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 فوق مقطع در دانشگاه به ورود از جانيآذربا يیدانشجو نيفعال از تن سه تيمحروم

 157 ................................................................................................. سانسيل
 158 ............................................. نيم انفجار اثر بر سردشت در یفرد شدن یزخم
 158 ......................... ميرژ یروهاين بدست" مرگور" در یعراق کرد شهروند کي قتل
 159 ................................................. وانيمر در کاسبکاران بر ميرژ فشار شيافزا
 159 ............................................. کرد یدانشجو یمروت ايور یبرا حبس سال کي
 160 ................................................. نانيمرزنش کشتار تداوم در یزخم و کشته دو
 160 ............................................. ميرژ یروهاين توسط وانيمر در کاسبکار 2 قتل
 161 .................................. یانتظام یروهاين توسط رگيد نيمرزنش شهروند چند قتل

 162 .............................. ميرژ یروهاين توسط رانشهريپ یروستاها مردم اموال تاراج
 162 ...................................................................... کرد شهروند چهار یريدستگ

 163 .................................... انييروستا بر فشار شيافزا با توام شهروند دو بازداشت
 163 ............................... کرد یبازداشت یدانشجو ،یديرش صالح نامشخص تيوضع
 164 ............. !یخوار روزه ليدل به شالق ضربات ريز در هياورم در جوان کي مرگ
 164 .................................................... زيتبر زندان از یجانيآذربا فعال کي یآزاد
 165 ..................................................... آبودوند محمدصديق وضعيت از یخبر یب
 165 ................................................ سنندج در تيبهائ نييآ رويپ یبرا حبس کسالي

 166 ........................................... یمانتظا ینيرو دست به مرزنشين شهروند دو قتل
 166 .......................................................................... يیبها یزندان کي محاکمه

 169 .............. ميرژ یروهاين توسط سقز" ید رهيم" یروستا در گريد کاسبکار کي قتل
 169 ........................................... انتظامي نيروي دست به مرزنشين شهروند دو قتل
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 170 ...... یجانيآذربا بشر حقوق فعال پور حکاک اشاري یبرا حبس ماه شش حکم صدور
 172 ..................... ميبکوش يیايدن حامد جان نجات یبرا: کرد یبازداشت معلم ی خانواده
 172 ..................... جانيآذربا يیدانشجو فعال یماکوئ ديمج زندان سال سه حکم یاجرا

 174 ........................................ کرد شهروندان یسو به یانتظام یروهاين یراندازيت
 174 ................................................................. یباباجان ثالث در دوتن بازداشت

 174 ............................................ یخو" الند" ی منطقه در نت 3 شدن یزخم و کشته
 175 ......................................... یجيبس کي دست به رانشهريپ در تن کي شدن کشته
 175 .............................................. ميرژ مزدوران توسط نيمرزنش شهروند دو قتل

 175 ................. لياردب در یجانيآذربا یمدن فعال پنج یبرا حبس سال کي حکم صدور
 178 .................................... اهواز کارون زندان به یبازداشت یکارگر فعال 2 انتقال
 178 ......................................... وماکو سلماس در هفته 2 مدت یط تن 6 شدن کشته
 179 ....................................... هياروم" ور ترگه" در کاسبکار 4 شدن یزخم و کشته

 179 ........................................................ یسلماس شهروند کي نيسنگ تيمحکوم
 179 ........................................................ کرد جوان 5 یبرا یقطع حبس سال 21

 180 .......... لياردب در جانيآذربا يیشجودان فعال و نگار روزنامه ،یشکر ديام بازداشت
 181 ...................... ميرژ ماموران دست به ارانيکام یمرز منطقه در تن 4 شدن کشته
 181 ........................................ یمرز طقمنا ساکنان به ميرژ ماموران ورشي ادامه

 182 .......................... مدارس یبازگشائ آستانه در یجانيآذربا یمدن فعال سه بازداشت
 183 ................................................. ايران قضائيه قوه عملکرد یارزياب یمعيارها

 185 ........................................... شهر نيمشگ زندان از یجانيآذربا فعال کي یآزاد
 مقطع در دانشگاه به ورود از جانيآذربا يیدانشجو فعال پور قاسم آمنه تيمحروم
 185 ...................................................................................... ارشد یکارشناس

 186 .......................... یگنج وبيا ماموستا یبرا ديتبع سال 10 و زندان سال 10 حکم
 187 ....................................................... نان نيکم در همچنان کردستان در مرگ

 188 ...................................................... کرد یزندان یدانشجو کي مبهم سرنوشت
 188 ................................................................ کرد یزندان کي ی شکنجه و آزار
 188 ......................... پاسداران سپاه یروهاين توسط سلماس نانيروستانش آزار و تياذ

 189 ........................................ یسلماس جوان کي یبرا حبس سال 25 حکم صدور
 189 ................................. العاتاط ی اداره به مهاباد مساجد جماعات ی ائمه احضار
 190 ........................................... هياروم زندان در کرد یزندان کي یغذا اعتصاب

 190 ................................................................... اعدام آستانه در گريد جوان دو
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 191 ........................................................................ یاسيس یزندان کي یماريب
 191 .............. شد صادر کرمانشاه یراز دانشگاه انيدانشجو احضار دوم موج احکـــــام
 192 ........................ نيکردنش مناطق در یاسيس پرونده چهار یبرا زندان سال دوازده

 193 .................................................................. کرد یاسيس یزندان کي یماريب
 194 ................................................................... کرد یاسيس فعال کي بازداشت
 194 .............................................................. زيتبر در یاسيس فعال دو بازداشت
 194 ................................. بلوچستان و ستانيس دانشگاه انيدانشجو ترم یاجبار حذف

 196 ... کرد فعال سه اعدام یبرا یا خامنه از کردستان استان یدادگستر سيرئ درخواست
 197 ................................ ميرژ یروهاين توسط مهاباد" رانيشارو" در جوان کي قتل
 198 ............................................................. بوکان در تن 2 شدن یزخم و کشته

 198 ............................................................. قروه در کرد شهروند کي بازداشت
 198 ..................... شد منتقل یلومنامع نقطه به و بازداشت کرد، یمدن فعال کي همسر
 199 .................... کرد یاسيس فعال یبرا یريتعز حبس ماه چهار و سال ده تيمحکوم
 200 ......................................... ميرژ یروهاين توسط سردشت در تن 3 شدن یزخم

نام ثبت جهت سقز یروز شبانه یها رستانيدب آموزان دانش از یتومان هزار100 ی مطالبه
 .......................................................................................................... 200 

 201 ........................... پاوه اتاطالع اداره و دادگاه به نوسود مردم از تن 15 احضار
 201 .................................... هياروم زندان در ميرژ مزدوران توسط یزندان کي قتل

 202 ............ عرب یاسيس فعاالن یبرا زندان سال 5 از شيب و اعدام حکم هفت صدور
 203 ........................................................... کرد یصنف فعال دو دوباره یريدستگ
 203 ..................................... نوسود در ميرژ یروهاين توسط ها مغازه اجناس غارت
 نوجوانان از یتعداد الوقوع بيقر اعدام خصوص در کودک حقوق واحد سرگشاده نامه
 204 .................................................................................................. یزندان
 205 ............................................. زندان سال ده به یاقدام جعفر تيمحکوم شيافزا
 206 ....................................................... یجيبس مزدوران توسط شهروند کي قتل
 206 ...................................................................... کرد یاسيس یزندان سه ديتبع
 207 ....................................... شد داده انتقال سنندج زندان از یاسيس یزندان نيسوم
 208 ................................................... یزندان شهروند کي سرنوشت از یخبر یب

 208 ................. کردستان در ميرژ توسط یتيامن یفضا ديتشد و کشتار ادامه از یاخبار
 209 ...................................................... نياو زندان 209 بند به یزندان کي انتقال

 209 ............................. ميرژ یتيامن یروهاين توسط مهاباد شهر شهروند دو بازداشت
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 210 ........................................ سنندج اطالعات بازداشگاه در کرد فعال کي شکنجه
 211 ............................................................. مهاباد در شهروندان بازداشت تداوم

 212 ................................................. هياروم زندان یاسيس یزندان دو از یخبر یب
 212 ................................................................. کردستان در یمدن فعال بازداشت
 212 ..................................................... حبس سال 2 به کرد جوان کي تيمحکوم
 213 ....................................................... وانيمر یادب انجمن عضو کي بازداشت
 213 ......................................................... قروه یفرهنگ فعال کي مبهم سرنوشت
 214 ........................................................... کرمانشاه در یمدن عالف کي بازداشت
 214 ........................... پاسداران سپاه یروهاين توسط نيمرزنش شهروند چند بازداشت

 214 ...................................................... ديرس قتل به شکنجه ريز کرد یزندان يک
 215 ............................................ نيم انفجار اثر بر ارانيکام در ینوجوان یپا قطع
 215 ..................................................................... سقز در مغازه 75 شدن پلمپ

 216 ......................................................... مهاباد در نقده اهل جوان کي بازداشت
 216 ............................................................... شوند آزاد بند در نگاران روزنامه
 217 ............................................ کرد  یمدن فعال کي فرزندان يیبازجو و احضار

 217 ..................................................................... شهروند کي یرقانونيغ ديتبع
 218 ............................................................... کردستان در شهروند 11 بازداشت
 218 ................................ رشت در یجانيآذربا یمدن نيفعال یبرا حبس احکام صدور
 220 .................................... رانيا مردم از اعدام به محکوم زن کي دنيطلب استمداد
 224 ....................................... کرد یمدن و یاسيس انيزندان یجمع ەدست کشتار خطر
 225 ........................................ شد بازداشت يیدانشجو نيفعال از ،یمطاع اهللا حشمت

 226 ................................................. وانيمر یروستاها از یکي در تن 2 بازداشت
 226 .............................. يیبازجو و شکنجه از پس هياروم زندان به یزندان دو انتقال
 227 .......................... ميرژ مأموران یراندازيت اثر بر سردشت در یفرد شدن یزخم

 227 ................. اطالعات بازداشتگاه در شکنجه اثر بر کرد شهروند کي دست شکستن
 227 .............................................. زيتبر زندان از یفرهنگ فعال کي موقت یآزاد

 228 .............. زنجان در یترک زبان به کودک یجهان روز مراسم یبرگزار از ممانعت
 229 ......................................................................... ليتحص حق از تيمحروم
 232 ..................................................... اش خانواده با یرازان دونيفر یتلفن تماس
 232 ................................................................... ماريبوت وايه یبرا حبس سال 8
 233 .............. است محکوم و مردود کشتار و ترور کردستان بشر حقوق سازمان سيرئ
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 234 ...... لياردب زندان از یجانيآذربا يیدانشجو فعال و نگار روزنامه یشکر ديام یآزاد
 235 ......................................................................شد بازداشت نژاد نيحس یعل

 236 ........................................ کردستان استان در دزيا روسيو به آلوده ماريب  401
 237 .......................................... ميرژ یروهاين توسط پاوه در یجوان نمودن یزخم
 237 ............................................................... قهيوث ديق به کرد یزندان سه یآزاد

 238 ....................................................................... زيتبر در فعال پنج بازداشت
 239 .. ٢٠٠٩سپتامبر-رانيا در یجانيآذربا یاسيس انيزندان از دفاع انجمن ماهانه گزارش
 239 ...... یپزشک یمراقبتها به یو یدسترس عدم و پور نيمت ديسع یجسم ميوخ تيوضع

 241 .............................................................. جانيآذربا در یمدن نيفعال بازداشت
 244 ................................................................................. زندان احکام صدور
 246 ............................................................... یجانيآذربا نيفعال دادگاه یبرگزار
 247 ............................................................................ یطوالن موقت بازداشت

 247 ...................................................................................... زندان از یآزاد
 248 ............................................................................... ليتحص از تيمحروم
 250 ................................................................... زنان اعتراض با ديشد برخورد
 250 .......................... ميرژ یروهاين توسط سردشت منطقه در کاسبکار 3 شدن یزخم
 251 ............. یو خانواده یدادخواه و بادمها پادگان در وظيفه سرباز يك مشكوك مرگ

 253 .............................................................. کردستان در شهروند کي بازداشت
 253 .............................................. ساله 29 جوان کي به ميرژ یروهاين یراندازيت

 254 ................................................. سقز شهر در ها مغازه از گريد یتعداد پلمپ
 254 ............................ زاده لياسماع محمدرضا محاکمه/ یپناه نيحس نيافش بازداشت
 255 ............................................................. مهاباد شهر در هايريدستگ و احضار
 256 ........................................................... مهاباد شهر در زندان حکم دو صدور
 256 ................................... ميرژ مورانمأ توسط هيترک کردستان اهل جوان کي قتل
 257 .................... واندرهيد منطقه نانيروستانش ارعاب جهت ميرژ یروهاين یراندازيت

 257 ................................................ سردشت" توشيب" یروستا در یفرد بازداشت
 شده مبتال مختلف هاي بيماري به شكنجه اثر در اعدام به محكوم دانشجوي لطيفي حبيب
 258 .................................................................................................... است
 258 ...................................... باشند یم اعدام خطر در کرد یاسيس فعاالن از تن 14
 259 .................................................. کرد اعدام زاهدان در را کنفري یاسالم ميرژ
 260 .......................................... ميرژ هييقضا قوه سير به اعدام آستانه در زن نامه
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 262 ............................... هياروم در کرد یميقد یزندان کي مشروط یآزاد با مخالفت
 262 ................................................ کرد یاسيس یزندان کي سرنوشت از یخبر یب

 263 ....................................... نيم انفجار اثر بر کرد کاسبکار کي یپا دو هر قطع
 263 ................................................ شد برکنار کار از بشر حقوق فعال و معلم کي

 264 ..................................................... قهيوث خذا با کرد یزندان کي موقت یآزاد
 264 ........................................................ ميرژ یروهاين توسط کرد معلم کي قتل

 264 ................................................ کرد یمدن فعال دو ليتحص ادامه از تيمحروم
 265 ............................................................... یراز دانشگاه یدانشجوي بازداشت

 265 ........................ اطالعات یروهاين توسط  هياروم ی ماوانه ی منطقه در تن سه قتل
 265 ........................................................ شهربانه در کرد شهروند کي یريدستگ
 266 ............................................................ مهاباد در یتيامن یها بازداشت ادامه

 267 ................................................ کرد یمدن فعال دو ليتحص ادامه از تيمحروم
 267 .................................................. : مون یک بان به یپناه نيحس انور پدر نامه
 269 ................................ لياردب در یجانيآذربا فعال سه زندان سال کي حکم یاجرا

 269 ............................................................ سنت اهل یعلما از یتعداد بازداشت
 270 ................................. بلوچستان و ستانيس دانشگاه انيدانشجو ترم یاجبار حذف
 271 ....................................... است خطر در شديدا زاهدان اخير يرشدگاندستگ جان

 273 ......................................................................... شد آزاد ینيعابد ابوالفضل
 273 .......................................................... زيتبر زندان از یاسيس فعال دو یآزاد
 274 ................................... زيتبر زندان از یجانيآذربا شاعر ،یبوداق محبوب یآزاد
 274 ................................ لياردب در یجانيآذربا فعال سه زندان سال کي حکم یاجرا
 275 ................. نظر ديتجد دادگاه در یمهاباد شهروند دو یبرا حبس سال 5 حکم ديتأئ
 275 .................................................... "اني به ی کهيچر" يیدانشجو هينشر یليتعط
 276 ....................................... نيم انفجار اثر بر کرد کاسبکار کي یپا دو هر قطع
 276 ........................................ ینابود خطر معرض در ماکو" قبان" یخيتار ی قلعه
 276 .................................................................. شد داشتباز کرد یدانشجو کي

 277 ..................................................... سقز در جوان پنج یبرا حبس حکم صدور
 277 .............. انيفتاح احسان اعدام به اعتراض در تهران دانشگاه کرد انيدانشجو تجمع
 277 .............................. یکروب یمهد به کردستان بشر حقوق سازمان یسخنگو نامه

 یمدن نيفعال از داريد مايس و یفرش رضايعل یبرا یريتعز حبس سال کي حکم صدور
 280 ............................................................................................. یجانيآذربا
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 281 .. زيتبر زندان از جانيآذربا يیدانشجو نيفعال ،یا خواجه نيديآ و زهتاب فراز یآزاد
 282 ....................... پور نيمت ديسع انوادهخ با یجانيآذربا یمدن نيفعال از تن چند داريد

 283 ............................................. سقز زندان در یدتيعق یزندان دو یفيبالتکل تداوم
 283 ...................... تانبلوچس و ستانيس استان در سنت اهل مدارس ريمد سه بازداشت
 284 .............................................................. شد برگزار پور حسن عدنان دادگاه
 285 .................................................. انيفتاح احسان یرسا در کمانگر فرزاد نامه

 287 ........................... زندياويب دار به هم را رکوهيش مينگذار ميداد دست از را احسان
 287 ............................................. .شد منتقل سقز زندان قرنطينه به یمعارف شيرآو

 288 ............................................................... زاهدان موقت جمعه امام بازداشت
 289 .......... شد ريدستگ اطالعات وزارت طرف از سنندج در  خانواده کي عضو نيسوم
 290 ......................................... کرد بند در نيفعال یکل یغذا اعتصاب روز نيششم
 291 .......................... اعدام ومخالفين سازمانها به خطاب یمعارف شيرآو خانواده نامه
 292 .................... همدان زندان به سنندج زندان از کرد یاسيس یزندان کي مجدد ديتبع

 292 ............................................... کرد یاسيس انيزندان از تن چند یغذا اعتصاب
 293 ........ سنندج یزمرک زندان یمدن و یاسيس انيزندان کنندگان اعتصاب یاسام نيآخر
 294 ........................................................................ !ديکن متوقف را اعدام حکم
 295 .................................... سنندج یاسيس انيزندان کنندگان اعتصاب مجموعه هيانيب

 296 ................................................................. سنندج در یجمع دسته گور کشف
 297 ...................... سردشت در منفجره مواد با برخورد در شهروند کي شدن مجروح

 297 .......................................................... !!!المال تيب الير مشت کي خاطر به
 299 ....................................................................خونين دالر مشت يك خاطر به
 300 ........................................ شدند بازداشت تهران دانشگاه کرد گريد یدانشجو 5

 300 ............................ سقز در اعدام به محکوم یزندان کي یروح نامناسب تيوضع
 301 .................................................................. شد بازداشت کرد یدانشجو کي

 301 ................................................ زيتبر در یجانيآذربا فعال سه دادگاه یبرگزار
 302 .... ٢٠٠٩ اکتبر-رانيا در یجانيآذربا یاسيس انيزندان از دفاع انجمن ماهانه گزارش

 310 .............................زيتبر در دانشجو دو ،بازداشت نژاد یحضوراحمد با زمان مه
 310 ............ گرفتند قرار زندان نيمامور ی حمله مورد پور حسن عدنان و یفيلط بيحب
 311 ............................ سقز در اعدام به محکوم یزندان کي یروح نامناسب تيعوض
 311 ........................................................... شد اعدام به ديتهد کرد یاسيس یزندان
 312 ............... شد ممنوع زندان به روزنامه رودو, سنندج انيزندان بر فشار ی ادامه در
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 312 ....................... کننديم محکوم را کورد نيفعال اعدام, آزاد و دمکرات زنان جنبش
 313 ...................... شد خواهد آشفته تيوضع, رانيا در نيفعال اعدام تداوم صورت در
 313 .................................. شد یزخم ميرژ یتيامن یروهاين توسط کرد کاسبکار کي

 313 ........................... یاسالم یجمهور یروهاين توسط یوانيمر کار کاسب شدن  آشته
 314 ............................................................................. اعدام یبرا  نه فراخوان
 315 ......................................... باشند یم اعدام خطر در کرد یمدن و یاسيس فعاالن
 316 ............................................. یلطف اهللا بيحب و یمعارف رکويش اعدام حکم لغو
 317 .............................................. است مرگ حال در سنندج زندان یزندان نيسوم
 317 ...................... ندارد صحت عنوان هيچ به اهللا حبيب و شيرآو اعدام محك لغو خبر
 317 ........................................................... شد اعدام به ديتهد کرد یاسيس یزندان
 318 ......................................... کورد دربند نيفعال خانواده هياتحاد یمطبوعات مرکز
 319 ............................. شد کرمانشاه زندان یراه حبس ماه 15 حکم با انيليجل عباس
 319 ............................................... است گرفته فرا را سنندج زندان21قرن طاعون
 321 ........................ انيفتاح احسان سرنوشت انتظار در انيجالل نبيز یاسيس یزندان
 321 ................... سنندج یمرکز زندان 2 پاک بند به کوردنسب آکو و یگل عامر انتقال
 322 ....................... شد برگزار زيتبر در يیدانشجو و یفرهنگ فعال شش دادگاه جلسه

 323 ............. رانيا در 1388 سال ماه آبان و مهر در یرانيا اقوام حقوق نقض گزارش
 325 ......................................... اعدام به محکوم یاسيس یزندان کي یغذا اعتصاب

 325 ..........................................نظر ديتجد و یبدو یدادگاهها احکام سقز، انيزندان
 327 ....................................................... هياروم در یبوکان شهروند کي بازداشت

 327 ............................................. شد محکوم زندان سال دو به یسقز شهروند کي
 327 .......................................... شد آزاد زندان از کرد گارن روزنامه جوانمرد کاوه
 328 ............................... شد کرمانشاه زندان یراه حبس ماه 15 حکم با کرد سندهينو

 329 ...................... زندان در یو اسبنامن تيوضع مورد در کبودوند خانواده هياطالع
 330 ............................. یاسالم انقالب یدادسرا به مهاباد اصناف از نفر ٢٠ احضار
 330 ...................................................... سنندج در یبازداشت یدانشجو کي یآزاد
 330 .................................................................. کرد یدانشجو کي مشکوک قتل
 331 ...................................................... ماکو اهل شهروند کي یبرا حبس سال 5

 331 ............................................................................ کرد کاسبکار شدن کشته
 332 ................................. شد ربوده کرمانشاه یراز دانشگاه یدانشجو ،یاثيغ بابک
 332 ................................. دارد قرار اعدام ی آستانه در یسياس ان،زندانييجالل نبيز
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 333 ................................... شد قيتعل کوردستان دانشگاه" ژان هه" يیدانشجو هينشر
 334 گريد یدانشجو 6 سرنوشت از یخبر یب و نياو زندان در کرد يیدانشجو بازداشت
 335 .......................................................... سنندج در يیبها یزندان کي یفيبالتکل
 335 ............................................. ربارانيت به کرد یومدن یاسيس نيفعال تيمحکوم

 337 ....................... اطالعات بازداشتگاه در آرد یمدن فعال يك وضعيت از یخبر یب
 338 .......................... مخدر فروشنده عنوان تحت اهواز در نفر پنج اعدام حكم صدور
 339 ........................ زيتبر در یجانيآذربا فعال ازدهي یبرا حبس نيسنگ احکام صدور
 341 .... شد منتقل زيتبر زندان به حکم یاجرا یبرا یجانيآذربا یمدن فعال یزارع ديجمش

 342 ......................................... شده بازداشت یجانيآذربا فعال شش دادگاه یبرگزار
آنان یبرا حکم صدور و یانضباط تهيکم به هياروم دانشگاه یدانشجو دوازده احضار

 .......................................................................................................... 343 
 343 ............. شد منتقل زيتبر زندان به حکم یاجرا یبرا یجانيآذربا فعال یمدد عبادت

 344 ......... لياردب استان در یقيموس آموزش اتهام به یجانيآذربا یقيموس استاد بازداشت
تهران اريشهر منطقه در یکتاب شگاهينما در یجانيآذربا یترک یکتابها فروش از ممانعت

 .......................................................................................................... 345 
 346 ........................................................ شد بستري اوين بهداري در ارجان متين
 347 .............. شود یم برگزار یميرح رکويش و یآزاد نيالد یمح یدادگاه جلسه نيدوم
 347 .............................................................. کردستان در یاسيس اعدام سال یس

یکروب االسالم حجت و یمنتظر اهللا تيآ به کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان ى نامه
 .......................................................................................................... 360 
 363 ........................................... شد محکوم اعدام به هياروم در یاسيس یزندان کي

شد محکوم اعدام به هياروم انقالب دادگاه یسو از محاربه اتهام به یآگوش نيام محمد
 .......................................................................................................... 363 

 363 ......................................... هياروم زندان در یرانشهريپ شهروند سه یفيتکل بال
 364 ....................................... ميرژ یروهاين توسط بانه منطقه در تن2 شدن یزخم
 364 ......................... یانتظام یروهاين توسط بانه ی منطقه در کاسبکار 4 شدن یزخم

 364 ..................................................... است بيتعق تحت کرد يیدانشجو الفع کي
 365 .............. دنديکش آتش به را آنان اجساد کرد، کاسبکار 3 قتل از پس ميرژ یروهاين

 366 ........................... زيتبر یتراکتورساز ميت هواداران زا تن چند یآزاد و بازداشت
 366 ................... یجانيآذربا فعال نژاد نيحس یعل تيوضع از یخبر یب دوماه از شيب

 367 ............................................. بلوچ جوان هفت یبرا اعدام حکم صدور احتمال
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 368 .................... کرمانشاه آزاد و رازى  هاى دانشگاه در اعتراضى تجمعات یبرگزار
 369 ..................................................................... کرد يیدانشجو فعال بازداشت
 369 .................................................... شد بازداشت آسا انوشيک برادر آسا کامران
 370 ................................ شد ربوده تهران دانشگاه کرد یدانشجو یکلبعل فرزاد دکتر

 370 .......................................... سنندج یروستاها از یکي در شهروند سه بازداشت
 371 ............................................... نيم انفجار اثر بر یمهاباد جوان کي یپا قطع
 371 ............................................... ديرس تن 15 به کرد یبازداشت انيدانشجو تعداد
 372 ........................................ ميرژ یروهاين توسط یا بانه کاسبکار 2 شدن یزخم
 372 ....................................... شدند محکوم حبس سال ١۶ به کي هر کرد، فعال دو
 373 .........................شد آزاد تومانى ونيليم 50 ى قهيوث با ُکرد فعال انى،يراز دونيفر

 374 ..... تهران در یانجيآذربا نيفعال اجاقلو؛ محمود و یخيش بهنام دادگاه جلسه یبرگزار
 374 ....................... 209 بند در تهران، دانشگاه کرد یدانشجو ،یمحمد اليل ینگهدار
 375 .................................... آردستان بشر حقوق از دفاع سازمان دبيرخانه-اطالعيه
 375 ............................................. ميناب زندان در آرد فعال یزندان دو بد وضعيت

 376 ............ یخاتم محمد ديس نژادپرستانه جوک به نيمعترض یبرا شالق و حبس حکم
 377 پور نيمت ديسع تيوضع به یدگيرس یبرا کانادا الملل نيب عفو و آداپ یامضا نيکمپ
 379 ................ وى همسر یحيذب نيپرو بر فشار و یمحمود یعل تيوضع از خبرى بى
 380 ................................................ حبس سال 6 به یزيعز محمد تيمحکوم دييتا

 380 .......... یميرح رکويش و یآزاد نيالد یمح اتهامات به یدگيرس جلسه یبرگزار عدم
 381 .......................................................... یبيحب مسعود و یزراعت فرهاد یآزاد
 381 .................................................... ملل سازمان آل دبير به آبودوند نامه ضبط

 382 .......................... جوانرود شهرستان اطالعات اداره به زادهيول ديام مجدد احضار
 382 ............. ستين دسترس در یاطالع همچنان کرد، یبازداشت انيدانشجو تيوضع از
 383 ................................ کند یم ديتهد را کرد يیدانشجو فعال کي جان مرگ، طرخ
 384 ................................................................ !ميده نجات ها اعدام از را رانيا

 390 ......... سردشت آالن منطقه اسبکارانک به ميرژ یروهاين هجوم در یفرد شدن یزخم
 390 .................. آذر ٢١ آستانه زدريتبر در یجانيآذربا نيفعال احضار و بازداشت موج
 391 .......................................................................... اقوام 88 سال ماهيد اخبار

 393 ................................................................ شد ريدستگ بوکان در کارگر کي
 393 ............................................................................ زنجان در مردم به حمله
 394 .......................................................... پدرش زبان از انيجالل نبيز تيوضع
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 395 .......................... شدند ريدستگ یجانيآذربا فعال جنازه عييتش مراسم در نفر ستيب
 396 ................................................ شد ختهيآو دار به کرمانشاه در کرد جوان کي

 396 ................................................................ شد ريدستگ سقز در دانشگاه استاد
 397 ...................................... شد محکوم زندان سال پنچ به خوزستان یکارگر فعال

 398 .................................... دزفول انيدانشجو یبرا نيسنگ یانضباط احکام صدور
 398 ............................................................. بلوچستان در یروحان سه یريدستگ
 399 ............................. نامعلوم یمکان به مرگ به محکوم یزندان یفيلط بيحب انتقال
 399 شد ريدستگ تپه هفت صنعت و کشت شرکت کارگران یکايسند عضو یکارگر فعال
 400 ............................................. شدند ريدستگ زنجان دانشگاه یيدانشجو فعال سه
 401 .................................... ختنديآو دار به یخو زندان در را کرد یاسيس فعال کي

 401 ............ شدند محکوم زندان به یعموم نطم در اخالل اتهام به یسردشت شهروند سه
 402 ................. باخت جان هياروم زندان در یمشکوک طرز به یاسيس یزندان زن کي
 402 شدند مجروح و کشته تن هشت رانشهر،يا در لياتومب کي به سيپل یراندازيت اثر در

 403 ..................................................... سقز زندان در یاسيس انيزندان از یاخبار
 403 .................................. بلوچستان در مرگ به محکوم یاسيس انيزندان مشخصات

 404 ............................................. کرمانشاه یراز دانشگاه انيدانشجو تحصن آغاز
 405 .............................................. ميرژ یزندانها در کرد انيزندان مشکوک مرگ
 410 . شده ديتبع اي و محکوم ، ،بازداشت احضار یاسيس و یمدن فعاالن مشخصات و آمار
 414 ...................................................... شده محکوم انيدانشجو مشخصات و آمار
 415 .............................. حصار قزل به آسا انوشيک باخته جان یدانشجو برادر انتقال
 416 ................................................ یغرب جانيآذربا در نفر دو سنگسار حکم ديتائ

 416 ....................................... اند داشته نگه زندان در چنان هم را جانيرباآذ فعاالن
 417 .......................................................... شد محکوم ابد حبس به کرد مبارز زن
 418 .................................... دهد ینم ليتحو اش خانواده به را کرد جوان کريپ ميرژ
 418 ....................................................................... زيتبر در چاپخانه کي پلمپ
 419 ..................... شد محکوم شالق ضربه پنجاه و زندان  ماه شش به یجانيآذربا فعال

 420 ............................. اند گرفته قرار سنگسار آستانه در که یمرد و زن مشخصات
 420 ...... سنندج در یاله لطف ابراهيم گرد سال مراسم در نفر را ١٠ کم دست یريدستگ

 421 .......................... "یرقانونيغ"گروه ليتشک اتهام به هياروم در یبوکان دو محاکمه
 422 ................................................... شد محکوم مرگ به کرد یاسيس یزندان زن
 423 .......................................................................... شد ريدستگ یکارگر فعال
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 423 ................................................. شد کشته مسلحانه حمله کي در یخو دادستان
 424 ....... شدند ريدستگ دادستان ورتر با رابطه در چهارنفر: یغرب جانيآذربا یدادگستر
 425 ............................................. خوزستان در دهستان کي مردم یاعتراض تجمع
 425 .................................. کرد یاسيس یزندان کي ختنيآو دار به احتمال از ینگران
 426 .......................................... شدند محکوم مرگ به گريد کرد یاسيس یزندان دو

 427 ............................. یانفراد یها سلول در کرد یاسيس یزندان دو یغذا اعتصاب
 428 ................ است بوده زندان سال هقده که کرد یاسيس یزندان کي یآزاد با مخالفت
 428 ......................................................................... یزنجان سندهينو یريدستگ

 429 ...............ُکرد یدانشجو به ديجد اتهام ميتفه/تهران دانشگاه ُکرد یدانشجو بازداشت
 429 ................................................................ ُکرد یدانشجو به ديجد اتهام ميتفه

 429 ....................................................... بلوچستان سنت اهل نفعاال از یکي اعدام
 430 ............................................................... لياردب در قتل اتهام به یفرد اعدام
 430 ..................................... شد ليتبد اعدام به زندان از یايران ُکرد جوان دو احکام
 430 ........................................................ ريگي عبدالحميد یبرا اعدام یقطع حکم

 430 ........................................................... سردشت منطقه در زن کي یخودکش
 430 ................................................................... سنندج در دانشجو ده یريتگدس

 431 ........................................................................... هوشمند احسان بازداشت
 431 ................................................... یخو دادستان ترور اتهام به نفر 4 بازداشت
 431 ...................................... کرد فعاالن از گريد یکي یفيلط اهللا بيحب اعدام خطر
 431 .............................................. هياروم زندان در یاسيس انيزندان شتم و ضرب
 431 ........................................... یمرز مناطق در شهروندان به یراندازيت ی ادامه
 431 ..................................................... مهاباد شهر سنت اهل از یتعداد یريدستگ

 432 ...................................... اهواز انشگاهد يیدانشجو فعال رفلکيپ سجاد بازداشت
 432 ...................... کرد یاسيس یزندان کي یبرا یتومان ارديليم 1 ینجوم قهيوث نييتع

 434 ................................... اماعد به محکوم کرد فعال دو یدادگاه روند از یگزارش
 435 ......................................................... یمدن و یاسيس انيزندان از دفاع نيکمپ
 437 ............................................................ شد بازداشت یکرمانشاه یقاسم کاوه

 438 ..................................... اعدام به محکوم یاسيس یزندان ان،يدريح یعل رنجنامه
 445 ............................... یاسالم یجمهور هيقضائ قوه استير به کمانگر فرزاد نامه
 450 .............................................. کرد یبازداشت انيدانشجو تيوضع از یخبر یب

 451 .................................................................... !ديکن آزاد را یکرمانشاه کاوه
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 452 .......................................... جانيآذربا در یمدن نيفعال حبس نيسنگ احکام دييتا
 453 ............. یاسيس و یمدن یها تيفعال ليدل به پرورش و آموزش از معلم کي اخراج
 454 ......................................... یاخراج معلم زاده، عبداهللا فاخر نامشخص تيوضع
 454 .................. دارد قرار یجسم ميوخ تيوعض در یاحمد فاضل کرد یاسيس یزندان

 455 ................................................ کرد شهروند کي تيوضع از مطلق یخبر یب
 455 ........................................... اعدام به محکوم کرد یاسيس یزندان دو هيعل فشار
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  مقدمه
  

آذری، کرد، ترکمن، : گوناگون، آداب و سنن زبان ،رزمين ايران کشوری است با قومس

ديان مختلف نيز در اين افزون بر اين اقوام، پيروان ا... گيلک، مازنی و  .بلوچ، عرب، لر

 .سرزمين زندگی می کنند

هر يک از اين اقوام و پيروان اديان دارای پيشينيه ی تاريخی، فرهنگی، آداب و رسوم، 

ادبيات شفاهی يا مکتوب، مشاهير فرهنگی، ادبی، تاريخی اند که آشنايی و شناخت درست 

تی مسالمت آميز، احترام و واقعی آن ها، به تحکيم هويت يکپارچه ی ملی، تقويت همزيس

به ديگر فرهنگ ها و آداب و رسوم اقوام و اديان الهی گوناگون و مدارا و دگرپذيری در 

  .کودکان و نوجوانان خواهد انجاميد

   توسعه اقتصادی، بيکاری و فقر، های در مناطق مرزی کردستان به علت نبود برنامه 

کاالها و داد و ستدهای مرزی  ملعده زيادی از شهروندان به قصد امرار معاش به ح

 .شوند به وفور ديده می ها کودکان و نوجوانان نيز روی می آورند که در ميان آن

استفاده از هرگونه صورت  و بدون» کول«حمل و نقل کاال از مرز با استفاده از 

گفته » کول بر«دهند  می پذيرد که در اصطالح محلى به کسانی که اين کار را انجام می
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کنند، مخارج و  تامين می هاى زندگی خود را ها از اين طريق، بخشى از هزينه آن.شود می

 .شود بر تامين می هايى که از طريق به خطر انداختن جان و سالمت فرد کول هزينه

گيرند و با  تحويل می کول برها کارها هم در واقع کسانی هستند که اجناس را از  کاسب

 .رسانند گر میها را به نقاط دي وسيله آن

قاچاق ساالنه شمار زيادی از اين  نيروهای امنيتی در مرزها تحت لوای مبارزه با کاالی

   رسانند، شهروندان را زخمی و يا به قتل می

 ١٠٠ مبلغ پرداخت به اقدام مرزی مناطق از بعضی در حکومتی نهادهای راستا همين در

 اثر بر شان اعضای از يکی که اند کرده مرزنشين های خانواده از دسته آن به تومان هزار

 خودداری مبلغ اين گرفتن از خانوادها اکثر. اند داده دست از انتظامی نيروهای شليک

  .است شده آنها بيشتر انزجار باعث  نظامی  و دولتی نيروهای عمل اين و کرده

 »ومتحک مخالف های گروه وجود« ی بهانه و مناطق اين به امنيتی نگاه ديگر طرفی از

 و نظامی مسئولين که است حالی در اين. است افزوده مناطق اين در کشتارها روند بر

 پاک حکومت مخالف نيروهای وجود« از مناطق اين که اند کرده اعالم همواره امنيتی

 مرزنشين شهروندان به اشتباه به حتی انتظامی نيروهای مواقع برخی در. »است شده

 هم موارد بسياری در. نيستند هم گو پاسخ گاه هيچ خطاها اين هب نسبت و کنند می تيراندازی

  .است گرفته صورت تيراندازی به اقدام شهروند يک به شدن مظنون خاطر به تنها

 حالی در شهروندان روی به مستقيم شليک و آميز خشونت طور به مرزها کنترل

 کشور دو رزیم شهروندان بين خويشاوندی پيوندهای ديرباز از که گيرد می صورت

 های مين وجود عوامل اين بر عالوه.نمايد می طبيعی امری مرزها در تردد و داشته وجود

 رو روبه آن با شهروندان اين که هست معضالتی ديگر از مرزی مناطق در نفر ضد

  .شوند می ها مين قربانی آنان از زيادی شمار ساالنه و هستند

 اسناد در و است مادری زبان به آموزش نانسا طبيعی و فطری بشری، حقوق اولين از

 ٣١ طی ويژه به ايران، در مادری زبان است، شده تاکيد انسانی حق اين بر هم اللملی بين

  نقض موارد ترين اصلی از و ايرانی جامعه های چالش ترين جدی از يکی گذشته سال

  .است بوده بشر حقوق
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 کشور رسمی زبان کنار در مادری زبان به تحصيل حق اساسی قانون در اينکه عليرغم

  .شود می نقض انسانی حق اين شده ريزی برنامه طور به هرساله شده عنوان

 قومی و محلی های زبان آزادی بر تاکيد با اسالمی، جمهوری اساسی قانون ١۵ اصل در

 و گروهی های رسانه و مطبوعات در قومی و محلی های زبان از استفاده«: است آمده

  «.است آزاد فارسی زبان کنار در مدارس، در ها آن تادبيا تدريس

  اقوام فعاالن و بشر حقوق فعاالن از برخی که است حالی در اساسی قانون ١۵ اصل تاکيد

 بشری حق اين به ضعيفی های اشاره هم نشده اجرا اصل همين که باورند اين بر ايرانی

  .نيست نايرا در قومی و ملی های اقليت زبانی هويت حاوی و دارد

 آموزان دانش تحصيل ترک و افت مادری زبان به تحصيل حق نقض پيامدهای از يکی

 از دچار تحصيل اول های سال همان از کودکان که اين بر عالوه است ايرانی های اقليت

 جزو که را ها زبان اين مساله اين فرهنگی بعد در که اين ضمن. شد خواهند بيگانگی خود

 ی زنده های ميراث از يکی و کند می موجه نابودی خطر با هستند دنيا زنده های زبان

  .شود می مواجه عمده خطرات با بشری

 فعاالن توجهی  کم و اسالمی جمهوری سوی از مادری زبان به آموزش حق نقض

 از بسياری در حق اين که گيرد می صورت حالی در گذشته سال ٣١ طی مدنی سياسی،

 زبان منشور سياسی، و مدنی حقوق المللی بين ميثاق مانند بشری حقوق معاهدات و اسناد

 حقوق جهانی ی اعالميه ، ٣٠ ی ماده( کودک حقوق کنوانسيون ،)٢٧ ی ماده( مادری

 بندهای(مذهبی و زبانی ملی، قومی، های اقليت به متعلق اشخاص حقوق ی اعالميه زبانی،

  .است گرفته قرار تاکيد مورد)  ۴ ی ماده ۴ و ٣

 المللی بين اسناد چارچوب در اقوام حقوق نقض موارد جمله از اقتصادی قحقو نقض

. رود می شمار به) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بين ميثاق(بشر حقوق

 و پايدار اشتغال زمينه در دولت ناموفق کرد عمل و اقتصادی توسعه های برنامه نبود

  .است شده کشيده اسالمی شورای مجلس به معضالت عنوان به همواره گزاری  سرمايه

 وا مساله به را کارشناسان اقتصادی لحاظ به تبعيض يا مناطق اين به دولت توجهی بی

  دارد نشين قوم درمناق اقتصادی پويايی عدم را معضالت اکثر ريشه که داشته
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 فراوان مشکالت موجب است گير چشم بيشتر مرزی مناطق در که خصوص به امر همين

 مرزها در کاالها نقل و حمل کار به ناچار به مناطق اين شهروندان از ای عده و دهش تری

  .شويم می افراد اين از شماری شدن زخمی و کشته شاهد ساالنه که آورند می روی

 بيکاری، کشور نقاط ساير مانند نشين قوم مناطق در اقتصادی مشکالت اين بر عالوه

  .داشت خواهد دنبال هب …تحصيل ترک فقر، اجتماعی، معضالت

ضمنا در پايان بايد يه خوانندگان گرامی عرض نمايم که وبالگ کميته اقوام وملل کانون 

اخبار را در اين   88دفاع از حقوق بشر در ايران  مسدود گرديد و نتوانستم تا پايان سال 

  کتاب درج شود 

  

  ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  مسئول کميته اقوام و

  هريار ايازیش
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  وانيتن از جوانان شهر مر 3 یريدستگ
 

زندان وزارت  یانفراد یبه سلولها و انتقال آنها وانيتن از جوانان شهر مر 3 یريدستگ

 اطالعات سنندج

وزارت اطالعات سه تن از  نيمامور ورشيبا  وان،ياز شهر مر دهيگزارشات رس بنابه

 .زندان اطالعات سنندج منتقل شدند یانفراد یو به سلولها ريدستگ وانيجوانان مر

زارت اطالعات و نيمامور ورشيبا  وانيتن از جوانان شهر مر 3ماه  بهشتيارد اواخر

 یشده اند به نام ها ريکه دستگ یجوانان. منتقل شدند  وانيو به زندان اطالعات مر ريدستگ

 35ساله و مظفر رو خانده  28ساله،آزاد خانچه زر  27 ديکارون دار س: باشند یم ريز

 .باشند یساله م

برده شدند و  وانيزندان اطالعات مر یانفراد یفوق ابتدا به سلولها یاسيس انيزندان سه

قرار داشتند به زندان  یو روح یجسم یچند روز در آنجا تحت شکنجه ها نکهيپس ا

 یو روح یجسم ۀشکنج یآنها در معرض خطر جد. اطالعات سنندج منتقل شدند

 یتا به حال چند زندان. وزارت اطالعات در زندان اطالعات سنندج قرار دارند  انيبازجو

 . اند دهيوزارت اطالعات به قتل رس انيدر اثر شکنجه بازجو یاسيس
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تا به حال  زانشانيعز طيو شرا تياز وضع افتنياطالع  یآنها برا یخانواده ها مراجعات

کرده اند که در صورت مراجعه  ديآنها را تهد یخانواده ها انيبوده و بازجو جهينت یب

افراد  یردو در موا.خواهند کرد ريآنها را هم دستگ زانشانيعز تيوضع یريگيپ یبرا

 .آنها حمله کردند هوزارت اطالعات با باتوم ب

، شکنجه و ادامه  یري، دستگ انهيوحش ورشي ران،يدر ا یحقوق بشر و دمکراس نيفعال

حقوق  یسازمانها ريحقوق بشر و سا یعال سريکند و از کم یبازداشت آنها را محکوم م

 یو آزاد یو روح یجسم یدادن به شکنجه ها انيپا یبرا یخواستار اقدام فور یبشر

 .است رانيدر ا یاسيس یزندان

 رانيدر ا یحقوق بشر ودمکراس نيفعال

 2009برابر با اول جون  1388خرداد  11

 :ديارسال گرد ريز یفوق به سازمانها گزارش

 حقوق بشر یعال یايساريکم

 اروپا هيحقوق بشر اتحاد ونيکمس

 الملل نيعفو ب سازمان

 حقوق بشر دبانيد سازمان
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  قهيوث دينوجوان کرد با ق چهار یآزاد
 : رانيحقوق بشر در ا فعاالن

شهروند کرد در شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه با  15دو ماه گذشته حداقل  یط در

افراد پس  نيتن از ا 11. بازداشت شده بودند هيسال به اتهام پخش اعالم 18 یسن نيانگيم

 4و بازداشت  يیاداره اطالعات کرمانشاه آزاد شدند اما بازجو هفته بازداشت در کياز 

  .افتيتداوم  گريتن د

هستند  یچهار شهروند ،یقادر ونسيو  یصادق ليسه ديس ،ینظر وبيا ،یرستم نيشاه

دادگاه آزاد  یآن تا زمان برگزار عيو تود یتومان ونيليپنجاه م قهيکه روز گذشته با قرار وث

  .شدند

 بازداشت خود را در باز اميا یمدافع بوده تمام ليافراد فاقد وک نياست ابه ذکر  الزم

 .نمودند یداشتگاه اداره اطالعات کرمانشاه سپر

 

 جوان در شهر سردشت کي یخودکش
 

با  یخرداد ماه جوان 8است، با کمال تاسف روز جمعه  یاز شهر سردشت حاک دهيرس خبر

" یسيو سيادر. "و جانش را از دست داد زيآوساله  خود را حلق  31" یسيو سيادر"نام  

از جوانان خوشنام و مبارز و  یو. از توابع شهر سردشت بود" یژويب" یاهل روستا

 .رفت یبشمار م" یژويب" یمحبوب شهر سردشت و روستا
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به زندان اداره  وانياز زندان اداره اطالعات مر راياخ یکارگر فعال
 اطالعات  سنندج

 

از زندان اداره  راياخ یفعال کارگر" ینقشبند  ايور"از سنندج،  دهيبر خبر رس بنا

روز " ینقشبند ايور. "به زندان اداره اطالعات  سنندج منتقل شده است وانياطالعات مر

در  انهيوحش یروز زندان و شکنجه ها 21ماه بازداشت و پس از تحمل  بهشتيارد 14

و  افتين اداره اطالعات سنندج انتقال به زندا وانيمر تاداره اطالعا یانفراد یسلولها

روز قبل از  2وزارت اطالعات  نيمامور. ستيدر دست ن یخبر یو تيتاکنون از وضع

نمودند که در  ديرا تهد یو یکارگر سال جار یداشت روز جهان یمراسم گرام یبرگزار

 .خواهد شد ريمراسم دستگ نيصورت  شرکت در ا

 

  اصفهانبه زندان  یاسيس یزندان کي ديتبع
از زندان مهاباد به " پور یرحمان وسفي" یاسيس یاز مهاباد، زندان دهيبه خبر رس بنا

سال است در  کيحدود " پور یرحمان وسفي. "ديگرد دياصفهان تبع" شهرضا"زندان 

در  تيدادگاه مهاباد به اتهام عضو  یاز سو یدر دو پروند مجز یو. برد یزندان بسر م

سال  3به تحمل  یمل تيامن هيو به اتهام اقدام عل سال 2به  مياز احزاب مخالف رژ یکي

 .حبس در زندان شهرضا اصفهان محکوم شده است

 

 دو شهروند کرد یحبس برا حکم

 حقوق بشر کردستان دبانيد یخبرگزار 

ماه  6از توابع شهرستان بانه به ) اهيسنگ س(برده ره ش یدو شهروند کرد اهل روستا:بانه

شعبه اول دادگاه انقالب :حقوق بشر کردستان دبانيد یخبرگزار. حبس محکوم شدند

 6به  یاحزاب کرد یبرا غيخدر پور را به اتهام تبل یو عل یمانيشهرستان سقز جمال سل
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شهرستان بانه  یدر زندان عموم شيماه پ 2نامبردگان از .محکوم کرد  یزيماه حبس تعز

از  یکي یاسيس یپخش سخنران یفر درپدون نيالزم به ذکر است ا. باشنديدر بازداشت م

 .شده را رد کرده اند اديافراد اتهام  نيا.در مسجد بازداشت شده بودند  یکرد یسران احزاب

 1388خرداد10 کشنبهي

 

 دو شهروند کرد به دادگاه احضار

 حقوق بشر کردستان دبانيد یخبرگزار

از  یتوکل به اتهام هوادار نيآرمان محمد پور و بهزاد ام یدو فعال کرد به نام ها: سقز

آرمان :حقوق بشر کزردستان دبانيد یخبرگزار. به دادگاه احضار شدند یاحزاب کرد

از زندان  قهيوث ديبه ق شيشهرستان بانه که دو ماه پ یتوکل از اهال نيمحمد پور و بهزاد ام

احزاب از  یشعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سقزبه اتهام هوادار طآزاد شده بودن توس

 .کرد  احضار شدند سونياپوز

 1388خرداد8 جمعه

 

 یشهروند بانه ا کيمبهم  سرنوشت

توسط افراد ناشناس بازداشت و  شيسه روز پ یبنام شهرام گلناز یشهروند بانه ا کي:بانه

 یشهرام گلنار:حقوق بشر کردستان دبانيد یخبرگزار. منتقل شده است یبه مکان نامعلوم

منتقل  یماه توسط افراد ناشناس بازداشت  و به مکان نامعلوم شتبهيروز شنبه دوم ارد

از جمله اداره  یاظهار کرده اند که به مراجع دولت یخانواده و هاست ک یدر حال نيا.شد

فرزندشان شده  تيوضع گريمراجعه و پ یدولت یارگانها گريامکان ،اداره اطالعات و د

 .کرده اند یاطالع یاظهار ب یمراجع از بازداشت و نياند اما ا

 .شخص در محل کارش بازداشت شده است نياست که ا حيبه توض الزم

 .افراد بازداشت کننده از اداره امکان بوده اند گانيبه گفته همسا 
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 یميليون تومان جزا 3ُآرد به پرداخت  یيك فعال دانشجوي محكوميت
 ینقد

 یُآرد از سو یل دانشجويفعا ،یسهراب آريم: ديده بان حقوق بشر آردستان یخبرگزار

اتهام . محكوم شد ینقد یدادگاه انقالب تهران به پرداخت سه ميليون تومان جزا یشعبه س

عليه نظام  یبه قصد برهم زدن امنيت آشور و فعاليت تبليغ ینامبرده اجتماع و تبان

قانون  618و  500با استناد به مواد  یايران عنوان شده و محكوميت و یاسالم یجمهور

ايران يا به نفع  یاسالم یهر آس عليه نظام جمهور" دارند یآه مقرر م یمجازات اسالم

نمايد به حبس از سه ماه تا  یمخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغ یها ها و سازمان گروه

   "يك سال محكوم خواهد شد

ل هر آس با هياهو و جنجال يا حرآات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخال" و

گردد يا مردم را از آسب و آار باز دارد به حبس از سه  ینظم و آسايش و آرامش عموم

هر چند در . صورت گرفته است" ضربه شالق محكوم خواهد شد 74ماه تا يك سال و تا 

ضربه  74سال حبس و  2(شده در مواد مذآور  نتعيي یها نخست اشد مجازات ی وهله

به   یگونه آه در حكم ابالغ ر نظر گرفته شده اما آند یاين فعال دانشجوي یبرا) شالق

 ی آمده است دادگاه با احراز وضعيت خاص متهم و عدم سابقه یوآيل سهراب آريم

 20پرداخت  بهنامبرده را  یقانون مجازات اسالم 22با رعايت ماده  یو یمحكوميت آيفر

شالق محكوم نموده  یميليون ريال به ازا 10حبس و  یبه ازا ینقد یميليون ريال جزا

 .است

مراسم روز دانشجو  یبرگزار یدر پ 1386آذر ماه  18 یبه ذآر است سهراب آريم الزم

در مقابل  یامنيت یاز سخنرانان آن بود توسط نيروها ینيز  يك یدر دانشگاه تهران آه و

زندان  209در بند  یروز بازداشت انفراد 76دانشگاه تهران دستگير و پس از گذراندن 

  .آزاد گرديد یميليون تومان 150 ی وين با قرار وثيقها
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 ساله در بانه 18دختر  یخودکش
  حقوق بشر کردستان دبانيد یخبرگزار

از توابع  نييپا نيبو یاهل روستا) ص -نينسر(ساله به نام  18دختر نوجوان  کي:بانه

ه گذشته خود را دختر نوجوان روز سه شنبه هفت نيا. کرد زيشهرستان بانه خود را حلق او

زده  یپدرش دست به خودکش یها تيبه علت آزار و اذ نينسر شوديگفته م. کرد زيحلق آو

ساله اهل 23)ب– ستانيکو(برادر که خواهرش  به نام  کي گردديم یآور ادي.   است

خانواده اش توسط  تيبه قتل رسانده بود با رضا یشهرستان بانه را به خاطر مسائل ناموس

 .ز شش ماه حبس آزاد شددادگاه پس ا

 

 به زندان یجانيدو فعال آذربا انتقال

  

 لياردب یزندان مرکز یبه بند عموم یجانيآذربا یدو تن از فعاالن مدن: هرانا  یخبرگزار

 .منتقل شدند

خردادماه سال 10 خيشهر که در تار نيمشک ینوبخت از فعاالن مدن نيو فرد یذاکر نيديآ

 هياعالم عيبه اتهام توز یفيشهر به همراه منصور س نيکتوسط اداره اطالعات مش یجار

به  ليهفته بازداشت در اداره اطالعات اردب کينمودن  یبازداشت شده بودند پس از سپر

 .شدند قلشهر منت نيا یزندان مرکز

و  هايجانيآذربا یمذکور حول حقوق زبان یها هيبه ذکر است مطالب مندرج در اعالم الزم

کماکان از  نيهمچن. جمهور سابق به ترک ها بوده است سيرئ نياعتراض به توه

  .ستيدر دست ن یفعال بازداشت شده اطالع گريد یفيسرنوشت منصور س

  

 

 کرد به زندان یيک دانشجو محکوميت
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فعال سياسي دانشجوي دانشگاه اروميه توسط دادگاه انقالب به سه سال زندان محکوم  يک

  .شد

خردادماه، رحمان رحيم پور اهل سقز و دانشجوي دانشگاه  13چهارشنبه مورخه :  هرانا

اروميه که در اواخر اسفندماه سال گذشته در محدوده پارک ساعت اروميه توسط نيروهاي 

امنيتي بازداشت شده بود، پس از سپري نمودن سه ماه بازداشت در اداره اطالعات و 

و تبليغ عليه نظام توسط شعبه همکاري با اپوزيسيون کرد  مزندان مرکزي اروميه به اتها

 .اول دادگاه انقالب اين شهر به سه سال حبس تعزيري محکوم شد

به ذکر است آقاي رحيم پور از حق داشتن وکيل و امکان دفاع مناسب از خود محروم  الزم

 بوده است

 

 ليزندان اردب یاسيس انيبد زندان اريبس طيشرا 

  

و عمر  يینارو ميمحمدرح ،يینارو یمحمدعل ،یعباس یعل یها با نام یاسيس یزندان چهار

 .شوند یم یدار نگه یبد اريبس طيدر شرا برند، یبه سر م ليچاپراز که در زندان اردب

 ،يینارو یمحمدعل ،یعباس یعل ران،يگزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ا ه

 نيبدتر هستند که شش ماه است در یاسيس انيو عمر چاپراز از زندان يینارو ميمحمدرح

 یها را به بخش زندان، آن سييو به دستور ر شوند یم یدار در زندان نگه یطيمح طيشرا

را در  یاسيس انيزندان نياند و ا دارد، منتقل کرده ماريب انيزندان یرا برا نهيکه حالت قرنط

 .کنند یم یدار نگه یعفون یهايماريب اي دزيا روسيآلوده به و یانيکنار زندان

و  یتماس تلفن یبرقرار یبرا یجد یها تيها از محدود شش ماه، آن نيا یطدر  نيچن هم

 یپوست یماريبه بب يینارو یمحمدعل ان،يم نيدر ا. اند مالقات با خانواده برخوردار بوده

گذاشته است، اما مسئوالن زندان به  ريتاث یپوست بدن و ینامشخص مبتال شده که رو

مانند مسکن  يیابتدا اريبس یاو داروها یو فقط برا پردازند یمن یو یبه مداوا یطور جد

 .است ديدر حال تشد یو یمارياست که ب یدر حال نيا کنند، یم زيتجو
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به اعتصاب غذا گرفتند اما  ميار امروز تصم یاسيس یچهار زندان نيا ليدال نيهم به

الم داشتند اگر اع یچهار زندان نيا. اند جهت بهبود اوضاع داده يیها ها وعده مسئوالن به آن

 انياصل جرائم، پا کيتفک یآنان همچون اجرا یقانون یهفته، به خواسته ها نيا انيتا پا

آنان نشود، هر چهار نفر  یحقوق قانون ريسا تيو تعهد به رعا نهيقرنط طيدادن به شرا

 .نامحدود خواهند زد یدست به اعتصاب غذا

 قرار دارند ديکرد تحت فشار شد یاسيس انيزندان

 زيآم ريو تحق زيآم نيگرفتن تعهدات توه یکرد برا یاسيس انيفشار قرار دادن زندان حتت

 هيوآزارها عل تيزندان گوهردشت کرج ،فشارها و اذ 4از بند  دهيگزارشات رس بنابه

از آنها را به سالن  یکي یانسان رياست و در اقدام غ افتهيبند شدت  نيکرد در ا انيزندان

 .او منتقل کرده اند هيکردن فشار عل بند جهت وارد نيا 16

 ريهمراه با سا 6بند  18کرد که در سالن  یاسيس انياز زندان یکيماه  بهشتياواخر ارد از

. بند منتقل کردند نيا 16برد او را جدا کردن و به سالن  یدر زندان بسر م انشيهمبند

کرد خواستار  یاسيس ناياز زندان یکياز زيآم ريمعمول و تحق رياقدام غ کيبند در  سيرئ

کشد و در  ینم گاريس یاو حت کهيشد در صورت یو اخالق اديمانند اعت اردتعهد دادن به مو

 یزندان نيا. باشد یخوشنام و مورد احترام م یفرد یعاد انيو زندان یاسيس انيزندان نيب

را به  او ليدل نيکننده او اعتراض نمود و به ا ريو تحق زيآم نينسبت به عمل توه یاسيس

تحت فشار قرار دادن  یرا برا 6بند  16سالن  حاضردر حال .انتقال دادند 16سالن 

نفر در نظر  60 یآن برا تيسالن که ظرف نيدر ا. برند  یبکار م یو عاد یاسيس انيزندان

و  یاز حداقل امکانات بهداشت انيوزندان. داده اند  یجا یزندان 270گرفته شده در حدود 

بار به  نيبند هر کدام چند نيا رکرد د یاسيس انيزندان. محروم هستند  یو درمان یغذائ

بودند و بعد از  یرا در زندان سلماس زندان یاز آنها مدت یبعض. شده اند دينقاط مختلف تبع

 وهيش یکي نيا.شده اند ديو سپس به زندان گوهردشت کرج تبع هيآن آنها را به زندان اروم

 یبکار م یاسيس انيزندان هيوزارت اطالعات عل انيجواست که باز یروح ۀشکنج یها

شود او را  یکند و ادابته م یعادت م یجائ کيبه  یاسيس انيزندان نکهيبه محض ا. برند

 .کنند یکنند و فشارها را بر او مضاعف م یمنتقل م گريد یبند ايو  گريد یبه زندان
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 یبرا یند را به عنوان محلب نيا 16زندان گوهردشت که سالن  6بند  سيرئ یديسع عباس

فرد در ضرب و  نيا. برد یبکار م انيزندان ريو سا یاسيس انيتحت فشار قرار دادن زندان

از  یادينقش دارد و تا به حال تعداد ز 1بند یانفراد یو انتقال آنها به سلولها انيشتم زندان

 1بند  یانفراد یلهابند را مورد ضرب وشتم قرار داده و سپس به سلو نيا دفاع یب انيزندان

 نيصالح الد یپور منصور ،فرهنگیآنها شهرام پورمنصور ۀمنتقل کرده است از جمل

 یانفراد یدر سلول ها انيزندان. بسر کند  یماه را در سگ دون 3 ستيبا یکه م یجعفر

را  سيبار حق استفاده از سرو 2هستند و  اربرخورد یغذائ رهيج کيدر روز از  1بند 

 . شود یبکار برده م انيزندان یعل کيستماتيبطور س یه جسمدارند و شکنج

 یبرا یاسيس انيتحت فشار قرار دادن زندان ران،يدر ا یحقوق بشر و دمکراس نيفعال

را  یانفراد یانتقال آنها به سلولها نيو همچن زيآم ريو تحق زيآم نيگرفتن تعهدات توه

 یحقوق بشر یسازمانها ريل وساحقوق بشر سازمان مل یعال سريکند و از کم یمحکوم م

 .است یخواستار اقداما ت عمل یاسيس انيزندان زاروآ تيدادن به اذ انيپا یبرا

 رانيدر ا یحقوق بشر ودمکراس نيفعال

 2008ژون  07برابر با  1388خرداد  17

 گزارش شد ريز یفوق به سازمانها یزندان طيشرا

 الملل نيعفو ب‐1

 حقوق بشر سازمان ملل یشورا ‐2

 حقوق بشر یعال سريکم ‐3

 حقوق بشر دبانيد ‐4

 شکنجه هيعل یسازمان جهان .5
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 نيدر ا رياخ یهايريمطبوعاتى مشترک چهار حزب بلوچستان در رابطه با درگ انيهبي
 استان

 ١٣٨٨خرداد ١٤: تاريخ

طالب در زاهدان  ابن ابى بيش از يک شبانه روز پس از انفجار حسينيه مسجد على اندکى

اهللا   حيو ذب یغالم رسول شاهو زه ،یزه ینوت یحاج: هاى از جوانان بلوچ به نام تن سه

بردند به  که به اذعان خود مقامات رژيم ازماهها قبل در زندان دژخيمان بسر مي يینارو

اش به دار  انفجار و در جلوى همان مسجد توسط رژيم و ايادى ينجرم دست داشتن در ا

 .آويخته شدند

به رهبر اهل سنت بلوچستان آنهم تحت حمايت  ميدنبال حمله عامالن رژبه  متعاقبًا

شدن ايشان و جان باختن محافظشان  ها که موجب زخمى نيروهاى انتظامى و لباس شخصى

در . ها ريختند به مقدسات اهل سنت بود، مردم بلوچ براى اعتراض به خيابان نيو توه

ها، تعدادى از معترضان کشته و زخمى  صىو لباس شخ مىنتيجه تيراندازى نيروهاى انتظا

ها  برد و تعداد دستگيرى اکنون شهر زاهدان در حکومت نظامى کامل بسر مي گرديده و هم

 .به صدها نفر رسيده و سر تاسر بلوچستان ملتهب است

اش با اعمال  جمهورى اسالمى ايران به دليل ماهيت تماميت خواهانه ملى و مذهبى رژيم

تايد ملى، مذهبى و جنسيتى، خود را درمانده و عاجز از حل معضالت هاى آپار سياست

خويش در تدارک به   سياسى، اقتصادى و اجتماعى ايران يافته، براى تداوم حيات ننگين

 .بردارى از آن است در ايران و در منطقه و بهره ىانداختن جنگ شيعه و سن راه

ور سازمان يافته اقدام به تخريب مساجد تشديد چنين سياستى بود که در سال گذشته بط پيرو

و مدارس دينى اهل تسنن در بلوچستان، و همچنين دستگيرى شکنجه، زندان و اعدام 

 .ملى و مدنى بلوچ نمود –بسيارى از فعالين آگاه مذهبى

اش  خواهانه ملى و مذهبى هاى تماميت که بنا به ماهيت ضد دموکراتيک و سياست رژيمى

ه معضالت سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه تحت رهبرى عاجز از پاسخگوئى ب

خويش است، همواره تئورى توطئه از جانب استکبار جهانى را براى الپوشانى ضعف و 
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هاى اعتراضى مردم  شکست خود ابزار مناسبى يافته و به همين دليل کوچکترين حرکت

 .نمايد ل ميبلوچ را بيشرمانه به آمريکا و اسرائيل و انگليس و وهابيت متص

از سخنرانى معروف ولى فقيه در رابطه با انفجار حسينيه زاهدان، نيروهاى مسلح  پس

هاى مجاور ملبس به لباس بلوچى وارد زاهدان و بلوچستان   وسرکوبگر فراوانى از استان

 .دهد اى جديد و وسيع مي اند که خبر از تدارک فاجعه گشته

هاى ايرانى و مجامع  ر ديگر توجه تشکالت و سازمانتشکالت امضاء کننده اين بيانيه با ما

هاى تفرقه  کنيم که جمهورى اسالمى با اعمال سياست المللى را به اين نکته جلب مي بين

افکنانه وتبعيضگرانه فاصله چندانى به تبديل کردن تمامى کشور ايران به جوالنگاه 

 .هاى انسانى ندارد و بروز فاجعه ىتعارضات ملى و مذهب

هاى آن تحت شکنجه  جان هزاران بلوچ که درچنگال دژخيمان رژيم ودر سياهچال اکنون هم

براى . باشند در خطر جدى قرار دارد و فشار براى گرفتن اعترافات اعمال ناکرده مي

هاى  جلوگيرى از چنين فجايعى همبستگى و مقاومت مردم سرتاسر ايران در مقابل سياست

المللى بر رژيم جمهورى اسالمى ايران  فشار جوامع بين تفرقه افکنانه ملى و مذهبى و

 .امرى حياتى است

الملل و ساير نهادهاى مدافع  از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين ما

حقوق بشر جهانى انتظار دخالت عاجالنه در جلوگيرى از اتفاق افتادن چنين فجايعى را 

  .داريم

 (مهورى خواهانج(متحد بلوچستان  جبهه

 مردم بلوچستان جبهه

 (زرمبش(ملى بلوچستان  جنبش

 مردم بلوچستان حزب
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 شهروند کرد کي بازداشت

از  القيمنطقه ئ یقور چا یشهروند کرد ساکن روستا کي: رانيحقوق بشر در ا فعاالن

 بازداشت شد یتيامن یروهايتوابع دهگالن روز گذشته توسط ن

 

جنازه مسعود  عييدر مراسم تش یسخنران راديا ليساله به دل 37 ،یناهپ نيحس یعل محمد

و منتسب  ديبه قتل رس یبتوسط افراد ناشناس شيکه چند روز پ یاسيفعال س ،یپناه نيحس

 نيا یاسيفعال س گريد ،یپناه نيمرگ مشکوک اشرف حس نيموضوع و همچن نينمودن ا

وزارت  یروهايروز گذشته توسط ن ،یتيمنطقه در مهرماه سال گذشته به دستگاه امن

  .منتقل شد یاطالعات بازداشت و به نقطه نامعلوم

  

  

 

  در زاهدان گريتن د کيشهروندان بلوچ و جان باختن  شکنجه

 : رانيحقوق بشر در ا فعاالن

از بازداشت  یاريزاهدان جان باخت و تعداد بس رياخ یهايرياز مجروحان درگ یکي

 .دهنديشدگان از شکنجه خود خبر م
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 یشهروند بلوچ ساکن زاهدان که در ط" یزه یموس ريعبدالبص"خردادماه  15 روز

شهر جان خود  نيا یمرکز مارستانيمنطقه مجروح شده بود در ب نيا رياخ یخشونت ها

 .را از دست داد

 یتيامن یفضا ليبه دل ن،يمناطق بلوچ نش رياخ یصدها بازداشت شده خشونت ها رغميعل

فرزندان خود از سرنوشت صدها شهروند  تيوضع یريگينواده ها از پمنطقه و هراس خا

 .ستيدر دست ن یاطالع چند ريبازداشت شده اخ

آزاد شده اند در گفتگو با مجموعه  رًاياز شهروندان بلوچ که اخ یرابطه تعداد نيهم در

 یخود، ضرب و شتم، هتاک یاز بازداشت خودسرانه و جمع ران،يفعاالن حقوق بشر در ا

آنان . دهنديدر خصوص بازداشت شدگان اطالع م یحداقل موارد قانون تيعدم رعا و

 .قرار گرفته اند ريخود مورد تحق تيدارند به خاطر مذهب و قوم یعنوان م

 .ديينما یاز ضرب و شتم و شکنجه دو شهروند آزاد شده بلوچ را مشاهده م یاسناد ليذ در

اطالع  ،یمدن یمنطقه و فقدان حضور نهادها یتيامن طياست به لحاظ شرا حيبه توض الزم

 .روبه رو است یمتعدد یهايمنطقه با دشوار نياز ا یرسان

 

 

مالحظه  ريز نکياز جوانان دستگيرشده اخير در زاهدان را در ل یشکنجه يک تصاوير
 ديکن

http://iranbbb.org/43674.htm 

  

  

  

 محکوم به سنگسار یزوج تبريز تيوضع نيآخر
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. حکم سنگسار زوج تبريزي هنوز نهايي نشده است: قضاييه اعالم کردقوه  سخنگوي

اين مطلب را در پاسخ به سئوالي در خصوص صدور حکم سنگسار " عليرضا جمشيدي"

وکيل اين زوج چندي پيش، " محمد مصطفايي. "بيان کرد" کبرا بابايي"و " رحيم محمدي"

سخنگوي . صنه خبر داده بودزناي مح هاماز صدور حکم سنگسار براي اين زوج به ات

دستگاه قضايي در پاسخ به سئوال ديگري درباره دستور توقف اجراي حکم قصاص براي 

معموال، : از سوي آيت اهللا هاشمي شاهرودي به مدت دو ماه نيز گفت" محمدرضا حدادي"

 ايتدستور توقف اجراي حکم قصاص، فرصتي براي وکيل، متهم و خانواده اوست تا رض

 .بل را به دست آورندطرف مقا

اين فرصت دوماهه براي : با بيان اينکه قصاص قابل گذشت است، تصريح کرد جمشيدي

اين است که متهم و خانواده اش رضايت شاکي کسب کنند ولي اگر اين اتفاق نيفتد ، طبيعي 

 اکنون اليحه مجازات. است که کار ديگري نمي توان انجام داد مگر اينکه قانون تغيير کند 

و حقوقي مجلس شوراي اسالمي درمراحل نهايي بررسي  ضايياسالمي در کميسيون ق

است که بر اساس بخشي از اين اليحه که به تصويب اعضاي اين کميسيون رسيده است، 

بر اساس اين مصوبه، اطفالي . سال اجرا نخواهد شد 18حدود و قصاص براي اطفال زير 

اما ) سال است 15سال و براي پسر  9اي دختر سن بلوغ شرعي بر(که بالغ شرعي هستند 

سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آيد، حدود  18زير 

قانون  85اعضاي کميسيون قضايي مجلس طبق اصل . و قصاص براي آنها اجرا نمي شود

ا، براي تبديل شدن اساسي، اين اليحه را بررسي مي کنند که اين اليحه پس از تصويب آنه

که وکيل اين متهم " محمد مصطفايي"به گفته . به قانون بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد

. سالگي به قصاص محکوم شده است 15ساله نيز مي باشد، حدادي به اتهام قتل در  20

سخنگوي دستگاه قضايي درباره اعدام افسانه رحماني نيز گفت که وي مجازات هاي 

افسانه رحماني به جرم . قصاص بوده است جازاتشته که يکي از آنها ممتعددي دا

همسرکشي به اعدام و به جرم زناي محصنه به سنگسار محکوم شده بود که گفته مي شود 

  .ارديبهشت ماه ، حکم اعدام وي در زندان عادل آباد شيراز اجرا شد 29

  



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

47 

 

   

 

 

 اب مخالفبا احز یشهروند کرد به اتهام همکار کيبازداشت  ادامه

 انيموکر یخبر آژانس

 حقوق بشر سيسرو

 یروهايتوسط ن شيکه حدود چهار ماه پ یصفار... به نام فتح ا یشهروند سنندج کي

. باشد یم فيشد، همچنان بالتکل یو زندان رياش درسنندج دستگ یدر منزل شخص یتيامن

ف نظام عنوان از احزاب مخال یبا يک یسال سن دارد همکار 50اتهام نامبرده که حدود 

از ايام بازداشت خود را در بازداشتگاه  یمدت یفارص... است فتح ا یگفتن. شده است 

 .برد یشهر بسر م نيا یاطالعات سنندج بوده و هم اکنون در زندان مرکز

 

 ديکرد به قتل رس یاسيفعال س کي

 رانيحقوق بشر در ا فعاالن

به  یشب گذشته توسط افراد ناشناس منطقه دهگالن یاسياز فعاالن س یپناه نيحس مسعود

از توابع  الخيمنطقه ل یاسياز فعاالن س یپناه نيشب گذشته مسعود حس مهين. ديقتل رس

آزاد شده بود توسط  قهيوث نطوريو هم یقيسال حبس تعل 5 تيبا محکوم رًايدهگالن که اخ

از  یکر است والزم به ذ. شد افتيتوسط مردم محل  یو کريپ. ديسبه قتل ر یافراد ناشناس

 نيمهر ماه سال قبل در هم نيبوده و همچن یپناه نيانور حس یاسيس یبستگان زندان

سانحه مشکوک  کي یط یزندان نيو برادر ا یاسياز فعاالن س یپناه نيمنطقه، اشرف حس

  .جان خود را از دست داد

  

 

 نفر در زاهدان اعدام شدند 2
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ب اسالمي زاهدان دو نفر از اعضاي گروه موجب احكام صادر شده از سوي دادگاه انقال به

 .جنداهللا امروز در زاهدان اعدام شدند

هاي عبدالحميد ريگي و رضا قلندرزهي به اتهام محاربه از طريق  دو تن به نام اين

عضويت در گروه عبدالمالك ريگي، تالش در پيشبرد اهداف، مقابله با جمهوري اسالمي، 

مهمات و خريد و فروش غيرمجاز سالح و مهمات به حمل، استفاده و نگهداري سالح و 

سوي مراجع قضايي تاييد و نامبردگان صبحگاه  ازاعدام محكوم شدند آه حكم صادره 

 .امروز به دار مجازات آويخته شدند

  در زاهدان گريتن د کيشهروندان بلوچ و جان باختن  شکنجه

 : رانيحقوق بشر در ا فعاالن

از بازداشت  یاريزاهدان جان باخت و تعداد بس رياخ یهايرياز مجروحان درگ یکي

  .دهنديشدگان از شکنجه خود خبر م

 یشهروند بلوچ ساکن زاهدان که در ط" یزه یموس ريعبدالبص"خردادماه  15 روز

شهر جان خود  نيا یمرکز مارستانيمنطقه مجروح شده بود در ب نيا رياخ یخشونت ها

  .را از دست داد

 یتيامن یفضا ليبه دل ن،يمناطق بلوچ نش رياخ یاشت شده خشونت هاصدها بازد رغميعل

فرزندان خود از سرنوشت صدها شهروند  تيوضع یريگيمنطقه و هراس خانواده ها از پ

 .ستيدر دست ن یاطالع چند ريبازداشت شده اخ

آزاد شده اند در گفتگو با مجموعه  رًاياز شهروندان بلوچ که اخ یرابطه تعداد نيهم در

 یخود، ضرب و شتم، هتاک یاز بازداشت خودسرانه و جمع ران،يعاالن حقوق بشر در اف

آنان . دهنديدر خصوص بازداشت شدگان اطالع م یحداقل موارد قانون تيو عدم رعا

 .قرار گرفته اند ريخود مورد تحق تيدارند به خاطر مذهب و قوم یعنوان م

 ید آزاد شده بلوچ را مشاهده ماز ضرب و شتم و شکنجه دو شهرون یاسناد ليذ در

 .ديينما
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اطالع  ،یمدن یمنطقه و فقدان حضور نهادها یتيامن طياست به لحاظ شرا حيبه توض الزم

 .روبه رو است یمتعدد یهايمنطقه با دشوار نياز ا یرسان

 

 

 

 کرد یاسيفعال س کي بازداشت

تان کردستان، هنگام اهللا طهماسبي، فعال سياسي اهل شهرستان دهگالن از توابع اس حبيب

در فرودگاه امام خميني تهران توسط  یخردادماه سال جار 27 خيورود به آشوردر تار

  .بازداشت و به مكان نامعلومي انتقال يافت یتيامن یروهاين

 یخردادماه سال گذشته بعد از تحمل هفت ماه بازداشت از زندان آزاد شده بود، آقا نامبرده

در دادگاه انقالب سنندج و قروه به  یاسيدر حوزه س یه امشاب یپرونده ها یطهماسب

  .صورت مفتوح دارا است

اضافه کرد  ديبا ستيدر دست ن یاطالع یاسيفعال س نيا دياز اتهامات جد نکهيا ضمن

متعدد خانواده، تا به حال هيچ اطالعي از سرنوشت و مكان بازداشت  یهايريگيپ رغميل

 .ايشان حاصل نشد است

 اعدام دو نفر در زاهدان" / براي ده تن از دستگير شدگان اخير زاهداناعدام  حکم

حکم اعدام براي ده تن از دستگير شدگان اخير : " فعاالن حقوق بشر بلوچستان انجمن

  اعدام دو نفر در زاهدان" / زاهدان

و بنقل از روزنامه هاي " انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان"به گزارشي از اعضاي  بنا

 یاحمد دست گشاده ناروئ"و "  یقادر لياسماع("ي در زاهدان دو نفر با اسامي محل

در محوطه زندان مرآزي زاهدان به دار آويخته )سي خرداد(صبحگاه امروز شنبه ")

 .شدند

تعداد زيادي از دستگير شدگان " شنيده ها"بنا بر , گزارش مذکور همچنين آمده است  در

به زندان کرمان انتقال داده شده اند " خابات رئيس جمهوريانت"قبل از ] 1[حوادث زاهدان 
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و براي ده تن حکم اعدام صادر گشته و گويا قرار است بعد از انتخابات رئيس جمهوري به 

 مرحله اجرا قرار گيرد

 

استاندار سيستان و بلوچستان بعد از حادثه در گزارش حکومتي , آزاد  محمد یعل گفتنيست

در اين استان عده اي وهابي و : خبر دستگيرشدگان اعالم نمود  ضمن تائيد]2" [ايسنا"

سلفي آه طراحي آننده جرياناتي آه با احساسات شيعيان بازي مي آند شناسايي شده و يا 

بعد از انتخابات در پيش رو تعداد زيادي از : آزاد ادامه داد. اشددر حال شناسايي مي ب

 د بودافراد دستگير شده آماده اجراي حكم خواهن

هاي محلي رژيم اتهامات اين دو تن را حمل و نگهداري مواد مخدر از نوع  روزنامه

اما بيم آن ميرود که شايد اين دو تن از جمع . ترياک و هروئين ذکر کرده است

دستگيرشدگان اخير زاهدان باشند که به بهانه حمل و نگهداري مواد مخدر به دار آويخته 

 شده اند

 بشر بلوچستان فعاالن حقوق انجمن

 

 در زاهدان گريدهها نفر د یدستگير

  

 نيدر ا گريدهها نفر د یريدر زاهدان از دستگ ميدادستان رژ سنا،يا یگزارش خبرگزار به

گفت  یو. اخير زاهدان دست داشتند یها یافراد در ناآرام نيشهر خبر داد و ادعا کرد ا

  ه اتهام مشارکت در اغتشاش، آتشب) افغان(  نفر از اتباع بيگانه 30و  ینفر ايران 58

اخير زاهدان  یها  یتخريب، سرقت منازل و ضرب و شتم بعد از درگير ،یسوز

  . بازداشت شدند

رعب و وحشت هرچه  جاديا یبرا ميرژ یرود دستگاه قضاي یگفتند احتمال م یمنابع محل

  .عدام کندا ندهيآ یروزها یافراد را ط نياز ا یمردم زاهدان، تعداد انيدر م شتريب

 

 انتظامي در خاش يک نفر را به ضرب گلوله به قتل رساندند نيروهاي
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نيروهاي انتظامي در خاش يک نفر را عليرغم اجراي : فعاالن حقوق بشر بلوچستان انجمن

 دستور توقف به ضرب گلوله به قتل رساندند

 

 یانتظام یروهاياز زاهدان ن" س گزارشگر راديو بلوچي اف ام.س"به گزارشي از  بنا

را "  یحضور بخش شهنواز یحاج" نفر بلوچ بنام  کي 1388خرداد  18دوشنبه  روزيد

 به ضرب گلوله بقتل رساندند"  یجور" بنام  یدر منطقه خاش درمحل

 چيه نکهيا ليبدل,  یانتظام یروهايبعد از اخطار ايست ن یو, ندينما یعنوان م شاهدان

مامورين او را از ناحيه سر گلوله باران , م توقف نداشته توقف ميکند عليرغ یمشکل قانون

براي خانواده و نزديکان و افراد محل دليل قتل وي مبهم . کرده و در جا کشته ميشود

 ميباشد

در بلوچستان شش تن اعدام و هيجده تن ديگر ] 2-1[است طي بيست روز اخير گفتني

 تحت عناوين مختلف توسط نيروهاي انتظامي بقتل رسيده اند

 

 

 فعاالن حقوق بشر بلوچستان انجمن

 زيجوان در زندان تبر کي اعدام

  

 زيتبر یدر زندان مرکز یادار فاتيتشر یمتهم به قتل پس از ط کي: هرانا  یخبرگزار

 شد ختهيبه دار آو

به جرم " یمحمد داهللاي"جوان ساکن اهر به نام  کي یشانزدهم خردادماه سال جار روز

دم و  یاياول تيدر جلب رضا تيپس از عدم موفق 84ان سال در زمست" زاديرضا پر"قتل 

به  زيسال زندان، در محوطه زندان تبر 4نمودن کمتر از  یو سپر یادار فاتيتشر یط

 . محل وقوع حادثه شهرستان اهر بوده تالزم به ذکر اس. شد ختهيدار آو
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 یحقوق بشر یاز سازمانها یاسيس یزندان کيمادر و پدر  استمداد

 رانيدر ا یحقوق بشر و دمکراس نيفعال: نتشارا

 

 یالملل نيب یحقوق بشر یحقوق بشر ملل متحد و سازمان ها یعال سريکم

اداره  نيمامور 07:30ماه ساعت  بهشتيارد 14که روز دوشنبه  ميرسان یاستحضار م به

د آنها پسرمان را مور. ساله حمله بردند 28 ینقشبند اياطالعات به منزل پسرمان ور

 ريکرده و سپس دستگ هوشيضرب وشتم قرار دادند و با گاز اشک آور و گاز فلفل او را ب

 . و با خود بردند

را شکسته  لياز وسا یسر کيو  ختنديتمام وسائل منزل فرزندمان را به هم ر نيهمچن آنها

 ،)  لميبدون ف( یعکاس نيرا همچون دستگاه ماهواره ، دورب ليوسا ريو پاره کردند و سا

 اني، کارت پا ی،شناسنامه ، کارت مل لي، سند موبا ید ینوار کاست و س یسر کي

و  نيماش یو گذرنامه همسرش و مدارکها نامهي، گواه ايور مه، گذرنا نامهيخدمت ، گواه

خاک  کيمکان شگاهيآزما یبرا ايور. رو هم با خود برده بودند  نيخود ماش نيهمچن

شرکت توسط اداره اطالعات  نيبردن ماش ليد و به دلکر یشرکت جامع کار سپاهان کار م

روز  20که بعد از  ميکرديرا پرداخت م نيتومان خسارت ماش 35000هر روز  ديما با

 . ميآنها آزاد کن فيرا از توق نيماش ميتوانست نيسنگ یها نهيهز ادوياسرار ز

را با  یا قهيدق 5مالقات  ميتوانست اديز یهايروز تالش و کوشش و نامه نگار 17از  بعد

برد او مورد ضرب  یبه سر م یبد یو جسمان یروح طيدر شرا ايکه ور ميداشته باش ايور

مالقات  ميبار دوم توانست یهفته بعد برا کيو شتم ماموران اطالعات قرار گرفته بود و 

 یو جسمان یاز لحاظ روح یخوب تيوضع ايکه باز هم ور ميداشته باش ايبا ور یگريد

روز قبل از  2وجود داشت که  ايور یپا یکه برا یصوصا به خاطر مشکلنداشت مخ

 ايشکنجه ور یموضوع برا نيو آنها از ا مياو را از گچ خارج کرده بود یپا یريدستگ
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او  7/3/88 خيدر تار. بود وانيروز که در اطالعات مر 25بعد از  ايور.کردند یاستفاده م

پسرمان در اطالعات سنندج به سر  20/3/88آالن را به اطالعات سنندج منتقل کردند و تا 

شدن مدت بازداشت  یطوالن ليبه دل.  باشديروز است که در زندان م 39در کل . برد یم

روز  10از کارش اخراج شد و تا االن مدت  ايماموران اطالعات ور یتيمسئول یو ب ايور

وز مراجعه ما به ر 13 نيا یبرد و در ط یدر اطالعات سنندج به سر م اياست که ور

مواقع  یبه ما نداده اند و بعض یدرست و حساب یجواب چياطالعات و دادگاه انقالب، آنها ه

که اگر به  ميريگ یماموران قرار م ديو مورد تهد ستين نجايا ايکه ور نديگو یم یحت

 . خواهد شد یکيزيو برخورد ف ريد شما را دستگياطالعات مراجعه کن

حقوق بشر سازمان ملل ، سازمان عفو  یعال سرياز کم ینقشبند ايور پدر و مادر نجانبانيا

که  ميطلب یو انسان دوست جهان استمداد م یحقوق بشر یسازمانها یالملل و تمام نيب

  . ديگناهمان اقدامات عاجل را مبذول بفرمائ یوشرط فرزند ب ديق یو ب یفور یآزاد یبرا

 ینقشبند یو محمد مهد یرخضريپ رابعه

 ینقشبند ايو پدر ور مادر

 1386خرداد  20

 :ديارسال گرد ريز یفوق به سازمانها نامه

 حقوق بشر یعال یايساريکم

 اروپا هيحقوق بشر اتحاد ونيکمس

 الملل نيعفو ب سازمان

 حقوق بشر دبانيد سازمان

  

  

  

  

  فعال کرد 9دادگاه  یبرگزار
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فعال  9 یخردادماه دادگاه 20شهرستان سقز روز چهارشنبه  یشعبه اول دادگاه انقال:سقز

 .برگزار کرد یمل تيامن هيکرد را به اتهام اقدام عل

محمد  انيشعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سقز آقا:حقوق بشر کردستان دبانيد یخبرگزار

و چهار  يی،رحمان رضا یمعروف وبيزاده ،ا ی،خالد مصطف یساعد ني،بهالد یميکر

 یمل تيامن هيون مشخص نشده است را به اتهام اقدام علآنها تاکن یرا که اسام گريجوان د

 یبه زندان عموم شيدر بازداشت بودند که هفته پ شيروز پ 35افراد از  نيا.برگزار کرد 

 . افراد موافقت نکرده است نيا قهيدادگاه با قرار وث سير.شهرستان سقز منتقل شدند

  . است دهيعت طول کشسا ميافراد کمتر از ن نيا یتمام یدادگاه شوديم گفته

  

  

  

  

  

 

 هيدو فعال کرد در اروم یحبس برا حکم

پور و  ميرحمان رح یدو فعال کرد به نامها: حقوق بشر کردستان دبانيد یخبرگزار

به اتهام  هيسقز و سنندج توسط دادگاه انقالب شهرستان اروم یاهل شهرها یمنصور محمد

شعبه . به بندر عباس محکوم شدند ديبعسال و ت 5و  3 یبه حبس ها یمل تيامن هياقدام عل

ساله اهل شهرستان سقزرا که  22پور  ميرحمان رح هياروم ناول داددگاه انقالب شهرستا

سال  3مخالف به  یبا گروهها یبود را به اتهام همکار یسه ماه در بازداشتگاه انفراد

شهرستان ساله اهل  45 یمنصور محمد نيدادگاه همچن نيا.محکوم کرد یريزندان تعز

 یدر گروها تياتهام عضو هب یماه بازداشت در بازداشتگاه انفراد 3سنندج را پس از 

 گردديم یادآوري. به شهرستان بندر عباس محکوم کرد ديسال حبس و تبع 5مخالف به 
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ماه بازداشت به  8را بعد از  یخضر نيحس شيچند روز پ هيدادگاه انقالب شهرستان اروم

 .به اعدام محکوم کرد یمل تيامن هياتهام اقدام عل

 1388خرداد ماه20 چهارشنبه

 يک فعال سياسي به زندان و تبعيد محکوميت

يک فعال سياسي کرد توسط دادگاه انقالب به پنج سال زندان و تبعيد : هرانا یخبرگزار

خردادماه، منصور محمدي از اهالي سنندج که در  13چهارشنبه مورخه . محکوم شد

ته توسط اداره اطالعات شهر اروميه بازداشت شده بود توسط شعبه اول اسفندماه سال گذش

هواداري از گروههاي معاند نظام و تبليغ عليه نظام به  اتهامدادگاه انقالب شهر اروميه به 

اين محکوميت در حالي . سال زندان توام با تبعيد به زندان بندرعباس محکوم شد 5

پرونده وي پس . وکيل مدافع محروم بوده است صورت ميگيرد که آقاي محمدي از داشتن

 از اعتراض به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شده است

 

  رانيمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا: خبر  منبع

 کرد یاسيفعال س کي یحکم اعدام برا صدور

 رانيحقوق بشر در ا فعاالن

 م شدبه اعدام محکو هيکرد توسط دادگاه انقالب اروم یاسيفعال س کي

 ینظام و همکار هيعل غيبه اتهام تبل ه،يساکن اروم یخضر نيحس ،یافتيگزارشات در بنابر

شهر به اعدام محکوم  نيشعبه اول دادگاه انقالب ا یآزاد کردستان از سو اتيبا حزب ح

 اميبازداشت شد و اکثر ا یتيامن یروهايدر آبان ماه سال گذشته توسط ن یخضر یآقا. شد

فشار و  طيو در شرا هيبازداشتگاه اطالعات اروم یانفراد یلولهادر س بازداشت خود را

مدافع  ليشود که از داشتن وک یبه اعدام محکوم م یدر حال ینمود، و یسپر یبدرفتار

 نياست با ا یادآوريالزم به . منتخب و امکان مناسب دفاع از خود محروم شده است

 شيتن افزا 13به  نيکردنش اطقدر منمحکوم به اعدام  یاسيتعداد فعاالن س تيمحکوم

  .افتي
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 و شتم روناک صفا زاده در زندان ضرب

 ونيليم کي نيو عضو کمپ یزندان یروناک صفازاده، دانشجو ن،يگزارش روز آنال به

و بر اساس دستور دادستان  یتيماموران امن کيهفته گذشته به تحر یامضا، ط

در داخل زندان مورد ضرب و شتم  شيها یاز همبند یبار توسط تعدا نيکردستان،چند

 یاز منابع مطلع م یبرخ. شده است یجد یدگيد بيدچار آس هيناح نيقرار گرفته و از چند

در زندان  گريد یزندان نيفعال حقوق زنان، چند نيهفته گذشته عالوه بر ا یط نديگو

  .قرار گرفته اند ديمورد ضرب و شتم شد یعاد انيتوسط زندان زيسنندج ن

 

 شهروند کرد کي داشتباز

از  القيمنطقه ئ یقور چا یشهروند کرد ساکن روستا کي: رانيحقوق بشر در ا فعاالن

 بازداشت شد یتيامن یروهايتوابع دهگالن روز گذشته توسط ن

جنازه مسعود  عييدر مراسم تش یسخنران راديا ليساله به دل 37 ،یپناه نيحس یعل محمد

و منتسب  ديبه قتل رس یبتوسط افراد ناشناس شيروز پکه چند  یاسيفعال س ،یپناه نيحس

 نيا یاسيفعال س گريد ،یپناه نيمرگ مشکوک اشرف حس نيموضوع و همچن نينمودن ا

وزارت  یروهايروز گذشته توسط ن ،یتيمنطقه در مهرماه سال گذشته به دستگاه امن

 .منتقل شد یاطالعات بازداشت و به نقطه نامعلوم

 

  

  

  

  

  

  اسالمی رژيم قضايی دستگاه سوی از انشجود دو محکوميت
  

  



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

57 

 

   

" سالم نباتی"دانشجوی دانشکده هنر تبريز و " جمشيد بهرامی"بر پايه خبر رسيده، 

دانشجوی دانشگاه پيام نور مريوان به دليل همکاری با احزاب مخالف رژيم و اقدام عليه 

سال محکوم  2 ماه حبس تعليقی به مدت 6امنيت ملی از سوی دستگاه قضايی رژيم به 

 .شدند

توسط  1386بهمن ماه  17الزم به ذکرست اين دو دانشجوی اهل مريوان در تاريخ 

  .ماموران اداره اطالعات در منازل خود دستگير شدند

  

  تبريز مردمی اعتراضات شدگان بازداشت وحشيانه شکنجه
 

مردمی اخير بر اساس گزارشات رسيده از تبريز، ده ها تن از بازداشت شدگان اعتراضات 

در اين شهر توسط ماموران امنيتی رژيم به شدت مورد شکنجه قرار گرفته اند و از سر 

گزارش ها حاکی است ماموران امنيتی . نوشت دهها تن از آنان اطالعی در دست نيست

رژيم در جريان شکنجه جوانان و افراد بازداشت شده در صدد بوده اند از آنها اعتراف 

عده کثيری از افراد بازداشت شده در . رهای خارجی در ارتباط بوده اندبگيرند که با کشو

 اين " طوبی"زير زمين مسجد 

  .شهر که يکی از شکنجه گاه های رژيم است مورد شکنجه و بازجويی قرار گرفته اند

  

  

 بوکان در کارگری فعال سه بازداشت و احضار
  

تن از  3، "های کارگری شکلکميته هماهنگی برای کمک به ايجاد ت"بر اساس گزارش 

هادی تنومند، . اعضای اين کميته پس از احضار به دادگاه شهر بوکان بازداشت شده اند

کميته هماهنگی "حسن رسولنژاد و احمد اسکی بغدادی، از فعالين کارگری و از اعضای 

، به دادگاه بوکان احضار و برای آزادی آنان "های کارگری برای کمک به ايجاد تشکل

      .ثيقه تعين شده و نامبردگان به دادگاه شهر سنندج ارجاع داده شده اندو
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، فعال "افشين نديمی"اداره اطالعات کامياران، برای چندمين بار متوالی   از سوی ديگر 

کارگری و عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری را احضار و 

  .رد بازجويی و ضرب و شتم قرار گرفته استنامبرده از سوی ماموران اين نهاد مو

  

  

  

  

  رژيم نيروهای دست به سلماس در فردی شدن کشته
 

  

ساله و اهل روستای  30چند روز قبل در منطقه سلماس، شخصی به نام يوسف عمرزاده، 

خبرگزاری کردستان در اين . ی مأموران رژيم از پای درآمد به ضرب گلوله" شميرنی"

يروهای رژيم قبًال از يوسف خواسته بودند با آنان همکاری نمايد، اما زمينه گزارش داد، ن

  . نامبرده زير بار همکاری با آنان نرفته بود

اش مشغول آبياری بود  به دنبال آن مأموران رژيم، وی را در حالی که در باغ شخصی

  .هدف گلوله قرار داده و از پای درآوردند 

 

  کردستان سازی تورتراک کارخانه کارگران تمامی اخراج
 

بر اساس خبر رسيده از شهر سنندج، کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان در 

صدد انتقال اين کارخانه به شهر تبريز می باشد و اين امر موجب اخراج تمامی کارگران 

  . اين کارخانه خواهد شد

ت کمک هزينه کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان دليل اين امر را عدم پرداخ

های بانکی و نبود بازار کافی جهت فروش تراکتور های توليدی اين کارخانه اعالم کرده 

الزم به ذکر است، کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان در راستای عملی . است
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 70کارگر اين کارخانه را اخراج و به  130کردن برنامه انتقال اين کارخانه تاکنون 

  .نده نير اعالم نموده است، در روزهای آينده آنان نيز اخراج خواهند شدکارگر باقی ما

  

  سنندج در کرد زندانی يک مبهم سرنوشت
 

سنندج، که " آرنان"سرنوشت يداهللا احمدی، شهروند زندانی اهل روستای : کوردستان ميديا

  .دارد ای از ابهام قرار مدتی قبل توسط نيروهای انتظامی دستگير شد، همچنان در هاله

ای به سنندج در يکی  به گزارش خبرگزاری کردستان، نامبرده يک روز قبل از سفر خامنه

  .از مراکز ايست ـ بازرسی در نزديکی اين شهر توسط نيروهای انتظامی بازداشت گرديد

ی کردستان در تلفن  ی وجود تصاويری از دکتر قاسملو و نقشه يداهللا احمدی به بهانه

پس از ضرب و شتم توسط نيروهای رژيم، به بازداشتگاه اداره  همراهش، بازداشت و

  . اطالعات منتقل شده بود

اند، اما  ی اين زندانی کرد تاکنون چندين بار به اداره اطالعات سنندج مراجعه نموده خانواده

ی  اند و تنها خبر موثق در اين باره، شکنجه موفق به دريافت خبری از سرنوشت وی نشده

  .باشد ده توسط مأموران رژيم میشديد نامبر

  

  مريوان ی منطقه در کاسبکار 6 شدن زخمی و کشته
  

" کوزله کانی" روستای در رژيم نيروهای جاری، تيرماه ششم شنبه روز: ميديا کوردستان

  .کشتند را آنان از تن سه کاسبکاران به يورش با مريوان

 روستای اهالی از جانباختگان زا تن دو افزود، گزارش اين اعالم با کردستان خبرگزاری

  .بودند" بله صوفی" روستای اهل ديگری و" کوزله کانی"

 اين. يافتند انتقال مريوان بيمارستان به و شده زخمی يورش اين در نيز ديگر کاسبکار سه

  .شد انجام" کاکاوند" نام به رژيم مزدوران از يکی دستور به جنايت
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  رژيم اینيروه توسط  دانشجوی يک ی  شکنجه
 

دانشجوی عرب که مدتی قبل توسط نيروهای امنيتی " هانی باوی: "کوردستان ميديا

. گر رژيم قرار دارد  های مأموران شکنجه  بازداشت گرديد، تحت شديدترين شکنجه

خبرگزاری کردستان گزارش داد، پيش از اين نيز برادر هانی باوی توسط رژيم اعدام شده 

ی هانی باوی   گفتنی است خانواده. استان لرستان تبعيد شده استو برادر ديگر وی نيز به 

  . طلبی، مدتی است تحت فشار نيروهای امنيتی قرار دارند به دليل آزاديخواهی و حق

  

  

 سلماس  منطقه در رژيم نيروهای توسط کاسبکار يک شدن زخمی
 

ن ترکيه روز سه شنبه دوم تيرماه، نيروهای رژيم در مرز ايرا: کوردستان ميديا

سلماس را هدف " بروشخوران"ساله، اهل روستای  23کاسبکاری به نام علی ابراهيمی، 

نامبرده به شدت : خبرگزاری کردستان، با اعالم اين خبر افزود.تيراندازی قرار دادند

  . باشد های اروميه بستری می اکنون در يکی از بيمارستان زخمی شده و هم

  

  وی شتم و ضرب و اطالعات اداره به نديمی افشين احضار
 

  

برای چندمين بار متوالی افشين نديمی فعال  تيرماه 1 اداره اطالعات کامياران دوشنبه

هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری را احضار و   کارگری و عضو کميته

  .مورد بازجويی قرار داد
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ماموران امنيتی رژيم وی  اتهام وارده به نامبرده را عضويت در کميته هماهنگی اعالم و

 .را به علت دفاع از عضويت خود در کميته به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

شايان ذکر است به افشين نديمی ابالغ کرده اند هفته آينده پرونده وی به دادگاه خواهد رفت 

  .و نامبرده نبايد تا زمان دادگاه از استان کردستان خارج شود

  

  اسالمی رژيم قضايی دستگاه سوی از دانشجو دو محکوميت
  

" سالم نباتی"دانشجوی دانشکده هنر تبريز و " جمشيد بهرامی"بر پايه خبر رسيده، 

دانشجوی دانشگاه پيام نور مريوان به دليل همکاری با احزاب مخالف رژيم و اقدام عليه 

محکوم  سال 2ماه حبس تعليقی به مدت  6امنيت ملی از سوی دستگاه قضايی رژيم به 

 .شدند

توسط  1386بهمن ماه  17الزم به ذکرست اين دو دانشجوی اهل مريوان در تاريخ 

  .ماموران اداره اطالعات در منازل خود دستگير شدند

  

  

  

  رژيم مأموران دست به کرد کاسبکار 4 شدن زخمی و کشته
 

روهی از ، گ"خوی"ی  تيرماه، نيروهای رژيم در منطقه 9شنبه  روز سه: کوردستان ميديا

خبرگزاری کردستان در اين زمينه . را به گلوله بستند" يارتاغلی"کاسبکاران روستای 

کشته وزخمی و سه " اسکندر محمدی"گزارش داد، بر اثر اين تيراندازی، شخصی به نام 

  .تن ديگر نيز زخمی شدند

  . باشد می" سور بله"گفتنی است يکی از مجروحين اين حادثه، اهل روستای 
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  رژيم نيروهای توسط سردشت  منطقه مردم آزار و تاذي
  

اخيرًا نيروهای رژيم در منطقه سردشت ضمن اذيت و آزار اهالی، اقدام به : کردستان ميديا

  . نمايند يورش به منازل آنان می

به گزارش خبرگزاری کردستان، اين نيروها با حمله به منازل مردم منطقه، اقدام به 

  .نمايند اموال آنان می بازرسی منازل و مصادره

نموده " ميدان تير"را تبديل به " مال شيخ"همچنين نيروهای سپاه پاسداران، حوالی منطقه 

  .و به طور روزمره در آنجا مشغول تمرين تيراندازی هستند

گفتنی است فرماندهان نيروهای مسلح رژيم در مناطق مرزی کردستان به نيروهای تحت 

کنند، بيدرنگ به  در نزديکی مرزها هر کسی را که مشاهده می اند امر خويش فرمان داده

  . سوی وی تيراندازی کنند

  

  

 و اطالعات اداره به بوکان شهرستان در کارگری فعالين مجدد احضار
  دادگاه

 

 

بنا به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجا تشکلهای کارگری، در پی احضار مجدد 

بعد از چند جلسه بازجويی " احمد اسکی بغدادی"و " ادحسن رسول نژ"، "هادی تنومند"

در اداره اطالعات بوکان و دادگاه اين شهر، به دادگاه سنندج جهت ادامه دادگاهی منتقل 

تير ماه  6و روز شنبه " عمر مينايی"تير ماه  4در همين راستا روز پنجشنبه  .شده اند

شهر به اطالعات فرا خوانده شدند و از ديگر فعالين اين " رحمان کردار"و " کريم فاتح"

تير ماه از  8و روز دوشنبه   بعد از بازجويی به نامبردگان اعالم گرديد، پرونده آنها تکميل

دستگاه قضايی رژيم نامبردگان را به اتهام . دادگاه بوکان به دادگاه سنندج منتقل خواهد شد
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گری، حضور آنها در عضويت در کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کار

دستگير و زندانی  87اول ماه مه سال   شرکت در مراسم   و به اتهام" غالب حسينی"منزل 

  .شده بود، مورد محاکمه قرار خواهند گرفت

  

  

 ادامه بازداشت يک شهروند کرد به اتهام همکاری با احزاب مخالف
   

  آژانس خبری موکريان

  سرويس حقوق بشر

  

صفاری که حدود چهار ماه پيش توسط نيروهای ... ام فتح ايک شهروند سنندجی به ن

امنيتی در منزل شخصی اش درسنندج دستگير و زندانی شد ، همچنان بالتکليف می 

  .باشد

سال سن دارد همکاری با يکی از احزاب مخالف نظام عنوان  50اتهام نامبرده که حدود 

  .شده است 

زداشت خود را در بازداشتگاه اطالعات صفاری مدتی از ايام با... گفتنی است فتح ا

  .سنندج بوده و هم اکنون در زندان مرکزی اين شهر بسر می برد

  

  

 مردم با درگيری در رژيم مأمور 3 شدن زخمی و شهروند 2 قتل
 اروميه
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تيرماه،  29به گزارش خبرگزاری کردستان، شامگاه روز دوشنبه : کوردستان ميديا

اروميه، منزل يک شهروند را با نارنجک و گاز " عصرولی "نيروهای رژيم در شهرک 

   .آور هدف حمله قرار دادند اشک

اش هدف گلوله قرار  ساله 9بر اثر تيراندازی نيروهای مزبور، اين شهروند به همراه پسر 

  .گرفت و جان خود را از دست داد

طی درگيری با مردم اروميه با مشاهده اين جنايت به ياری اهالی منزل نامبرده شتافته و 

  .ی آنان شدند نيروهای رژيم، موفق به شکستن محاصره

شود نيروهای رژيم به  گفته می. تن از مزدوران رژيم زخمی شدند 3بر اثر اين درگيری 

ی حضور تعدادی از نيروهای مخالف رژيم در اين منزل، اعضای اين خانواده را  بهانه

  .مورد هجوم قرار دادند

تاکنون، اوضاع شهر اروميه به حالت عادی برنگشته و شهر در  به دنبال اين درگيری

ی کامل درآمده و تردد  شهرک وليعصر نيز به محاصره. برد جوی کامًال نظامی به سر می

  .در آن ممنوع اعالم شده است

  

 

  مهاباد در شرکت يک صاحب بازداشت
 

. زداشت شدمهاباد با" مرغ پا طاليی"رضا سواری، مالک شرکت : کوردستان ميديا

تيرماه، شماری از مزدوران رژيم، از ديوار  27خبرگزاری کردستان گزارش داد، شب 

. منزل رضا سواری باال رفته و به منزل وی ريختند و سپس وی را بازداشت نمودند

علت . نامبرده روز بعد از آن، پس از چند ساعت بازجويی با اخذ وثيقه آزاد گرديد

  .ه استبازداشت وی هنوز مشخص نشد

  

  

  



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

65 

 

   

  

  

  

  

  

  شد دادگاهی کبودوند

 

کبودوند دادگاهی شد اطالعيه ريس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اتهام فعاليت 

تير ماه محمد صديق کبودوند در  28روز يکشنبه . تبليغی عليه نظام در مهاباد دادگاهی شد

يق تهيه و توزيع جزوات شعبه اول دادگاه انقالب مهاباد به اتهام تبليغ عليه نظام از طر

ايشان در مورد اتهامات ياد شده به دادگاه . مربوط به زنان کرد مورد دادگاهی قرار گرفت

مطالب مندرج در کتابچه ياد شده هيچ گونه تناسبی با مواضع و ادبيات سازمان دفاع : گفت

ی بعالوه موضوعات و مطالب را با آرم رسمی و نشان. از حقوق بشر کردستان ندارد

منتشر ميکند ومسئوليت ما تنها در قبال مطالبی است که در وبسايت سازمان منتشر گرديده 

 يا ميگردد 

در ادامه جلسه آقای عباس جمالی وکيل ريس سازمان حقوق بشر کردستان در اين پرونده 

آقای کبودوند مدير مسئول هفته نامه پيام مردم و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر : گفت

ان از اين نظر به عنوان شخصيت سياسی و روزنامه نگار فعال در کردستان کردست

مشهور است که ايشان شجاعانه مسئوليت کليه فعاليتهای خود را در چارچوب فعاليتهای 

سال حبس  11روزنامه نگاری و سازمان حقوق بشر پذيرفته و از اين بابت محکوم به 

ه جزوات ياد شده دست داشت با شجاعت کامل به طور قطع اگر ايشان در تهي. گرديده است

آقای جمالی در ادامه افزود بازرس دو بار برای آقای . مسئوليت همه آنها را می پذيرفت

کبودوند قرار منع تعقيب صادر کرده که هر دو بار با مخالفت دادستانی مواجه شده ،حال 

يادآور ميگردد . داردانکه هيچگونه شواهدی و يا توجه قانونی در خصوص اتهام وجود ن
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ريس سازمان حقوق بشر کردستان اواخر هفته گذشته از زندان اوين به زندان مهاباد منتقل 

  . شده و احتماال طی روز های آينده به زندان اوين باز گردانده خواهد شد

   1388تيرماه 28/تهران 

  

  

 فعاليت اتهام به سنندج در شهروند يک برای زندان سال 2 حكم صدور
 سياسی یها

 

يک " طياری"دادگاه رژيم به رياست قاضی  2بر اساس خبر رسيده از سنندج، شعبه 

اهل " اميد اسدی. "سال زندان محكوم آرده است 2را به " اميد اسدی"با نام  شهروند

ماه را در  2اسفند ماه سال گذشته بازداشت و بيش از  13آامياران و ساآن سنندج روز 

ميليون  15ه اطالعات سنندج به سر برد و سپس با قرار وثيقه سلول های انفرادی ادار

نامبرده آه به همكاری با احزاب سياسی مخالف رژيم متهم گرديده است . تومانی آزاد شد

سال  2سال زندان محكوم شده بود اما به دنبال اعتراض نامبرده حكم وی به  5قبال به 

  .آاهش يافت

  

  

 مهاباد شهر شهروندان از تعدادی بازداشت
   

 

از مهاباد خبر می رسد در چند روز گذشته تعدادی از شهروندان شهر مهاباد توسط 

   .نيروهای امنيتی رژيم بازداشت شده اند



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

67 

 

   

، "طاهر فرامرزی"، "جعفر وهاب پور"، "حسن شيخ آقايی"، "سليمان پرويز خانی"

افرادی هستند که روزهای گذشته توسط ماموران " حسن آتش"و " کريم سوفی مرادی"

  . امنيتی رژيم بازداشت شده اند

  

  

 

  

 مريوان در تن 3 برای زندان حکم صدور
 

تن از شهروندان اين شهر را به يک سال  3دستگاه قضايی جمهوری اسالمی در مريوان 

 .زندان محکوم کرد

" حمدی حق مرادی"و " احمد احمدی"، "مسلم بهرامی"يوان بر اساس خبر رسيده از مر

از سوی دستگاه قضايی رژيم به اتهام تبليغات عليه جمهوری اسالمی به زندان محکوم شده 

الزم به ذکر است افراد نامبرده پيشتر توسط دستگاه امنيتی رژيم بازداشت و با قرار . اند

  .ودندميليون تومانی از زندان آزاد شده ب 50وثيقه 

  

  

  انتقال چند تن از بازداشت شدگان مهابادی به زندان اين شهر
   

 

 آژانس خبری موکريان

 سرويس حقوق بشر

چند تن از بازداشت شدگان روزهای اخير شهر مهاباد ، صبح امروز از بازداشتگاه به 

  . هر انتقال يافته اندزندان عمومی اين ش
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محمد گالوی ، حسن آتش پوش ، جعفر وهاب پور ، عبدالرحمان سيدی ، طاهر فرامرزی 

  . ، کريم صوفی مولودی از جمله بازاريان انتقال داده شده به زندان مهاباد می باشند 

ماه يادآور می گردد اين افراد در پی تعطيلی مغازه ها و بازار مهاباد در بيست و دوم تير 

  بازداشت شده بودند

  

  

  

 منطقه کاسبکاران های ماشين کشيدن آتش به و اموال ی مصادره
  رژيم نيروهای توسط سردشت

  

دستگاه اتومبيل متعلق  6سردشت، " بيژوی"نيروهای رژيم در روستای : کوردستان ميديا

   .به کاسبکاران را توقيف نمودند

ی اموال کاسبکاران، سه  ز مصادرهبه گزارش خبرگزاری کردستان، اين نيروها پس ا

  .های مزبور را نيز به آتش کشيدند دستگاه از اتومبيل

به مقابله با نيروهای رژيم پرداخته و با آنان "بيژوی"به دنبال اين اقدام، مردم روستای 

  . درگير شدند

  .اين درگيری يک ساعت به درازا کشيد

  

 

  رژيم نيروهای دست به چالدران در کرد شهروند يک قتل
 

ی شهروندان و مردم مناطق کردنشين، چند  ی کشتار روزمره در ادامه: کوردستان ميديا

، نيروهای رژيم، جوانی به نام حميد قندکانلو را به قتل "چالدران"ی  روز قبل در منطقه

  .رساندند
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خبرگزاری کردستان گزارش داد، نامبرده به منظور خريد احشام به مناطق ييالقی 

در اين . ماکو رفته بود که در بين راه اتومبيلش از کار افتاده و متوقف شده بود" چالدران"

هنگام، نيروهای گشتی رژيم که در حال عبور از منطقه بودند اتومبيل وی را به گلوله 

  .بسته و خود وی را به قتل رساندند

  

  

 

  
  

  کردستان شهرهای در خودکشي روزافزون افزايش
 

  .ن ايران افزايش زيادی پيدا کرده استخودکشی در شهرهای کردنشي

مردي به نام صديق صبوري اهل روستاي کودره کامياران به داليل : خبرگزاری هرانا

  . دهد گي خود پايان مي با شليک گلوله به سر خويش به زندگي  مشکالت اقتصادي و خانواده

دکشي استفاده کرده يي شکاري براي اين خو ی ساچمه که وي از اسلحه متاسفانه به دليل اين

  .صورت وي کامال متالشي شده و غير قايل شناسايي بوده است

الزم به ذکر است که به دليل وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي مناطق کردنشين، آمار 

يي افزايش پيدا کرده اما متاسفانه روند  خودکشي در اين مناطق به طور قابل مالحظه

  .گيري داشته است يش چشمخودکشي در ميان مردان نيز افزا

  

 

  سقز در کردستان معلمان صنفی انجمن عضو يک بازداشت
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معلم و عضو فعال انجمن " حسن صالح زاده"از سقز خبر می رسد ماموران امنيتی رژيم 

 .صنفی معلمان کردستان را بعد از مراجعه وی به ستاد خبری اين شهر بازداشت کرده اند

ه به اداره اطالعات سقز جهت کسب اطالع از داليل هنگام مراجع" حسن صالح زاده"

تعقيب و مراجعه نيروهای رژيم به منزلش، بازداشت و به زندان مرکزی سقز انتقال يافته 

گفته می شود ماموران امنيتی رژيم يک روز قبل از بازداشت وی به منزل نامبرده . است

  . مراجعه کردند اما موفق به بازداشت وی نگرديدند

  .خبری در دست نيست" حسن صالح زاده"ن از اتهامات وارده به تاکنو

  

  

  

  

  بود داده تامين آنان به رژيم که افرادی اعدام
 

جوان اعدام شده از افرادی بوده  13به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان سه تن از از 

ن تامين داده و رژيم به آنا اند که با واسطه شدن ريش سپيدان از رژيم تامين گرفته بودند

جوان به شهرها رفته و گمان کرده بودند تامين دارند دستگير و  3بود اما پس از اينکه اين 

  .باالخره اعدام شدند

  

  تهران به  اروميه در کرد زندانی يک شکنجه و تبعيد
 

  به  ی وی از اروميه کرد و شکنجه  زندانی   تبعيد يک: الت نيوز سايت خبری روژهه

  ...تهران

نام رمضان سعيدی فرزند   يک جوان کرد به. دارد  فعالين سياسی کرد ادامه  بر عليهفشار 

  اتهام همکاری با پژاک ، چهار سال قبل دستگير وشکنجه  به  که  مو سی، از اهالی اروميه

  زندان اوين تهران منتقل شده  به هم اکنون  بود، پس از دريافت هشت سال حکم زندان،  شده
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از توابع " مرگور "   رمضان سعيدی از فعالين سياسی منطقه. سر ميبرد  به و در انفرادی

  مدت چندين ماه به  هنگام دستگيری به  تحت به  بود که  وی اعالم داشته. ميباشد  اروميه

هشت سال زندان محکوم   و با وجود عدم اعتراف و کمترين مدارک، به  شده  شدت شکنجه

و در   زندان اوين تهران منتقل کرده  چهار سال، وی را به اکنون پس از گذشت. بود  شده

اش نگران حال وی ميباشند و مسئولين هيچ  خانواده. است  انفرادی، مجددآ تحت شکنجه

  آنها نميدهند   پاسخی به

  

  

 

 زاهدان در اعدام آستانه در ديگر تن سه
 

 2حكم اعدام  در حال پيگيري اجراي: رئيس آل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت

عضو ديگر گروه ريگی به همراه عبدالحميد ريگي هستيم و به اميد خداوند طي اين هفته 

االسالم ابراهيم حميدي رئيس  حجت. يا هفته آينده حكم اين سه نفر با هم اجرا خواهد شد

حكم اعدام دو عضو ديگر از اعضاي اين : آل دادگستري استان سيستان و بلوچستان گفت

ها قبل صادر شده و در مرحله تجديدنظر  پيش از اين دستگير شده بودند مدتگروه آه 

خواهي و پيگيري در ديوان عالي آشور بود آه نهايتا حكم آنها هفته گذشته تاييد شده و 

رئيس آل دادگستري استان سيستان و . پس از قطعيت به دادگستري استان ابالغ شد

باشد  حاربه و همچنين اقدام عليه امنيت ملي ميجرم اين دو نفر م: بلوچستان تصريح آرد

. آه براي اجراي حكم صادره آنها نيز در حال حاضر منتظر ايجاد زمينه براي اجرا هستيم

 .اين امكان وجود دارد آه هر سه نفر آنها در هفته جاري اعدام شوند

 

 

 ور مرگه ی"دزه" داران مغازه از شماری بازداشت
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ور از توابع اروميه  ی مرگه"دزه"ی بازارهای  ال تعطيلی گستردهبه دنب: کوردستان ميديا

 .داران اين شهر افزايش يافته است تيرماه، فشار رژيم بر مغازه 22در روز 

داران اين شهر را بازداشت  خبرگزاری کردستان گزارش داد، رژيم شماری از مغازه

دين تن از آنان هنوز در نموده است که تعدادی از آنان با اخذ وثيقه آزاد شدند و چن

 .برند بازداشت به سر می

زاده، رمضان جنوک، عبداهللا  ابراهيم، رزگار صالح: اسامی بازداشت شدگان عبارتست از

 .نژاد و اميد ايراندوست رو، هژار عزيزی، سليم عبداهللا خندان

 اروميه رد در زندانقتل يک معلم ک
 

 . علی مهرنيا، معلم کرد بر اثر اصابت گلوله در زندان اروميه کشته شد: کوردستان ميديا

تيرماه توسط فرد يا افراد ناشناس کشته  24به گزارش خبرگزاری کردستان، نامبرده روز 

 .جان وی به دار آويخته شده است شده و سپس پيکر بی

. م مدارس پيرانشهر بود که سه سال قبل بازنشسته شده بودعلی مهرنيا از معلمان خوشنا

 .علت قتل نامبرده هنوز مشخص نيست

 

  مهابادی بازداشت روزنامه نگار و فعال سياسی
 

وريست و دکتر حسن شيخ آقايی، روزنامه نگار ،کاريکات:   گزارش سامان رسول پور

 .فعال سياسی مهابادی صبح امروز در مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد

وی در طی سالهای .دکتر شيخ آقايی در ستاد انتخاباتی آقای موسوی فعاليت می کرد

همچنين نمايشگاه .گذشته با بسياری از نشريات مناطق کردنشين همکاری داشته است

 .داخل و خارج کشور برپا شده است آثار هنری وی چندين بار در

 

 باباجان ی ثالث کاسبکار در منطقه 2شدن  زخمی
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تيرماه، نيروهای  24به گزارش خبرگزاری کردستان، روز چهارشنبه : کوردستان ميديا

الث باباجانی، گروهی از کاسبکاران را به از توابع ث  " شيخ صله "رژيم در منطقه مرزی 

 .تن از کاسبکاران زخمی شدند 2گلوله بستند که بر اثر آن 

هوزی  "احمد محمودی و برهان خدامرادی، مجروحين اين حادثه که هر دو اهل شهرک 

 .باشند، پس از آن جهت مداوا به بيمارستان منتقل شدند می  "عالی

 

 

 دانشگاه تبريز اجرای حکم سه سال حبس برای پنج دانشجوی
 

بنا به گزارش دريافتی، فراز زهتاب، آيدين خواجه ای، اميرمردانی، مجيد ماکوئی و 

که از سوی دادگاه انقالب تبريز  احسان نجفی نسب پنج تن از فعالين دانشجويی آذربايجان

ال حبس تعزيری و دو سال حبس تعليقی محکوم شده بودند جهت اجرای به تحمل يکس

 .بازداشت و به زندان تبريز منتقل شدند ،حکم

نزديکان خانواده های بازداشت شدگان می گويند ماموران امنيتی در روزهای چهارشنبه و 

کرده آنها را به زندان تبريز منتقل  ،ضمن دستگيری اين افراد ٨٨تير  ١٨و  ١٧پنجشنبه 

 اند

گفتنی است شعبه يک دادگاه انقالب تبريز به رياست قاضی حملبرپيش از اين طی حکمی 

سجاد رادمهر، فراز زهتاب، Azohبا استناد به مديرت وبالگی به نام  ٨٧بهمن  ٢٠در 

نسب از دانشجويان دانشگاه تبريز و مجيد  ای، امير مردانی و احسان نجفی آيدين خواجه

شتی سازی، دانشگاه مالک اشتر اصفهان را هر کدام به تحمل يک ماکوئی دانشجوی ک

سال حبس تعزيری و دو سال حبس تعليقی محکوم نموده بود که دادگاه تجديدنظر در 

اتهام اين افراد مشارکت در تشکيل و اداره گروه . حکم اوليه را تاييد نمود ٨٨ارديبهشت 

 .نوان شده است جهت بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام ع

اين افراد در تابستان گذشته توسط ماموران اداره اطالعات تبريز بازداشت و پس از 

 .نزديک به سه ماه بازداشت موقت توام با شکنجه به قيد وثيقه آزاد شده بودند
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بازداشت و اجرای حکم زندان برای اين فعالين دانشجويی در حالی صورت می پذيرد که 

سال زندان سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال  ٨کومت ايران حکم چند روز پيش نيز ح

 .شناخته شده آذربايجانی را به مرحله اجرا در آورده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد يونس آقايان، زندانی اهل حق اعدام
 

ز زندانيان اهل حق در زندان مرکزی اروميه اعدام بنابرگزارشات دريافتی يک تن ديگر ا

  .شد

بنابرگزارشات دريافتی يک تن ديگر از زندانيان اهل حق در زندان  خبرگزاری هرانا 

 .مرکزی اروميه اعدام شد

توسط نيروهای  83يونس آقايان اهل مياندوآب که به همراه چهار هم آئين خود در سال 

ای اوج تپه بازداشت و سپس در دادگاه به اتهام محاربه امنيتی در درگيری موسوم به روست

سال زندان در  5تيرماه پس از تحمل  21محکوم به اعدام شده بود، روز يکشنبه مورخ 

 .زندان مرکزی اروميه به دار آويخته شد

در اين پرونده که پنج پيرو آئين اهل حق به دليل باورهای مذهبی خود و عملکرد نيروی 

مبادرت به درگيری مسلحانه نموده بودند سه متهم به نامهای سهندعلی  انتظامی منطقه
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سال زندان در  13محمدی، بخشعلی محمدی و عباداهللا قاسم زاده در دادگاه تجديد نظر به 

تبعيد محکوم و دو تن از آنان به نام های مهدی قاسم زاده و يونس آقايان به اعدام محکوم 

آقای قاسم زده چندی پيش به اجرا گذارده شد و  اين احکام اعدام در خصوص. شدند

عليرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر يونس آقايان نيز روز يکشنبه در زندان 

 .مرکزی اروميه به دار آويخته شد

 

 

 

 سط مأموران رژيماروميه تو "ور ترگه"تن در منطقه  3زخمی شدن 
 

به گزارش خبرگزاری کردستان، شب بيستم تيرماه، سه تن از اهالی : کوردستان ميديا

 .بر اثر تيراندازی نيروهای رژيم زخمی شدند" ور ترگه"ی  منطقه" بالوالن"روستای 

يکی از مجروحين به نام نجيب منکری به علت شدت جراحات وارده، به بيمارستانی در 

اش به  دستان ترکيه انتقال يافت و پس از يک روز توسط خانوادهکر" وان"شهر 

نامبرده به علت شدت جراحات، يک چشم خود را از . بيمارستانی در اروميه منتقل گرديد

تا . اند دست داده و پزشکان اين بيمارستان با عمل جراحی، يک چشم او را درآورده

روهای اطالعات در بيمارستان اروميه ی اين خبر، نامبرده تحت نظارت ني ی مخابره لحظه

 .باشد  بستری می

 

 

 

 به دست مأموران رژيم کاسبکار کرد در نودشه و مريوان 4قتل 
 

مريوان سه کاسبکار و در" باشماخ"بر اثر تيراندازی مأموران رژيم در " کوردستان ميديا
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 .ودشه يک کاسبکار کرد جان خود را از دست دادندن

ودوم تيرماه در مرز به گزارش خبرگزاری کردستان، نيروهای انتظامی رژيم، شب بيست

گريز کاسبکاران از دست. مريوان گروهی از کاسبکاران را به گلوله بستند" باشماخ"

فجار مين، دو تن از آنانمأموران رژيم، منجر به گرفتار شدن آنان در ميدان مين شده و ان

کاسبکار ديگری به نام. فرستد بالفاصله به کام مرگ می" حسين"و " سامان"را به اسامی 

بر اثر شدت جراحات در) تيرماه 22(نيز روز بعد " کانی کوزله"کاوه اهل روستای 

 .بيمارستان جان خود را از دست داد

 

ی  نيروهای انتظامی رژيم در منطقه همچنين به گزارش فعاالن حقوق بشر در ايران،

  .نودشه نيز کاسبکاری به نام صالح رحيمی را هدف گلوله قرار داده و کشتند

ساالنه شمار زيادی از ساکنان مناطق مرزی کردستان بعلت فقدان کار و به منظور تأمين 

هاتن از آنان توسط  معيشت، به شغل پر خطر داد و ستد در مرزها روی آورده و ده

 .شوند روهای انتظامی رژيم کشته میني

  ساز زخمی شدن چندين تن از نيروهای رژيم در شهر سنندج بر اثر انفجار يک بمب دست

ودوم تيرماه در مقابل  به گزارش خبرگزاری کردستان، شامگاه بيست: کوردستان ميديا

بر . ساز منفجر شد های پليس در خيابان فردوسی سنندج، يک بمب دست يکی از ايستگاه

های  ها و اتومبيل اثر اين انفجار شماری از نيروهای رژيم زخمی شده و خساراتی به مغازه

 .پيرامون آن نيز وارد شد

 .تاکنون هيچ شخص يا گروهی، مسئوليت اين انفجار را به عهده نگرفته است

 

 

 

 شهر سقز وان در يکی از روستاهایخودکشی يک زن ج
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خبر رسيده از شهر سقز حاکی است يک زن جوان در يکی از روستاهای تابع اين شهر 

 .اقدام به خود کشی نموده و متاسفانه جانش را از دست داد

تير ماه اقدام به  22روز دوشنبه " چاپانی سفال"ساله اهل روستای  25" ع. سروه"

 .از دست دادخودکشی نمود و جانش را 

 .تا زمان تنظيم اين خبر از علت يا دليل خودکشی نامبرده اطالعی در دست نيست

 

 

 

 

 

 نيروهای انتظامی قتل يک کول بر بر اثر تيراندازی
 

  .به قتل رسيد يک کول بر در منطقه مرزی پاوه به ضرب گلوله نيروهای انتظامی

  

بنا به گزارشات دريافتی صالح رحيمی، شهروند کرد ساکن بخش نودشه از توابع پاوه در 

کمين نيروهای انتظامی بدون رعايت قانون حمل سالح به ضرب گلوله مستقيم نيروهای 

 .انتظامی از پای در آمد

شور به دليل الزم به ذکر تعداد بسياری خاصه از شهروندان کرد در مناطق مرزی غرب ک

عدم وجود فرصت های شغلی به کول بری يا حمل مواردی همچون پارچه و چای روی 

ها تن از اين شهروندان به ضرب گلوله نيروهای نظامی جان خود  می آورند و هر ساله ده

 .را در اين راه از دست می دهند

 

 

 مرزی رش مجدد ماموران رژيم به کاسبکارانيو
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" نودشه" بنا بر خبر رسيده از شهر کرمانشاه ماموران جمهوری اسالمی در نوار مرزی 

به کاروان کاسبکاران مرزی يورش بردند که بر اثر آن يک کاسبکار مرزی جانش را از 

   .دست داد

ز اهالی زحمتکش اين خبر رسيده حاکی است در جريان يورش ماموران رژيم يکی ا

 . جانش را از دست داد" رحيم صالحی"  منطقه با نام

الزم به ذکر است هر ساله و در جريان يورش ماموران رژيم به کاسبکاران مرزی دهها 

 .تن از آنان جانشان را از دست می دهند

 

 جنداهللا اعدام شده اند رم عضويت در گروهسيزده نفر به ج
 

سيزده نفر به جرم عضويت در گروه جنداهللا اعدام شده اند اما اجرای حکم يکی از 

 .محکومان به تعويق افتاده است

، به نقل از ابراهيم حميدی، رئيس کل دادگستری استان )تير 23(ژوئيه  14روز سه شنبه، 

حکام سيزده نفر که به جرم عضويت در گروه جنداهللا سيستان و بلوچستان، گزارش شد که ا

به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شده اما حکم عبدالحميد ريگی، برادر 

 .عبدالمالک ريگی، رهبر اين گروه، چند روز به تعويق افتاده است

يتی آقای حميدی در مورد دليل تعويق در اجرای اين حکم گفته است که يکی از مراجع امن

استان سيستان و بلوچستان اطالعاتی در مورد اين پرونده به دست آورده که تکميل آنها 

 .مستلزم ادامه تحقيقات از عبدالحميد ريگی است

پيشتر اعالم شده بود که احکام اعدام در مالء عام در يک پارک عمومی در زاهدان اجرا 

در بامداد سه شنبه در محوطه  خواهد شد اما رئيس دادگستری استان گفته است که احکام

 .زندان به اجرا گذاشته شد

 .او در مورد علت تغيير در محل اجرای حکم توضيحی نداده است

مقامات قضايی ايران اسامی اعدام شدگان، نحوه بازداشت، و روند رسيدگی به پرونده آنان 

فساد در ارض، حمالت  جزئياتی انتشار نداده اند اما گفته اند که اين افراد به جرم محاربه و
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تروريستی و گروگانگيری به مرگ محکوم شدند هرچند مشخص نيست که آيا همه آنان با 

اين اقدامات ارتباط داشته اند يا به دليل يا ظن عضويت در گروه جنداهللا محکوم دانسته شده 

 همچنين، پيشتر به نقل از مقامات قضايی استان سيستان و بلوچستان از محکوميت .اند

دوازده نفر به اعدام خبر داده بودند اما روز سه شنبه، اعدام سيزده نفر و تعويق در اجرای 

 .حکم يک نفر ديگر گزارش شد

روز سه شنبه هم خبرگزاری کار ايران به نقل از اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی 

دستگير شده انتظامی جمهوری اسالمی گزارش کرد که دوازده نفر از اعضای جنداهللا که 

 .بودند در دادگاه انتقالب محاکمه و به اعدام محکوم شدند

در مورد عبدالحميد ريگی نيز اخبار ضد و نقيضی انتشار يافته و چند هفته پيش، يک 

شبکه تلويزيونی وابسته به دولت جمهوری اسالمی گزارش کرد که آقای ريگی قبل از 

 .کا پرده برداشته استاعدام، در مصاحبه ای از ارتباط خود با آمري

 اعتراض به نحوه صدور احکام

در پی اعالم تصميم دادگستری استان سيستان و بلوچستان به اعدام اين افراد، چند گروه 

مدافع حقوق بشر نسبت به محاکمه عادالنه متهمان ابراز ترديد کرده و خواستار توقف 

ه تعهدات خود در رعايت اجرای حکم اعدام و پايبندی نظام قضايی جمهوری اسالمی ب

 .موازين شناخته شده دادرسی شدند

گروه عفو بين الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، صدور احکام اعدام را فاقد ارزش 

قضايی خوانده و گفته است که اين مجازات در واکنش به رويدادهای اخير منطقه صادر 

 .شده و ماهيتی سياسی و امنيتی دارد

يک گروه مسلح مخالف دولت جمهوری اسالمی  -جنداهللا  -ردمی ايران جنبش مقاومت م

است که هدف خود را حمايت از حقوق اقليت سنی مذهب ايران به خصوص در استان 

 .سيستان و بلوچستان اعالم داشته و رهبری آن را عبدالمالک ريگی برعهده دارد

نت آميز از جمله حمله به در سال های اخير، اين گروه مسئوليت يک رشته اقدامات خشو

 .ماموران دولتی و چند مورد بمب گذاری را برعهده گرفته است



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

80 

 

   

است که در جريان  1384از جمله اقدامات اين گروه، عمليات تاسوکی در اسفندماه سال 

آن، افراد مسلح با بستن جاده زابل به زاهدان در نزديکی پاسگاه تاسوکی، اتومبيل های 

 .د و بيست و دو تن از سرنشينان آنها را کشتندعبوری را متوقف کردن

گروه جنداهللا کشته شدگان را عوامل دولتی و امنيتی توصيف کرد اما منابع دولت ايران 

 .گفتند که اکثر قربانيان اين حمله از افراد عادی بوده اند

در خرداد ماه سال جاری هم انفجاری در مسجد اميرالمومنين زاهدان روی داد که در 

 .يان آن، بيست و پنج نفر کشته و شماری زخمی شدند و جنداهللا مسئول آن اعالم شدجر

رئيس دادگستری سيستان و بلوچستان گفته است که وزارت امور خارجه مدارکی را در 

مورد اقدامات گروه جنداهللا تهيه و آنها را به مراجع قضايی پاکستان تحويل داده و از پليس 

 .گيری اعضای اين گروه شده استبين المللی خواستار دست

عبدالحميد ريگی در پاکستان بازداشت و سال گذشته توسط دولت پاکستان به جمهوری 

 .اسالمی تحويل داده شد

 .جوان بيگناه بلوچ که امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند 13اسامی 

  بخش فرزند اآبر منوچهر شه - ０

  محمدحسن شاهوزهي فرزند شي محمد -٢

  ائزه عبدالرزاق رشيدي فرزند حسنف -٣

  يعقوب گمشادزهي فرزند الك -۴

  عبدالواسط شيهكي فرزند قائم -۵

  ادريس نوتي زهي فرزند ابراهيم -۶

  خان عبدالقياس ديدن نارويي فرزند جمعه -٧

  عبدالصبور رخشاني فرزند عبدالغفور -٨

  اسداهللا وفايي فرزند جان محمد -٩

  رزند هيبتزهي ف عبدالخالق ميربلوچ -١٠

  طارق آباديان فرزند دادمحمد -١١
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  يحيي ريگي فرزند عبدالواحد -١٢

 خليل احمد ريگي خالص فرزند عبداللطيف -١٣

 

 

 

 

 

 

 

 نقده اعدام يک زندانی در زندان

 

 .شد يک متهم در زندان مرکزی شهر نقده به دار آويخته

بنابر گزارشات دريافتی يک متهم به نام محمود محمودپور در زندان مرکزی شهر نقده در 

 . تيرماه به دار آويخته شد 18تاريخ پنج شنبه مورخ 

 .کماکان از اتهامات و جزئيات بيشتر اين رويداد اطالعی در دست نيست

 

 

 سلماس تن در منطقه 2کشته و زخمی شدن 
 

 

دليل نيروهای رژيم به مردم  های کورکورانه و بی در ادامه تيراندازی: کوردستان ميديا

عادی منطقه سلماس، فردی به نام سيدحمداهللا حسينی کشته، و يک تن نيز به نام آرمين 

 .شاهينی به شدت زخمی شد
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تيرماه، نيروهای رژيم در پاسگاه  11نجشنبه به گزارش خبرگزاری کردستان، روز پ

ساله،  25واقع در مرز ايران ـ ترکيه، فردی به نام سيد حمداهللا حسينی " قسريک"روستای 

بر اثر اين تيراندازی نامبرده جان خود . را هدف گلوله قرار دادند" شينه تال"اهل روستای 

 .را از دست داد

دی به نام آرمين شاهينی را در اتومبيل خود هدف نيروهای رژيم همچنين چند روز قبل، فر

 .گلوله قرار دادند که بر اثر آن، نامبرده به شدت زخمی شد

اکنون در بيمارستان  سلماس، هم" گلبراباغی"ساله و اهل روستای  24آرمين شاهينی 

فشار نيروهای رژيم بر مردم منطقه سلماس افزايش يافته و اين . اروميه بستری است

دفاع منطقه را به رگبار گلوله بسته و سبب کشته يا  به طور روزمره، مردم بی نيروها

 .گردد زخمی شدن آنان می

 

 

 مرزی يورش مجدد نيروهای رژيم به کاسبکاران
 

روهای رژيم در نوار مرزی تيرماه ني 16بنا بر خبر رسيده از شهر مريوان روز سه شنبه 

به کاسبکاران مرزی يورش بردند که " بناوه سوته"و " خانمه شيخان"باشماخ و در منطقه 

خبر رسيده حاکی است، يک  .در جريان آن يک کاسبکار کشته و يک تن ديگر زخمی شد

پسر کريم بگ خانمه شيخان بر اثر تير اندازی ماموران " کمال"کاسبکار مرزی با نام 

تا لحظه دريافت اين خبر جسد وی در سردخانه می باشد و به . م جانش را از دست دادرژي

در جريان يورش ماموران رژيم يک کاسبکار مرزی . خانواده اش تحويل داده نشده است

به شدت زخمی شده و به بيمارستان بوعلی شهر مريوان " رحمت گلچيدری"ديگر با نام 

 .انتقال يافته است

 

 های کرمانشاه و سنندج بازداشت عده ای از جوانان در کافی نت
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بر اساس خبر رسيده از کرمانشاه، ماموران امنيتی و انتظامی رژيم با يورش به تعدادی از 

شود جوانان گفته می . کافی نت ها در اين شهر تعدادی از جوانان را بازداشت کردند

بازداشت شده به اتهام بازديد از سايت ها و خبرگزاری های مخالف رژيم بازداشت و به 

 . بازداشتگاه اداره اطالعات اين شهر انتقال يافتند

الزم به ذکر است ماموران امنيتی رژيم در شهر سنندج نيز تعدادی از جوانان را در برخی 

 .نداز کافی نت های اين شهر بازداشت کرده ا

 

 

 بوکان آزادی فعالين کارگری دستگير شده شهر
 

" هادی تنومند"تن از فعالين کارگری شهر بوکان به نام های  3تير ماه  17روز چهارشنبه 

ام به دنبال سرانج. از زندان آزاد شدند" احمد ايسکی بغدادی"و " حسن رسول نژاد"، 

چندين هفته بازداشت، فشار و بازجويی اين سه فعال کارگری شهر بوکان با قرار وثيقه از 

 .زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شدند

 

 نيروهای رژيم ی مريوان توسط قتل يک جوان در منطقه

 

ه گزارش خبرگزاری کردستان، شب شانزدهم تيرماه جاری، نيروهای ب: کوردستان ميديا 

مريوان، جوان کاسبکاری به نام کمال دهقان  "خانمه شيخان"انتظامی رژيم در روستای 

 .بر اثر اين تيراندازی، نامبرده جان خود را از دست داد. را هدف گلوله قرار دادند

 

 

 توسط نيروهای رژيم ی برادوست قتل کاسبکار کرد در منطقه
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، نيروهای 88تيرماه  16شنبه  به گزارش خبرگزاری کردستان، روز سه: کوردستان ميديا

يک کاسبکار کرد به نام کاوه  از توابع منطقه برادوست،" رش آستنگه"ی  رژيم در منطقه

بر اثر اين تيراندازی نامبرده مورد اصابت گلوله . ر دادندزاده را هدف گلوله قرا حاجی

بود که همانند " گوله شيخان"اين کاسبکار کرد از اهالی روستای . قرار گرفته و جان سپرد

اش به  بضاعت کردستان، جهت تأمين معيشت زندگی خود و خانواده بسياری از مردم بی

ده و جان خود را در اين راه از ی دادوستد در مناطق مرزی روی آور شغل پرمخاطره

 .دست داد

 ملی متهم شد ابولفضل عابدينی به اقدام عليه امنيت
ابوالفصل عابدينی به اقدام عليه امنيت ملی متهم و صبح امروز ايشان : خبرگزاری هرانا 

 .تومانی به زندان کارون اهواز منتقل شد ی چهل ميليون با قرار وثيقه

ی ابوالفضل عابدينی از اعضای مجموعه  تير ماه با مراجعه خانواده 14صبح روز جاری 

ها اعالم شد  بازپرسی دادگاه انقالب اهواز به آن 12بشر در ايران به شعبه  فعاالن حقوق

ميليون تومانی به زندان  ی چهل اتهام وی اقدام عليه امنيت ملی است و وی با قرار وثيقه

 .است  کارون اهواز منتقل شده

با مراجعه خانواده ايشان به زندان مسولين زندان از ارجاع ايشان به زندان سپيدار خبر 

بشر به زندان سپيدار منتقل شده است،  دادند و اعالم کردند چند روز پيش اين فعال حقوق

ر مسولين زندان از وجود شخصی به نام ی عابدينی به زندان سپيدا در مراجعه خانواده

 .کنند ابوالفضل عابدينی نصر در اين زندان ابراز بی اطالعی می

ی قبلی ابوالفضل عابدينی در خصوص اتهام معاونت در  الزم به يادآوری است که پرونده

فعاليت تبليغی عليه نظام مربوط به اعتصابات کارگران هفت تپه که يک بار در شعبه دو 

ه انقالب اهواز بررسی شده بود و منجر به حکم برائت شده بود، بار ديگر در دادگاه دادگا

دزفول مورد بررسی و مجددا حکم برائت ايشان صادر شد که با اعتراض دادستان به 

اين فعال حقوق کارگران همچنين . شعبه سيزدهم دادگاه تجديد نظر اهواز منتقل شده است

به مدت دو سال است که در صورتی که  86وط به سال دارای شش ماه حکم تعليغی مرب

  .حکم مجددی داير بر محکوميت ايشان صادر شود اين حکم نيز قابل اجرا است 
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صبح در خانه شخصی خود بازداشت و  9ابوالفضل عابدينی سه شنبه هفته گذشته ساعت 

ه خود تماسی نداشته از روز بازداشت تا کنون با خانواد. به نقطه نا معلومی انتقال داده شد 

 .و از داشتن وکيل نيز تاکنون محروم بوده است

 

 اعدام می شوند نفر در مالعام 14زاهدان؛ صبح فردا 
 

دقيقه، حكم اعدام اعضاي گروه  30/6فردا صبح ساعت : خبرگزاری حکومتی فارس

روابط عمومي دادگستري استان . شود م در پارك الله زاهدان اجرا ميريگي در مألعا

  : اي اعالم آرد سيستان و بلوچستان طي اطالعيه

تن از عوامل اصلي اين گروه آه به اتهام  13حكم عبدالحميد ريگي برادر عبدالمالك و 

اه در پارك تير م 23دقيقه بامداد فردا  30/6اند، رأس ساعت  محاربه به اعدام محكوم شده

در اين اطالعيه از همه مردم . الله زاهدان و در مأل عام به اجرا گذاشته خواهد شد

  .باشند  پرور دعوت شده تا در اين مراسم حضور داشته شهيد

  

 

 دبيلاخير در شهر ار اسامی تعدادی از دستگيرشدگان اعتراضات

 

تعداد از جوانان دستگير شدۀ اين شهر به  بنابه گزارشات رسيده از زندان مرکزی اردبيل،

 .اند زندان مرکزی اردبيل منتقل شده

افت و خيز ادامه  هفته پيش آغاز شده وبا 4در پی اعتراضات گسترده مردم ايران که از 

خواست .يافت لف ادامهتير دوباره بصورت گسترده در شهرهای مخت 18روز .يافته است 

باختن ويا  در اين راستا تا به حال تعداد زيادی از مردم جان. مردم ايران آزادی است

های ضد  همچنين هزاران نفر دستگير و روانۀ زندانها شدند که تحت شکنجه. زخمی شدند

 است اعتراضات مردم به اقصی نقاط ايران گسترش يافته.بشری قرار دارند
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روهای سرکوبگر گارد ويژه، سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخصيها با از طرفی ديگر ني

قصاوت بی حدوحصر مردم بی دفاع را آماج باتوم های خود و زير ابری از گاز اشک 

نيروهای فوق الذکر تحت امر علی خامنه ای ولی فقيه رژيم . آور و گاز فلفل قرار ميدهند

خرداد مردم ايران را به سرکوب  29ران در عمل می کنند و او در سخنرانی نماز جمعه ته

خونين تهديد کرد و پس از آن در خيابانها و درشکنجه گاهها جناياتی آفريده شد که تا به 

 .حال تاريخ کمتر بخود ديده است

در اين راستا مردم و جوانان اردبيلی همگام با ساير نقاط ايران اعتراضاتی را در اين 

امنيتی زندان مرکزی اردبيل منتقل  7از آنها دستگير و به بند شهر برپا کردند که تعدادی 

 :شدند اسامی تعداد از آنها به قرار زير می باشد

همچين زندانيان  فريدون نوبخت- 4ايلقار موذن زاده -3آيدين ذاکری -2علی سيفی پور -1

ان امنيتی زند7سياسی بابک دادبخش،علی عباسی،محمد ناروئی و عمر پاچاچی که در بند 

مرکزی اردبيل می باشند از زمان شروع اعتراضات گسترده مردم ايران تحت فشارهای 

مختلف قرار دارند و ار تباطات آنها به حداقل رسيده است و در شرايط سختی بسر می 

 .برند

سرکوب خونين مردم ايران که همچنان ادامه دارد يک جنايت عليه بشريت می باشد که 

دبير کل و کميسر عالی . اين رژيم دستور آن را صادر کرده است علی خامنه ای ولی فقيه 

حقوق بشر سازمان ملل و ساير مراجع بين المللی نبايد در مقابل چنين جنايتهای سکوت 

  .پيشه کنند و سرکوب خونين مردم ايران را ناديده بگيرند

شکنجه های فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، بازداشتهای گستردۀ جوانان و تحت 

قرون وسطائی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از مراجع بين المللی خواستار اقدامات 

فوری برای پايان دادن به شکنجۀ مردم و آزادی فوری وبی قيد وشرط تمامی دستگير 

  .شدگان است

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژوالی  10برابر با  1388تير  19

  :ه سازمانهای زير ارسال گرديدگزارش فوق ب
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  کميساريای عالی حقوق بشر 

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا 

  سازمان عفو بين الملل

  سازمان ديدبان حقوق بشر

  

  

  اوين زندان به بشر حقوق فعال پور متين سعيد انتقال و بازداشت
 

برای گذراندن  اوينبازداشت و انتقال سعيد متين پور فعال حقوق بشر آذربايجانی به زندان 

  هشت سال حبس تعزيری

دادگاه انقالب  ١۵سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از سوی شعبه 

تهران به هشت سال حبس تعزيری محکوم گرديده بود جهت گذراندن دوران محکوميت 

 .بازداشت و به زندان اوين تهران منتقل گرديد ،خود

 

 

  از مردم اروميه توسط نيروهای رژيمتن  50بازداشت نزديک به 
  

های چند روز اخير ميان مردم اروميه و نيروهای  به دنبال درگيری: کوردستان ميديا

های ترزيلو، فرهنگيان،  رژيم، روز جمعه دوم خردادماه، اين نيروها با يورش به محله

  .نفر را بازداشت نمودند 50شهرک وليعصر و دانشگاه، نزديک به 

ردستان در اين زمينه گزارش داد، اين عده پس از بازداشت به مکان خبرگزاری ک

  .نامعلومی انتقال يافتند

اند  های بازرسی داير نموده همچنين نيروهای رژيم در چندين نقطه از شهر اروميه، مکان

ايست "ها نيز با استقرار  ويژه کردها را بازرسی نموده و شب های مردم به و اتومبيل
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ی  اين وضعيت تا لحظه. پردازند به اذيت و آزار کردها می" انهر"ی  دهدر جا" بازرسی

  .ی اين گزارش ادامه داشته است مخابره

تيرماه، در شهرک وليعصر اروميه با استفاده از  29گفتنی است، نيروهای رژيم، روز 

آور منزل شخصی به نام خليل را مورد هجوم قرار دادند که بر اثر  نارنجک و گاز اشک

مردم اروميه با مشاهده اين . اش به قتل رسيد ساله 9ن هجوم، نامبرده به همراه پسر اي

بر اثر درگيری ميان مردم و مأموران . جنايت رژيم، به مقابله با نيروهای رژيم برخاستند

 .رژيم، دو تن از افراد مسلح درون منزل مزبور و دو نفر از نيروهای رژيم جان باختند

 

  

  زاهداننفر در  3اعدام 
  

دو تن ديگر از اعضاء گروهک تروريستی : دادگستری کل سيستان و بلوچستان اعالم کرد

   .موسوم به جنداهللا در زاهدان به دار مجازات آويخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، به نقل از دادگستری کل سيستان و بلوچستان به 

می زاهدان متهمان ايوب ريگی خالص موجب احکام صادره از سوی دادگاه انقالب اسال

فرزند الهيار و مسعود گمشادزهی فرزند بدلهان به اتهام محاربه و افساد فی االرض از 

طريق عضويت و فعاليت موثر در گروه معارض موسوم به جنداهللا به سرکردگی 

   .عبدالمالک ريگی به اعدام محکوم شدند

توسط مراجع عالی قضائی صبحگاه امروز  بنا بر همين گزارش احکام صادره پس از تائيد

  .شنبه سوم مردادماه در محوطه زندان مرکزی زاهدان به مرحله اجراء درآمد

همچنين در اطالعيه ای که دادگستری کل سيستان و بلوچستان خطاب به مردم شريف 

در پی اجرای احکام : استان سيستان و بلوچستان به همين مناسبت صادر کرده، آمده است

دو تروريست وابسته به گروهک  88حدود الهی امروز صبح شنبه مورخ سوم مرداد ماه و 

مسعود  -2ايوب ريگی خالص فرزند الهيار  -1معاند عبدالمالک ريگی به اسامی 

گمشادزهی فرزند بدل هان به اتهام محاربه و افساد فی االرض از طريق عضويت مؤثر 
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روريستی ازجمله راهبندی مسلحانه و ايجاد در شاخه نظامی گروهک و انجام اقدامات ت

رعب و وحشت در مردم که حکم اعدام آنها در مراجع قضايی استان صادر و به تائيد 

  . مراجع عالی قضايی کشور رسيده بود در محوطه زندان زاهدان به اجرا در آمد

حسب فتوای حضرت امام : اطالعيه دادگستری استان سيستان و بلوچستان می افزايد

خمينی در تحرير الوسيله چنانچه فرد محارب قبل از دستگيری توبه نموده و خود را به 

  .نظام اسالمی تسليم نمايد، توبه وی قبول بوده و از مجازات معاف است

عليهذا از کليه کسانيکه فريب اين گروهک منحرف : در ادامه اين اطالعيه تأکيد شده است

می خواهد قبل از دستگيری از عمل خود توبه و به را خورده و از صف ملت جدا شده اند 

آغوش ملت عزيز باز گردند و خود را تسليم نظام اسالمی نموده و از رأفت و عطوفت 

  . اسالمی برخوردار شوند در غير اين صورت اشد مجازات در انتظار آنها خواهد بود

ر همگان بخصوص در شرايط کنونی ب: در بخش پايانی اين اطالعيه خاطر نشان شده است

علماء فريقين و رؤسای قبايل و طوايف و ريش سفيدان و معتمدان جامعه فرض است تا با 

روشنگری و موضع گيری شفاف جوانان عزيز را از گرفتار شدن در دام ملحدان و افکار 

ارتجاعی و سلفی آنها باز دارند و اين سرمايه های بزرگ مملکت را برای عمران و 

  . منطقه حفظ نمايند آبادانی کشور و

  

همچنين در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچيان مواد مخدر متهم سيد 

احمد اسحاق زهی فرزند سيد ولی نيز به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع 

  .هروئين و حشيش صبحگاه امروز به دار مجازات آويخته شد

  

  ی اطالعات دارهتن ديگر در مهاباد به ا 4احضار 
ی فشارهای رژيم بر مردم مهاباد، روز پنجشنبه اول مردادماه،  در ادامه: کوردستان ميديا

به گزارش . تن ديگر از شهروندان اين شهر به اداره اطالعات فراخوانده شدند 4

امام جماعت (ماموستا فتاح شيخی : تن عبارتست از 4خبرگزاری کردستان، اسامی اين 
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، محمد بغدادی )عکاس(، خالد امينی )دين ايوبی و عضو پيشين شورای شهرال مسجد صالح

  .(شورای حل اختالف(و سرهنگ رحمانی ) زرگر(

نامبردگان به اتهام تبليغ برای يکی از احزاب کرد مخالف رژيم به اداره اطالعات احضار 

  .اند شده

رماه به مناسبت تي 22ی مردم کردستان در روز  گفتنی است به دنبال اعتصاب گسترده

بيستمين سالروز ترور دکتر قاسملو و يارانش، نيروهای رژيم به طرز وسيعی دست به 

 .اند بازداشت، احضار و اذيت و آزار مردم کردستان زده

 

  

  قتل يک شهروند سقزی توسط عوامل رژيم
تير ماه به طرز  30از شهروندان شهر سقز روز " کمال محمدپور"بر اساس خبر منتشره، 

  .شکوکی به قتل رسيد و جسد وی در سطح شهر رها گرديدم

سال گذشته به دليل بروز درگيری با ماموران اداره اطالعات رژيم متهم " کمال محمدپور"

. سال زندان تعزيری گرديد 3شناخته شده و از سوی دستگاه قضايی رژيم محکوم به 

روزه از  10ای مرخصی سال زندان و با قرار کفالت بر 1نامبرده پس از سپری کردن 

زندان آزاد شد اما درست يک روز قبل از اتمام مدت زمان مرخصی و بازگشت مجدد به 

گفته می شود . زندان توسط افراد ناشناس ربوده شد و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيد

نقشه قتل نامبرده از قبل توسط عوامل رژيم و دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی طرح 

 .اجرا گرديده استريزی و 

  

  کشته شدن يک جوان به دست ماموران رژيم در مهاباد
بنا به گزارش رسيده از مهاباد، در جريان بروز درگيری ميان نيروهای رژيم با جوانی 

گزارش . ، نامبرده به شيوه وحشيانه ای توسط آنان کشته شد"آرمان رسالت"ساله با نام  16

مرداد ماه در حوالی پارک استاد مجدی شهر مهاباد  1رسيده حاکی است، روز پنج شنبه 

حامل چندين لباس شخصی از افراد رژيم بود پيرزنی را زير   يک خودرو از نوع پژو که
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  با آنان درگير می شود که" آرمان رسالت"گرفت و تالش کرد تا محل را ترک کنند اما 

ل شدت جراحات وارده جانش را افراد رژيم با چاقو وی را مورد حمله قرار دادند که به دلي

 .از دست داد

  

  بازداشتهای دامنه دار شهروندان کرد
بازداشتهای دامنه دار شهروندان کرد به گزارش گزارشگران سازمان دفاع از حقوق يشر 

کردستان نيروهای امنيتی وابسته به سپاه پاسداران در اقدامی گسترده و دامنه دار از روز 

نفر از تجار و بازاريان و فعاالن اصناف و اتحاديه ها و فعاالن  تيرماه تاکنون ده ها 22

 . مدنی و سياسی را از شهر ها ی شمالی مناطق کردنشين ايران بازداشت کرده اند

تيرماه شهر های مهاباد ،اشنويه ،بوکان و سقز نيروهای حفاظت  22در پی تعطيلی روز 

اريان و فعاالن مدنی شهر های ياد شده را اطالعات سپاه پاسداران و بسيج ده ها نفر از باز

در برخی از شهر های از جمله مهاباد افرادی چون دکتر . مورد بازجويی قرار داده اند

حسن شيخ آقايی ،احمد بحری،طاهر فرامرزی ،کريم صوفی مولود، جمال مروی و خالد 

ه البته اين افراد نفر از مديران اتحاديه های صنف بازاريان دستگير شده اند ک 12امينی و 

در همين حال تعدادی از دستگير شدگان . پس از بازجويی و توديع وثيقه آزاد گرديده اند

همچنان در بازداشتگاه های نيروی نظامی سپاه پاسداران به سر ميبرند و تعدادی نيز در 

. مرحله بازجويی و قرار وثيقه قرار دارند واز سويی دستگير ی ها همچنان ادامه دارد

هزار نفر  12گفته ميشود در جريان تعطيلی بازار مهاباد بازاريان اين شهر که حدود 

بازاری بسيجی اين شهر محل کسب و کار و مفازه های خود را  2000هستند از جمله 

تير ماه سالروزقتل يکی از  22يادآوری ميگردد که . بصورت يکپارچه تعطيل کرده اند 

اقدام تروريستی سال ها پيش در وين اتريش جان  رهبران کرد است که در جريان يک

 28از سويی شايعاتی در خصوص قصد مردم کردستان برای اعتصاب در . باخته است

مرداد سالروز صدورفرمان حمله به کردستان زمينه دستگيريهای بيشتری را فراهم آورده 

محل کسب و کار گفته ميشود از دستگير شدگان تعهد گرفته شده تا در روز ياد شده .است

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان متعاقب بازداشتهای اخير . خود را تعطيل نکنند
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شهروندان مهابادی طی بيانيه ای خواهان توقف ادامه دستگيری ها و آزادی فوری 

 2009جوالی  24/ 1388مرداد ماه  2:کردستان. بازداشت شدگان گرديده است

 بشر کردستان گزارشگران سازمان دفاع از حقوق

  

  دستگيری و بازداشت مردم مدنی مهاباد پايان داده شود
تيرماه بازاريان  22دستگيری و بازداشت مردم مدنی مهاباد پايان داده شود بيانيه روز 

شهرهای شمالی کردستان بصورت خودجوش دست به اعتصاب يک روزه زدند که اين 

هر مهاباد بطور گسترده و يکپارچه اعتصاب در شهرهايی نظير سقز و بوکان و بويژه ش

متعاقب اين اقدام مدنی شهروندان کردستان که گفته می شود در اعتراض . ای انجام گرفت

به قتل سياسی يکی از رهبران کرد در دو دهه پيش صورت گرفته، سپاه پاسداران و 

اريان نيروی بسيج، با تهيه ليستی از کسبه و تجار و اعضای اصناف و اتحاديه های باز

در ليست ياد شده که گفته می شود اسامی بيش . اقدام به دستگيری و بازداشت آنها کرده اند

نفر از فعاالن بازار و برخی از فعاالن مدنی و سياسی ذکر شده تاکنون ده ها نفر  400از 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از . دستگير و راهی بازداشتگاه و زندان گرديده اند

ری هايی که هر روز به تعداد گستره آن افزوده می شود شديدًا نگران است بويژه دستگي

آنکه گفته می شود حفاظت اطالعات سپاه و بسيج نسبت به دستگيرشدگان با خشونت رفتار 

اين سازمان از نيروهای امنيتی مذکور درخواست می کند به دستگيری و . می کنند

رفتار خشونت آميز با شهروندان مهابادی پايان داده و بازداشت بازاريان و فعاالن مدنی و 

سازمان دفاع از / 1388مرداد  1: تهران. بازداشت شدگان را در اسرع وقت آزاد نمايد

 حقوق بشر کردستان

  

  بازداشت صاحب امتياز ماهنامه مهاباد
براساس گزارش های رسيده به سرويس حقوق بشر آژانس خبری :سرويس حقوق بشر

در ادامه بازداشت شهروندان مهابادی روز گذشته احمد بحری صاحب امتياز  موکريان ،

   .ماهنامه مهاباد نيز بازداشت گرديد
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   .گفته می شود هنگام بازداشت نامبرده دفتر وی نيز مورد باررسی قرار گرفته است

، تا لحظه تنظيم خبر ، از علت يا علل دستگيری احمد بحری صاحب امتياز ماهنامه مهاباد 

  .اطالعی در دست نيست

    گلوله 20دختر خردسال کرد با شليک   ، قتل وحشيانه جنايت نيروی انتظامی در اروميه

    و اعتراضات خيابانی در پی آن  شهروند کرد در اروميه ٣قتل 

rexne blog:منزل مسکونی يک   نيروهای انتظامی و سپاه پاسداران رژيم به  در پی حمله

شماری از اعضای يکی از   شده  گفته  ، که ولی عصر اروميه شهروند کرد درشهرک

مذکور و دخترخردسالش   بودند، صاحب خانه  گروههای اپوزيسيون کرد در آن پناه گرفته

  و از خانه  تسليم شده  و در حالی که  منزلشان دست بر سر گذاشته  در پی محاصره  که

هريک از پدر و دختر خردسالش   به  شاهدان حادثه  گفته  و به  اند، تيرباران شده  بيرون آمده

و پس از آن   جانسپردن آندو منجر شده  به  بالفاصله  که  شليک شده  گلوله ٢٠بيش از 

طول   ساعت به ٧که بيش از   درگيريهای شديدی در ميان مردم و نيروهای امنيتی درگرفته

 ۴در اثر اعتراضات مردمی   شدن يک شهروند ديگر کرد،  بر کشته  و عالوه  انجاميده

تن از نيروهای اطالعات و سپاه  ۶و   ماشين نيروهای سرکوبگررژيم در آتش سوخته

  .اند  و تعدادی نيز زخمی شده  پاسداران حکومت کشته

تيرماه و همزمان با عيد مبعث، ٣٠  شنبه ماجرا از زمانی آغاز شد، در بعد از ظهر روز سه

  ای را در شهرک ولی عصر اين شهر را به خانه  وميهنيروهای انتظامی و سپاهی ار

تيراندازی   مذکور، شروح به  ساکنان محل و خانه  درمی آورند و بدون هشدار به  محاصره

همراه دختر   به  صاحب آن خانه  تا آنکه  کرده  آن خانه  با انواع سالح سبک و آرپی جی به

می آيد اما نظاميان   بيرون از خانه  و به  تسليم دست بر سر گذاشته  نشانه  خردسالش به

  به  گلوله ٢٠و هردو را با شليک   بسته  رگبار گلوله  جای دستگيری وی را به  رژيم به

در پی اين کشتار، مابين . اجساد آنها نيز بی احترامی ميکنند  و به  قتل رسانده  هرکدام به

و   شديدی شروع شده  درگيری مسلحانهو نيروهای امنيتی رژيم   پناه گرفتگان در آن خانه

و دختر   غير از صاحبخانه  شاهدان عينی به  در اثر آن طبق گفته  ميابد که  ساعتها ادامه
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تن از نيروهای انتظامی و  ۶و بيش از   در خانه  خردسالش، يک زن مسلح کرد پناه جسته

  .ميشوند  سپاهی رژيم کشته

خبردار   سايگان و شهروندان کرد از اين قتل وحشيانههم  شب و پس از آنکه  در حوالی نيمه

عقب   و ضمن وادارکردن نيروهای امنيتی به  نيروهای امنيتی يورش برده  ميشوند، به

  که  برپايی تظاهرات اعتراضی کرده  ، شروع به منزل مسکونی  نشينی و شکستن محاصره

ماشين متعلق  ۴مردمی بيش از   هو در انجام اعتراضات گسترد  داشته  تا حوالی صبح ادامه

و تعداد زيادی از مکانهای دولتی   به نيروهای امنيتی و يک اتوبوس در آتش سوخته

  .مذکور متواری ميشوند  در خانه  تخريب ميشود و در اين ميان افراد پناه گرفته

  تهکش ٧های اين درگيری را  تعداد کشته  برخی منابع آگاه از حادثه  شايان ذکر است که

در   فرد مسلح پناه گرفته ١تن از نيروهای امنيتی و  ۴، فرزند خردسال وی،  صاحبخانه(

رسمی فارس نيز اين خبر را   خبرگزاری نيمه  اند، و اين در حاليست که  ذکر کرده  )خانه

  بر آن، مردان مسلح پناه گرفته  است و عالوه  داده  ها ارائه تاييد اما آمار متفاوتی از کشته

ولی پژاک   را اعضای يک گروه معاند نظام معرفی کرده  در منزل مسکونی ذکر شده

منابع آگاه، منظور رژيم از   گفته  به  ک که.ک.ايرانی پ  حزب حيات آزاد کردستان، شاخه(

از طرف ديگر در درگيری نيروهای سرکوبگر رژيم . است  اتهامات را رد کرده)  آنهاست

اند و دو روز است اوضاع شهر امنيتی   زخمی و دستگير شده و شهروندان کرد، دهها تن

اند اما   ذکر کرده  ساله ٣را   شده  همچنين برخی وبسايتهای کردی، دختر کشته. است

  .در دست نيست  شده  ای در مورد سن و سال کودک کشته گزارش تاييد شده

  فيلم در همين مورد در لينک زير 

 http://www.youtube.com/watch?v=V25XI-zfjVY 

 

 

   تکذيب خبر اعدام يک زندانی اهل حق در اروميه
  : سرويس حقوق بشر آژانس خبری موکريان
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به دنبال انتشار خبری در سايتها و رسانه ها ، مبنی بر اجرای حکم اعدام يک زندانی اهل 

خبری  حق در زندان اروميه به نام يونس آقايان ، خانواده اين زندانی در تماسی با آژانس

  .موکريان ، اين خبر را تکذيب کردند

ايوب آقايان پدر يونس آقايان ، در گفتگو با آژانس خبری موکريان ، ضمن تکذيب خبر 

چند روز پيش به بهانه درگيری ، يونس را به قرنطينه : اعدام فرزندش ، اظهار داشت 

  .ده اندزندان منتقل کرده و پس از مدتی وی را به بند عمومی زندان برگردان

پسر من يک کارگر ساده بوده که برای حقوق خود بصورت اتفاقی به : وی در ادامه افزود

  . اين درگيری کشيده شده است و من خودم او را تحويل مراجع قانونی دادم

يادآور می گردد يونس آقايان به همراه چند تن ديگر از اهالی روستای اوچ تپه مياندوآب ، 

روستای اوچ تپه بازداشت شدند که نامبرده و مهدی قاسم زاده  83در درگيری های سال 

  .پس از محاکمه در دادگاه ، به اعدام محکوم شدند

در رابطه با انتشار چنين اخباری در رسانه ها ، خسرو کردپور مدير آژانس خبری 

موکريان در گفتگوی کوتاهی با سرويس حقوق بشر اين آژانس ضمن انتقاد از رسانه ها و 

 : يت هايی که مبادرت به انتشار خبر می نمايند ، اظهار داشت سا

قبل از انتشار چنين اخباری بهتر است برای اطمينان از صحت و سقم آن ، حداقل با 

خانواده يا وکيل زندانی تماسی حاصل کنند تا با جلوگيری از انتشار اخبار نادرست ، مانع 

  .مخدوش شدن اعتبار رسانه ای خود شوند

زندان اوين  ٢٠٩ال بهنام شيخی فعال بازداشتی آذربايجانی در بند انتق
  به بيمارستان

 ٢٠٩بهنام شيخی از فعالين مدنی آذربايجانی در اسالمشهر که در بند : ساواالن سسی 

زندان اوين در بازداشت به سر می برد در اثر اعتصاب غذا دچار ناراحتی حاد کليوی 

   .استشده و به بيمارستان منتقل شده 

می گويند وی  ١٣٨٨تير  ٢٨خانواده بهنام شيخی پس از مالقات با او در روز يکشنبه 

ازابتدای مدت زمان بازداشت در اعتراض به ضرب و شتم خود و برادرش در حين 
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روز در اعتصاب غذا بوده است که به  ١۵دستگيری و نحوه بازداشت بدون حکم جلب، 

 .روز در بيمارستان بستری بوده است ٢و مدت  همين دليل دچار ناراحتی کليوی شده

  .زندان اوين منتقل کرده اند ٢٠٩ماموران پس از دو روز دوباره وی را به بند 

به گفته پيمان شيخی برادر اين فعال آذربايجانی، وی در مدت بازداشت دچار کاهش وزن 

  . کيلوئی شده و خانواده بشدت نگران وضعيت جسمی وی می باشد ١۵

دادسرای امنيت تهران  ٢ده شيخی پس از مراجعه به قاضی سبحانی بازپرس شعبه خانوا

در مورد اتهام و علت دستگيری اين فعال آذربايجانی هيچ پاسخی از وی دريافت نکرده اند 

  .و مسئولين قضايی ايران از جوابگويی در مورد اتهام وعلت دستگيری امتناع می کنند

خرداد  ١٩ل آذربايجانی که به همراه شيخی در روز همچنين محمود اجاقلو ديگر فعا

با خانواده خود مالقات  ١٣٨٨تير  ٢٨دستگير و اکنون در زندان اوين است روز يکشنبه 

  .کرده است

خواسته "بازداشت اين افراد در رابطه با ديوار نويسی و نوشتن شعاری با مضمون 

طح محالت اسالمشهر در قالب در س" قانون اساسی ١٩و  ١۵اجرای اصل : آذربايجانيها

تبليغات انتخاباتی ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی و همچنين در رابطه با چاپ اين شعار 

 .بر روی اسکناس ها صورت گرفته است

 

 

  

  انتقال رضا عباسی به زندان مرکزی زنجان
 ٢۵ رضا عباسی از فعالين مدنی آذربابجانی در زنجان که از روز پنجشنبه: ساواالن سسی

و پيش از برگزاری مراسم دعا جهت آزادی سعيد متين پور فعال حقوق بشر و  ٨٨تير 

از بازداشتگاه اداره  ٨٨تير  ٣١روزنامه نگار آذربايجانی بازداشت شده بود، روز گذشته 

    .اطالعات زنجان به زندان مرکزی اين شهر منتقل شده است
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های گذشته با دست داشتن وثيقه به دادگاه به گفته نزديکان اين فعال زنجانی آنها طی روز

انقالب مراجعه کرده اند اما دادگاه کماکان از قبول وثيقه تهيه شده و آزاد نمودن نامبرده 

   .خودداری می کند

معلم زنجانی و دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه زنجان و (عالوه از اين احمد مدادی 

تگير شدگان مرتبط با مراسم دعا برای متين که از دس) عضو فعلی سازمان ادوار تحکيم

   .پور هستند همچنان در بازداشتگاه وزارت اطالعات زنجان به سر می برند

پيشتر مهندس رئوف طاهری ديگر فعال مدنی زنجانی که وی نيز قيل از برگزاری مراسم 

 .ندبه قيد کفالت از زندان آزاد شد ٨٨تير  ٢٨دعا بازداشت شده بودند، روز يکشنبه 

  

  بازداشت جعفر آقا محمدی فعال دانشجويی آذربايجانی در مشگين شهر
، جعفر آقا محمدی فعال )خياو(براساس گزارشات رسيده از مشگين شهر : ساواالن سسی

حوالی  ١٣٨٨تير  ٣٠مدنی آذربايجانی و دانشجوی اهل شهرستان مغان، روز سه شنبه 

ماموران امنيتی دستگير شده و تا کنون بامداد، در منزل دانشجويی خود توسط  ١ساعت 

   .اجازه برقراری هيچ گونه تماسی با خانواده و نزديکان اش را نداشته است

نيروهای امنيتی هنگام بازداشت ضمن تفتيش خانه، کتابها، دفترچه ی يادداشتهای و ديگر 

  .اشيای شخصی وی را نيز با خود برده اند

اين فعال آذربايجانی مرتبط با دستگيريهای هفته  منابع محلی احتمال می دهند بازداشت

های اخير در مشگين شهر باشد که در پی پخش گسترده اعالميه هايی در رابطه با حقوق 

مدنی و زبانی و محکوميت فيلم جک گويی انتشار يافته از سيد محمد خاتمی، رئيس 

   .جمهور سابق در خصوص آذربايجانيها صورت گرفته بود

منصور سيفی و فردين نوبخت از فعالين مدنی آذربايجانی در مشگين  ،زاده ايلقار موذن

شهر هستند که چندی پيش توسط ماموران اداره اطالعات اين شهر بازداشت و به 

 . بازداشتگاههای وزارت اطالعات در اردبيل منتقل شده بودند
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ل بيش از يکماه حبس هستند هر کدام پس از تحم" تبليغ عليه نظام "نامبردگان که متهم به 

با توديع وثيقه های سی ميليون تومانی بطور موقت تا برگزاری دادگاه از  ٨٨تير  ١٧روز 

   .زندان آزاد شدند

 

  کاک حسن اميني از علماي منطقه کردستان در هواپيما بازداشت شد
کاک حسن اميني حاکم شرع منطقه کردستان و از علماي صاحب نام سني مذهب کرد که 

شرکت در مراسم فارغ التحصيلي طالب علوم ديني مدرسه دارلعلوم به زاهدان رفته براي 

بود پس از شرکت در مراسم و انجام سخنراني در هنگام سوار شدن به هواپيماي پرواز 

کاک حسن اميني حاکم شرع منطقه کردستان و از علماي . زاهدان به تهران دستگير شد

کت در مراسم فارغ التحصيلي طالب علوم ديني صاحب نام سني مذهب کرد که براي شر

مدرسه دارالعلوم به زاهدان رفته بود پس از شرکت در مراسم و انجام سخنراني در هنگام 

  .سوار شدن به هواپيماي پرواز زاهدان به تهران دستگير شد

کاک حسن اميني حاکم شرع منطقه کردستان و از علماي صاحب نام سني مذهب کرد که 

ت در مراسم فارغ التحصيلي طالب علوم ديني مدرسه دارالعلوم به زاهدان رفته براي شرک

بود پس از شرکت در مراسم و انجام سخنراني در هنگام سوار شدن به هواپيماي پرواز 

  .زاهدان به تهران دستگير شد

کاک حسن اميني در اين مراسم در سخنراني خود به تحليل اوضاع کشور پرداخت و با نقد 

هاي جاري پس از انتخابات، به بازداشت هاي گسترده فعاالن سياسي، اجتماعي و  رويه

 . دانشجويان اعتراض کرد

الزم به ذکر است حوزه علميه دارالعلوم زاهدان هم اکنون يکي از بزرگترين مراکز ديني 

  .سنت ايران است و علمي اهل

و زن از اين حوزه ديني و حافظ قرآن اعم از مرد   همه ساله تعداد زيادي عالم

التحصيلي آنان به نام ختم  شود، که مراسم با شکوهي به مناسبت فارغ التحصيل مي فارغ

  .شود صيحيح بخاري برگزار مي
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ترين کتابي است که بعد از  سنت و جماعت صحيح کتاب صحيح بخاري به اتفاق اهل

اسماعيل بخاري به اهللا قرار دارد اين کتاب در قرن سوم هجري توسط امام محمدبن  کتاب

  .رشته تحرير در آمد که مورد استقبال همه محدثين عالم اسالم قرار گرفت

دعوت از علماي کشورهاي چون پاکستان ، هندوستان ، امارات ، سوريه ،عربستان ، 

 .افغانستان، تاجيکستان آسياي ميانه نيز يکي ديگر از ويژگي هاي اين مراسم است

 ۶٣حافظ کل قرآن مرد ،  ۴۴فارغ التحصيل مرد ،  ١٠۵درمراسم ختم بخاري امسال 

همايش ختم صحيح بخاري در .حافظ کل قرآن زن معرفي شدند ۶فارغ التحصيل زن و 

  .ساله دارد ١٨سنت زاهدان سابقه  حوزه علميه درالعلوم اهل

 

  ی اطالعات تن ديگر در مهاباد به اداره 4احضار 
يم بر مردم مهاباد، روز پنجشنبه اول مردادماه، ی فشارهای رژ در ادامه: کوردستان ميديا

به گزارش . تن ديگر از شهروندان اين شهر به اداره اطالعات فراخوانده شدند 4

امام جماعت (ماموستا فتاح شيخی : تن عبارتست از 4خبرگزاری کردستان، اسامی اين 

محمد بغدادی  ،)عکاس(، خالد امينی )الدين ايوبی و عضو پيشين شورای شهر مسجد صالح

  .(شورای حل اختالف(و سرهنگ رحمانی ) زرگر(

نامبردگان به اتهام تبليغ برای يکی از احزاب کرد مخالف رژيم به اداره اطالعات احضار 

تيرماه به  22ی مردم کردستان در روز  گفتنی است به دنبال اعتصاب گسترده.اند شده

نش، نيروهای رژيم به طرز وسيعی مناسبت بيستمين سالروز ترور دکتر قاسملو و يارا

  .اند دست به بازداشت، احضار و اذيت و آزار مردم کردستان زده

  مغازه در مهاباد 200وبالگ؛ دستور پلمپ کردن بيش از 

بدنبال اعتصاب سراسری مردم کردستان در سالگرد ترور دکتر قاسملو نيروهای رژيم که 

مل محلی و جاشهای خود دست به اقدامات از اين اقدام خشمگين شده اند با همکاری عوا

مزبوحانه ای زده و ميخواهد مردم را بترساند و سباه باسداران راصا وارد شده و در 

مهاباد در يک اقدام غير قانونی با همکاری مستقيم جاش کثيف و خود فروشی به نام حامد 

اری صاين حيدری ريس شورای انتسابی و مزدور شهر مهاباد و با حضور جعفر زولفق
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دژی فرماندار منفور و مزدور و علی فام مياندوابی معاون حراستی و انتظامی فرماندار 

که در کينه توزی نسبت به مهاباد و کردها مشهور است و نيز با حضور شيخلو معاون 

 ٢٠٠دادستان که کينه جو و با همکاری اداره های امنيتی دستور پلمپ نمودن بيش از 

تا اطالع ثانويی امضا نموده و خواستار لغو پروانه های کسب مالکين مغازه اين شهر را 

و هر روز ده تا بيست نفر را بازداشت می کنند و به جنايتکارانه ترين .اين مغازه شده است

حامد حيدری ريس شورای اسالمی شهر مهاباد که .شيوه ها انها را شکنجه و ازار ميکنند 

اين شهرستان محسوب ميگردد به همراهی چند عضو ) مالی. اخالقی(يکی از مسوالن فاسد

اين . شورای شهر در بيستم تيرماه چنين برخوردی با اعتصاب کنندگان را هشدار داده بود

در حالی ميباشد که در روز اعتصاب نيز ايشان به همراهی قادر چوپانی عضو ديگر 

يروهای امنيتی برای جاش شورا های شهر و شهردار فعلی ابراهيم کريمی در ماشينهای ن

   .شناسايی مردم ديده شده اند

رسانه ها در خبر رسانی از وضعيت مردم مهاباد خيلی کوتاهی کرده اند به داد مردم 

 . مهاباد برسيد

  

  بازداشت دو شهروند اهل حق در مياندوآب
به گزارش آژانس خبری موکريان، دو شهروند اهل حق از اهالی : کوردستان ميديا

چ تپه مياندوآب به نام های جهانگير قاسمی و فرهاد خدمتی، چند روز پيش روستای او

  .دستگير و روانه زندان شدند

تاکنون ازاتهام اين دو شهروند که پيشتر نيز مدتی را در بازداشت بسربرده و با ضمانت 

  .آزاد شده بودند، اطالعی در دست نيست

 .باد منتقل شده اندگفتنی است اين افراد پس از بازداشت به زندان مها

  

  محاکمه پنج جوان کرد به اتهام محاربه
پنج جوان کرد روز يکشنبه هفته جاری در دادگاه انقالب شهر سنندج : خبرگزاری هرانا 

  .به اتهام محاربه محاکمه شدند
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, بهمن سعيدی , هوشيار احمدی "پنج جوان کرد اهل روستای نگل سنندج به نام های 

که در اواخر زمستان سال گذشته " وان محمودی و سيوان رحيمیسير, جهانبخش احمدی 

مردادماه  4در روستای نگل توسط نيروهای امنيتی دستگير شده بودند روز يکشنبه مورخ 

   .در شعبه يک دادگاه انقالب سنندج به رياست قاضی بابايی به اتهام محاربه محاکمه شدند

می تواند به صدور حکم مرگ نيز منتهی اتهام محاربه برای شهروندان مورد اشاره که 

هر چند از . شود موجی از نگرانی را در ميان خانواده و نزديکان آنان ايجاد نموده است

مصاديق اتهام وارده اطالعی در دست نيست اما زندانيان مذکور همواره بر رد اين اتهام 

   .تاکيد کرده اند

يار احمدی به دليل بيماری ديابت و نياز الزم به ذکر است، از ميان زندانيان مذکور، هوش

به دارو و معالجه در وضعيت سالمتی نامناسبی به سر می برد و مسولين زندان مرکزی 

 .سنندج دسترسی نامبرده به دارو و خدمات پزشکی مورد نياز را محدود کرده اند

  

  تجمع گروهی از معلمان کرد در مقابل مجلس شورای اسالمی
ی  وز يکشنبه چهارم مردادماه، گروهی از معلمان کرد به منظور مطالبهر: کوردستان ميديا

  .خواستهای خود از دولت، در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع نمودند

تن از معلمان شهرهای اشنويه،  500خبرگزاری کردستان گزارش داد، نزديک به 

ن شهر ديگر در پيرانشهر، سردشت، نقده، اروميه، سنندج، خوی، سلماس، پاوه و چندي

 9التدريسی بودند از ساعت  اين معلمان که حق. مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع نمودند

بعدازظهر در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع نموده و خواستار رسيدگی به  3بامداد تا 

اين امر سبب خشم . مطالبات صنفی خويش شدند، اما مقامات رژيم به آنان اعتنايی ننمودند

  .مان شده و آنان به سردادن شعار عليه رژيم پرداختندمعل

گفتنی است اين معلمان، روز دوم خردادماه امسال طرحی به مجلس ارائه نموده و 

ها را  مقامات رژيم ظاهرًا برخی از اين خواسته. خواستار اجرای آن توسط دولت گرديدند

  .آنان نشده استهای  گويند که اعتنايی به خواسته پذيرفتند اما معلمان می
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مقامات رژيم معلمان را تهديد نمودند که اين اقدام آنان نشانه حمايت از معترضان به نتايج 

های خويش با برخورد شديد  انتخابات اخير بوده و در صورت عدم بازگشت به شهرستان

 . رژيم مواجه خواهند شد

خود ادامه دادند و قرار  اما معلمان بدون توجه به تهديدات رژيم در مقابل مجلس به تجمع

  .شد معلمان شهرهای ديگر نيز به آنان بپيوندند

هايشان به اين حرکت  اند تا پاسخگويی کامل به خواسته معلمان معترض تصميم گرفته

 . اعتراض ادامه دهند

  .رژيم برای کنترل اوضاع تدابير امنيتی شديدی در پيش گرفته است

  

  ره اطالعاتاحضار مغازداران شهر نقده به ادا
روز چهارم تيرماه، نيروهای انتظامی و اطالعاتی رژيم در نقده با ارسال : کوردستان ميديا

، آنها را به اداره اطالعات احضار "پيرانشهر"احضاريه و تهديد مغازداران خيابان 

  .اند کرده

خبرگزاری کردستان در اين رابطه اعالم کرد، مسئوالن اطالعات به علت تعطيلی 

تيرماه، صاحبان آنها را تحت بازجويی قرار داده و آنان را  22ها و بازار در روز  مغازه

تيرماه  22اند که پس از اين حق ندارند در هيچ مناسبتی و از جمله  تهديد نموده

  .هايشان را تعطيل نمايند مغازه

آنها از مردم اند که  داران نقده زيربار تهديدات مسئوالن رژيم نرفته و اعالم کرده اما مغازه

 . جدا نيستند و در هر مناسبتی که اعتصاب عمومی باشد شرکت خواهند کرد

داران  قابل ذکر است که طی روزهای چهارم و پنجم تيرماه همچنان بازجويی از مغازه

 .شهر نقده ادامه داشته است

 

  

  در پيرانشهر" کوپر"و " ترکش"فشار نيروهای رژيم بر جوانان 



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

103 

 

   

تعاقب فعاليتهای تبليغاتی اعضا و هواداران مخفی حزب دمکرات م: کوردستان ميديا

تيرماه نيروهای اطالعاتی رژيم در  22ی پيرانشهر به مناسبت  کردستان ايران در منطقه

فشار " کوپر"و " ترکش"آن نيروها، بر جوانان روستاهای " کوپر"پيرانشهر و پايگاه 

 ز جوانان آن روستا را به پايگاه فرااند و تاکنون چندبار شماری ا زيادی وارد آورده

 . اند خوانده

ی کشف تراکت و  خبرگزاری کردستان در اين رابطه اعالم نمود، نيروهای رژيم به بهانه

هايشان،  نشريات حدکا، بارها منازل مردم را محاصره کرده و ضمن اذيت و آزار خانواده

 .نمايد آنها را تفتيش می

  

دی دو فعال بازداشتی آذربايجانی در آزادی رضا عباسی و احمد مدا
  زنجان

رضا عباسی و احمد مدادی از فعالين مدنی آذربابجانی در زنجان ظهر : ساواالن سسی

 ١٢ميليون تومانی پس از گذراندن  ٢٠مرداد هر کدام با قرار کفالت  ۵روز گذشته دوشنبه 

   .روز حبس آزاد شدند

برگزاری مراسم دعای توسل جهت آزادی  به بهانه ٨٨تير  ٢۵نامبردگان روز پنجشنبه 

سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجانی که به هشت سال زندان 

محکوم شده است از طرف نيروهای امنيتی دستگير و به بازداشتگاه وزارت اطالعات 

   .زنجان انتقال يافته بودند

مرتبط با مراسم دعا برای متين پيشتر مهندس رئوف طاهری که از ديگر دستگير شدگان 

 به قيد کفالت از زندان آزاد شده بودند ٨٨تير  ٢٨پور هستند، روز يکشنبه 

 

  

  زنی در آستانه سنگسار در تبريز قرار دارد
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محمد مصطفايی از وکالی دادگستری در مطلبی در وبالگ خود اعالم : خبرنامه اميرکيبر

وی همچنين ابهامات . تبريز قرار داردکرد که سکينه محمدی در آستانه سنگسار در 

 . موجود در پرونده سکينه محمدی را تشريح کرده است

   :متن يادداشت محمد مصطفايی در ذيل آمده است

سکينه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبريز به سر می برد او سالها با 

م توجه همسر به خواسته هايش همسرش اختالف داشته و به داليلی از جمله فقر مالی و عد

در . با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر مال شدن موضوع محاکمه می گردد

دادگاه جزايی اسکو در استان آذربايجان شرقی طی  101در شعبه  25/2/1385تاريخ 

ناصر نامبرده را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقايان  114- 27/2/85دادنامه شماره 

حکم صادره، پس از . و سيد علی به تحمل نود و نه ضربه شالق تعزيری محکوم می نمايد

  .قطعيت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود

در حالی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه يافته  19/6/1385در تاريخ 

ان آذربايجان شرقی، مجددآ در حاليکه به پرونده قتل عمد بود، شعبه ششم دادگاه کيفری است

مرحوم ابراهيم قادرزاده رسيدگی می نمود اتهام زنای محصنه را نيز منتسب به سکينه 

به  83دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پيرامون اين اتهام بر مجرميت وی طبق ماده 

 .بعد قانون مجازات اسالمی کفايت نمايد

انکار سکينه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرين جلسه دادرسی و دفاع خود با وجود 

مبنی بر اينکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته 

گفته که با افراد زيادی زنا کرده . است پای علی ديگر متهم پرونده به دادرسی کشيده شود

به علم قاضی، بدون آنکه جهات آن مشخص باشد و دادنامه  دادگاه صرفآ با استناد. است

  .صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکينه محمدی صادر می نمايد

بر اساس اصول اوليه دادرسی و همچنين نظر اقليت قضات در پرونده اين محکوم به 

جزائی  101در شعبه  114-27/2/85خانم سکينه محمدی طبق دادنامه شماره-:سنگسار

ضربه شالق محکوم گرديده است و تا  99اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 

هنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقيب قرار داد 
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و به عبارت ديگر نمی توان يک نفر را به خاطر يک جرم يک بار تعقيب و در صورت 

  .قرار داد و تعقيب متهم در اين پرونده توجيه قانونی ندارداثبات مجددآ تحت تعقيب 

دو نفر از مستشاران اين شعبه به نامهای آقايان کاظمی و حمدالهی عقيده به برائت موکل 

در پرونده متهم نسبت به جرم زنای محصنه هيچ « :داشته و صراحتآ اعالم می دارند که

ئن و شواهد موجود در پرونده هم طرق دليل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرا

  «.متعارف تحصيل علم نيستند

در مورد موضوع پرونده سکينه ابهام و شبهات بسياری در پرونده وجود دارد مهمتر 

متاسفانه . اينکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کيفری استان عقيده بر بی گناهی سکينه دارند

توسط  6/3/1386دره، اين حکم در تاريخ پس از اعتراض سکينه به دادنامه مخدوش صا

در  206/39تحت شماره دادنامه  39-8/456ديوانعالی کشور در پرونده کالسه  39شعبه 

محتويات پرونده و کيفيات منعکس « :سه خط تاييد و قضات اين شعبه اعالم می دارندکه

ونده در آن، نظر به اينکه حصول علم قضات محترم از طرق متعارف بوده که در پر

مندرج است و ايراد موثری از سوی تجديد نظر خواه به عمل نيامده که سبب نقض و 

  «.گسيختگی رای تجديد نظر خواسته را فراهم آورد، دادنامه عينآ تاييد و ابرام می شود

طبق نظر اقليت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکينه محمدی صادر  -اول آنکه

  .گردد

  .هاد عفو، مجازات سنگسار سکينه به شالق تبديل گرددبا پيشن - دوم آنکه

چرا که بر فرض اثبات جرايمی که مجازات آنها مرگ است مجرمين، بيمارانی هستند که 

و . نياز به مداوا دارند و حذف آنان از صحنه روزگار ريشه های جرم را نمی خشکاند

از وقوع جرم نيست بلکه  اعمال اينگونه مجازاتها نه تنها مرعوب کننده و پيش گيرنده

باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که الاقل مجازات اين دست 

از مجرمين با راهکارهايی که قانونگذار پيش پای مسئولين گداره است به مجازاتهايی 

در حال حاضر پرونده .تبديل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نمايد

   .کينه محمدی در اجرای احکام تبريز بوده و امکان دارد به زودی سنگسار شودس
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بازداشت و احضار تعدادی از روستائيان پيرانشهر توسط نيروهای 
  امنيتی رژيم

بر اساس اخبار رسيده نيروهای انتظامی و امنيتی رژيم به بهانه های واهی چند روزی 

برده و تعدادی از جوانان را بازداشت نموده  است به روستاهای تابع شهر پيرانشهر يورش

  .اند

" ترکش"و " کوير"خبرها حاکی است ماموران امنيتی رژيم در پی حضور در روستاهای 

ضمن ايجاد مزاحمت و بازرسی منازل روستائيان تعدادی از جوانان را بازداشت و به 

  .مکان نامعلومی منتقل نمودند

نيز به مراکز و پايگاه های بسيج احضار و مورد گفته می شود تعدادی از روستائيان 

 .بازجويی قرار گرفته اند

  

  يورش نيروهای سرکوبگر رژيم به کاسبکاران در مرز باشماخ
مرداد ماه نيروهای انتظامی رژيم به کاسبکاران  6بنا به خبر رسيده روز سه شنبه 

   .نان وارد نمودندزحمتکش در مرز باشماخ حمله کردند و خسارات فراوانی به اموال آ

نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی صدها گالن سوخت متعلق به مردم زحمتکش و 

کولبران و کاسبکاران منطقه را به آتش کشيدند، اموال آنان را غارت و اقدام به اذيت و 

 .آزار ايشان نمودند

  

مقامات نظامی رژيم سعی دارند بر قتل يک جوان کرد در ماکو 
  سرپوش بگذارند

مقامات نظامی رژيم پس از قتل حميد قندکانلو، سعی دارند وی را مجرم : کوردستان ميديا

  .قلمداد نموده و بدين ترتيب بر قتل اين جوان توسط نيروهايشان سرپوش بگذارند

به گزارش خبرگزاری کردستان، اين جوان چند روز قبل در شهر ماکو توسط نيروهای 

  .رژيم به قتل رسيده
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ن تن از کردهای مناطق مرزی بدون هيچ دليل موجهی توسط نيروهای رژيم ساالنه چندي

اند، بلکه  کدام از نيروهای رژيم محاکمه نشده در اين رابطه نه تنها هيچ. شوند کشته می

 .آورند بارها پيش آمده که نهادهای مربوطه، مقتولين را مجرم به حساب می

  

  مرکزی تبريز به زندان) اميد اوغلو(انتقال حسن عبداللهی 
نويسنده و معلم زبان ترکی در تبريز که روز ) اميد اوغلو(حسن عبداللهی : ساواالن سسی

در منزل خود از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، طی روزهای  ٨٨تير  ٢٢

   .گذشته از بازداشتگاه اداره اطالعات به بند ويژه زندان مرکزی تبريز انتقال يافته است

به گفته نزديکان اين فعال فرهنگی تاکنون از علت بازداشت او اطالعی در دست  با اينحال

   .نيست

الذم بذکر است نيروهای امنيتی هنگام بازداشت نامبرده ضمن تفتيش خانه، کتابها و برخی 

 .نوشتجات وی را نيز با خود برده اند

  

آزادی رضا عباسی و احمد مدادی دو فعال بازداشتی آذربايجانی در 
  زنجان

رضا عباسی و احمد مدادی از فعالين مدنی آذربابجانی در زنجان ظهر : ساواالن سسی

 ١٢ميليون تومانی پس از گذراندن  ٢٠مرداد هر کدام با قرار کفالت  ۵روز گذشته دوشنبه 

   .روز حبس آزاد شدند

 به بهانه برگزاری مراسم دعای توسل جهت آزادی ٨٨تير  ٢۵نامبردگان روز پنجشنبه 

سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجانی که به هشت سال زندان 

محکوم شده است از طرف نيروهای امنيتی دستگير و به بازداشتگاه وزارت اطالعات 

   .زنجان انتقال يافته بودند

پيشتر مهندس رئوف طاهری که از ديگر دستگير شدگان مرتبط با مراسم دعا برای متين 

  .به قيد کفالت از زندان آزاد شده بودند ٨٨تير  ٢٨ستند، روز يکشنبه پور ه
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اش  نيروی انتظامی پس از بازداشت فردی، جسد وی را تحويل خانواده
  داد

جسد فردی به نام لقمان بختياری، چند روز پس از بازداشت توسط : کوردستان ميديا

  .اش تحويل داده شد نيروهای انتظامی رژيم، به خانواده

برگزاری کردستان گزارش داد، نيروهای انتظامی پس از تعقيب اتومبيل نامبرده، در خ

وی را متوقف و سپس بازداشت نمودند و پس از ) در نزديکی تبريز"(هشترود"ی  جاده

  .اش دادند چند روز نگهداری در سردخانه، جسد وی را تحويل خانواده

فت نشده و چگونگی به قتل رسيدن وی شود بر روی جسد مقتول اثری از گلوله يا گفته می

" شارويران"ی  لقمان بختياری، اهل بوکان و ساکن يکی از روستاهای منطقه. مبهم است

علت تعقيب، بازداشت و سپس قتل نامبرده توسط نيروهای رژيم هنوز مشخص . مهاباد بود

 .نشده است

 

  

  ی سقز شدن سه کاسبکار در منطقه کشته و زخمی
از توابع " حسن ساالران"بر اثر تيراندازی نيروهای رژيم در پايگاه  :کوردستان ميديا

سقز به يک دستگاه اتومبيل کاسبکاران، يکی از آنان کشته و دو تن نيز زخمی " سرشيو"

  .شدند

  .ساله بوده است 25به گزارش خبرگزاری کردستان، نام کاسبکارمقتول، انور اقبالی و 

ت بود و برای تأمين معيشت زندگی ناچار به انتخاب ی کم بضاع نامبرده از يک خانواده

  .آميز داد و ستد کاال در مرزها گرديده بود شغل مخاطره

در اين جنايت که روز هفتم مردادماه رخ داد، نيروهای رژيم همچنين اتومبيل کاسبکاران 

 .را نيز توقيف و مصادره نمودند
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  فشار بر خانواده های کرد در کردستان
رشات رسيده از شهرستان بوکان نيروهای امنيتی واطالعاتی رژيم در شهرستان بنا به گذا

در جريان پخش اعالميه  1387بهمن  26بوکان خانواده آقای فواد فرجی را که در شب 

 .موفق به فرار از دست نيروهای امنيتی رژيم شده بود

به بهانه های واهی  ومورد آزار و اذيت قرار داده وباعث ثلب آسايش اين خانواده شده اند 

برادرهای نامبرده را به اداره اطالعات واطالعات سپاه برده ومورد بازجويی قرار 

تيرماه سالروز  22و در آخرين مورد به بهانه تعطيلی فروشگاه ايشان در روز .ميدهند

ترور دکتر قاسملوهر دو برادر نامبرده تا روز بعد در بازداشتگاه اطالعات سپاه بوکان 

 . اند بوده

رژيم خيال ميکند که با افزايش فشارها ميتواند ندای آزادی خواهی مردم کرد را خاموش 

 .کند

  

  کشته شدن يک کاسبکار مرزی توسط ماموران رژيم
از سقز خبر می رسد بر اثر تيراندازی ماموران رژيم به يک خودروی کاسبکاران مرزی 

گفته می شود . ت داده استسقز يک کاسبکار جانش را از دس" سرشيو"در منطقه 

هنگام عبور از منطقه ای که ماموران رژيم در آن به " جالل"خودروی باری فردی با نام 

سقز می " قرچی آباد"کمين نشسته بودند مورد هدف قرار گرفت و نامبرده که ساکن محله 

 .باشد جانش را در دم از دست داد

  

   شتحمله نيروهای رژيم به کاسبکاران در منطقه سرد
بنا به خبر دريافتی از سردشت، در پی حمله نيروهای رژيم به يک خودرو در دشت 

در جريان حمله نيروهای رژيم به اين . يک تن کشته و يک نفر زخمی شد" مردو ئاوا"

لقمان احمدی "کشته شد و شخصی ديگر با نام " حاجی محمد ابراهيم"خودرو فردی به نام 

  .نيز زخمی گرديد" سوردوله "از اهالی روستای " سور
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  اعالم برگزاری تجمع اعتراضی کارگران پرريس سنندج
مرداد ماه  14کارگران پرريس سنندج با صدور اطالعيه ای اعالم کردند روز چهارشنبه 

به همراه خانواده هايشان در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع اعتراضی خواهند 

 : ستدر بخشی از اين اطالعيه آمده ا. زد

با توجه به حکم بازگشت به کار ما کارگران پرريس با قراردادهای دائمی و پرداخت 

ماه می گذرد  4دستمزدهای ايام بالتکليفی، از آنجا که از تاريخ صدور اين حکم نزديک به 

و در اين مدت اداره کار سنندج و دادگاه اجرای احکام با وجود پيگيری های مکرر ما 

ی در اين راستا به عمل نياورده اند و به ويژه اداره کار سنندج در تبانی هيچگونه اقدام عمل

آشکار با کارفرما اقدام به صدور رای ديگری به نفع کارفرما و عليه ما کارگران نموده 

مرداد ماه اقدام فوری و  14است، لذا بدينوسيله اعالم می داريم چنانچه تا روز چهارشنبه 

ای معوقه و بازگشت به کار ما به عمل نيايد، برای احقاق عملی برای پرداخت دستمزده

حقوق مان همراه با خانواده های خود در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع خواهيم 

  .زد

  

  "هرسين"خود کشی يک زن جوان در شهر 
ساله به علت فقر و تنگدستی در شهر  18بر اساس گزارش منتشره يک زن جوان 

 . ه خودکشی کرداقدام ب" هرسين"

واقع در استان کرمانشاه " هرسين"ساله اهل شهر  18" ک.م"گزارش مذکور حاکی است، 

 .به دليل فقر و مشکالت مالی با خوردن تعداد زيادی قرص به زندگی خود پايان داد

 

  

  تاييد حکم اعدام يک زندانی سياسی در دادگاه تجديد نظر کردستان
رشيد "ج دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم اعدام بر اساس اخبار دريافتی از سنند

 . اهل شهر سقز را تاييد نمود" آغکندی
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را سال گذشته به اتهام همکاری با يکی از احزاب " رشيد آغکندی"دستگاه قضايی رژيم 

سال گذشته هنگامی که در يک " رشيد آغکندی. "مخالف رژيم به اعدام محکوم نموده بود

فهان مشغول کار بود به اتهام همکاری با يکی از احزاب مخالف کارخانه در شهر اص

 .رژيم، توسط ماموران امنيتی بازداشت و به زندان مرکزی سقز انتقال يافته بود

  

  "روناک صفارزاده"تاييد حکم زندان 
روناک "خبر رسيده از شهر سنندج حاکی است بيدادگاه تجديد نظر رژيم حکم زندان 

بيدادگاه تجديد نظر جمهوری اسالمی حکم . جنبش زنان را تاييد نمود از فعاالن" صفارزاده

فعال جنبش زنان را که به اتهام همکاری با " روناک صفارزاده"سال و نيم زندان  6

 .احزاب مخالف جمهوری اسالمی توسط دادگاه بدوی صادر شده بود تاييد نموده است

  

  اجرای حکم اعدام در زندان شهر سقز
مرداد ماه دستگاه قضايی رژيم اسالمی فردی  12دريافتی از سقز روز دوشنبه بنا به خبر 

گفته می شود دستگاه . در زندان مرکزی اين شهر اعدام نمود" ابوبکر شافعی"را به نام 

فرزند  5ساله، دارای همسر و  50" ابوبکر شافعی"قضايی جمهوری اسالمی حکم اعدام 

 .ال بود به اتهام قتل در زندان بسر می بردس 2و از اهالی شهر بانه بود و مدت 

  

  دستگيری يک شهروند کرد بنام عليمدد مرادی
  دستگيری عليمدد مرادی در شهرستان سرپل ذهاب

روز پنج شنبه يکم مرداد عليمدد مرادی فرزند حسين اهل روستای تپه کبود از توابع  

اتهام ايشان . شدشهرستان سرپل ذهاب توسط نيروهای اطالعات دستگير و زندانی 

  .خانواده ی ايشان حق مالقات و گرفتن وکيل را ندارند. همکاری با احزاب کوردی است
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  کاک حسن امينی آزاد شد
به نقل از تارنمای ناجی کرد پس “ سنی نيوز”به گزارش پايگاه اطالع رسانی اهل سنت 

شب گذشته  ،) حفظه اهللا(روز بازداشت غير قانونی و غير شرعی کاک حسن امينی  ٨از 

 . ايشان از بازداشتگاه مرخص شده و اکنون در سنندج می باشند 

کاک حسن امينی دوم مردادماه در فرودگاه زاهدان بازداشت شده بودند که علت بازداشت 

 . ايشان هنوز نامشخص است 

پايگاه اطالع رسانی اهل سنت آزادی ايشان را به جامعه ی اهل سنت ايران ،خانواده 

غيور کردستان تبريک عرض کرده و اميدوار است خبر آزادی هرچه سريع تر  ومردم

ماموستا سيف اهللا حسينی ، ماموستا حسين  ،علمای در بند ديگر چون مولوی خيرشاهی 

ماموستا ايوب گنجی و ديگر علمای دربند و تمام کسانی که به ناحق به زندان  ،حسينی 

 . افکنده می شوند را اعالم نمايد

  

  ود کردپور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از زندان آزاد شدمسع
مرداد ماه سال گذشته،  17به گزارش خبرنامه اميرکبير، آقای کردپور که در روز 

مصادف با روز خبرنگار بازداشت شده بود، پس از سپری شدن حدودًا يک سال از زندان 

  .آزاد شد

و تلويزيون های برون مرزی بود که در گفته می شود که اتهام وی، مصاحبه با راديو 

  .زمينه ی اوضاع حقوق بشر در ايران به کرات سخن می گفت

آقای کردپور، همچنين معلم آموزش و پرورش و عضو انجمن محيط زيست بوکان است 

که بنياد دموکراسی و حقوق بشر را در کردستان ايران بنيان گذاری نمود و گاهًا در 

ای همچون آريا، جامعه، ايران فردا، عصر آزادگان و غيره نيز   شده های توقيف روزنامه

 .قلم می زده است
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  در گيری بين مردم و مامورين در نوسود
های  روز سيزدهم مردادماه، نيروهای رژيم به منظور مسدود نمودن راه: کوردستان ميديا

بيل فردی، قصد با تيراندازی به اتوم" قلوز"ی  مرزی وارد شهر نوسود شده و در محله

  .غارت اجناس موجود در آن را داشتند

به گزارش خبرگزاری کردستان، بازاريان نوسود به منظور کمک به صاحب اتومبيل، 

پس .  نشينی نمودند تجمع نموده و ضمن درگيری با نيروهای رژيم، آنان را وادار به عقب

های اين  ارها و مغازهبه قصد غارت انب از چند ساعت، عده بيشتری از نيروهای رژيم،

نشينی  محله حرکت نمودند، اما بازهم در مقابل استقامت و شجاعت مردم، ناچار به عقب

  .شدند

نوسود، مردم را به " معلم"نيروهای رژيم که از رويارويی با مردم عاجز بودند، در ميدان 

  .گلوله بستند

ان مردم و نيروهای نيز مي" دزاور"و " هانه گرمله"گفتنی است در بازارهای مرزی 

 .هايی به وقوع پيوسته است رژيم، درگيری

  

  بی خبری از سرنوشت يک زندانی سياسی کرد
ارسين تکين، زندانی سياسی کرد که ايام محکوميت خود در زندان : خبرگزاری هرانا 

  .اروميه را سپری ميکرد از ده روز پيش ناپديد شده است

ئوالن زندان تحت عنوان انتقال به زندانی ديگر اين زندانی سياسی ده روز پيش توسط مس

از محل استقرارخود در زندان اروميه خارج شده اما پس از سپری شدن ده روز از اين 

  .انتقال هيچگونه اطالعی از سرنوشت وی در دست نيست

تالش های خانواده نامبرده برای کسب اطالع از وضعيت وی نيز تا کنون نتيجه ای در بر 

 . تنداشته اس

 .بستگان و نزديکان وی در نگرانی از سرنوشت اين زندانی سياسی به سر می برند
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  شش سال و هفت ماه حبس برای روناک صفارزاده
دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم شش سال و هفت ماه حبس برای روناک 

کم در اين ح. صفارزاده، دانشجو و عضو کمپين يک ميليون امضا را تائيد و ابالغ کرد

حالی تائيد می شود که روناک صفار زاده، بيست و سومين ماه بازداشت خود را در 

  .شرايطی نامساعد پشت سر می گذارد

روناک صفار زاده که بيست و سه ماه پيش توسط نيروهای امنيتی در سنندج دستگير شد، 

ملی، عضويت در ابتدا از سوی محافل امنيتی و قضائی با اتهاماتی نظير اقدام عليه امنيت 

وی سپس به دليل همين اتهامات به . سازمان پژاک و عبور غير مجاز از مرز روبرو شد

با . مدت چهار ماه در بازداشتگاه اطالعات سپاه سنندج تحت فشار و شکنجه قرار گرفت

اين حال وی در بازجوئی های تحت فشار و شکنجه و جلسات محاکمه، اتهامات وارده را 

اه تجديد نظر استان کردستان حکم شش سال و هفت ماه حبس برای روناک دادگ. نپذيرفت

اين حکم در . صفارزاده، دانشجو و عضو کمپين يک ميليون امضا را تائيد و ابالغ کرد

حالی تائيد می شود که روناک صفار زاده، بيست و سومين ماه بازداشت خود را در 

  .شرايطی نامساعد پشت سر می گذارد

زاده که بيست و سه ماه پيش توسط نيروهای امنيتی در سنندج دستگير شد، روناک صفار 

ابتدا از سوی محافل امنيتی و قضائی با اتهاماتی نظير اقدام عليه امنيت ملی، عضويت در 

وی سپس به دليل همين اتهامات به . سازمان پژاک و عبور غير مجاز از مرز روبرو شد

با . ات سپاه سنندج تحت فشار و شکنجه قرار گرفتمدت چهار ماه در بازداشتگاه اطالع

اين حال وی در بازجوئی های تحت فشار و شکنجه و جلسات محاکمه، اتهامات وارده را 

  .نپذيرفت

دادستان سنندج و قاضی پرونده وی، شخصا در جلسه دادگاه اين فعال حقوق زنان را متهم 

دادگاه سنندج در آخرين . اثبات نرسيدبه محاربه کرده بودند، اما اين اتهام عليه وی به 

جلسه رسيدگی به پرونده وی، او را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال حبس و به 

اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس ديگر محکوم کرد و همزمان دادگاه ديگری در 

ماه حبس محکوم  استان آذربايجان غربی وی را به اتهام عبور غير مجاز از مرز به هفت
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به اين ترتيب در مجموع دادگاه انقالب سنندج اين عضو کمپين يک ميليون امضا . کردند

را به شش سال و هفت ماه حبس محکوم کرد و اين حکم روز گذشته توسط دادگاه تجديد 

روناک صفار زاده که فعاليت چشمگيری در موسسه .نظر استان کردستان تائيد و ابالغ شد

هر استان کردستان و کمپين يک ميليون امضا داشته، در طول بيست سه ماه زنان آذر م

بازداشت، بارها تحت فشار و آزار و اذيت مسئوالن زندان قرار گرفته و حتی چندين بار 

وی . خبر ضرب و شتم وی به دستور قاضی امجد، بوسيله زندانيان ديگر منتشر شده است

. سيب ديدگی جدی جسمی وی شده و همچنين دردر اعتراض به اين برخوردها که موجب آ

  .اعتراض به رويه غير قانونی رسيدگی به پرونده اش سه بار دست به اعتصاب غذا زد

طبق آخرين خبرهای بدست آمده از وضعيت جسمی و روحی وی، او هم اکنون به شدت 

سنندج  دچار افسردگی و ناراحتی های روحی شده و با اينکه در بند عمومی زندان نسوان

  .بسر می برد، همچنان از دسترسی به درمان و معالجات پزشکی محروم است

شايان ذکر است که در مناطق کردنشين کشور عالوه بر روناک صفار زاده، دو فعال 

ديگر حقوق زنان به نام های هانا عبدی و زينب بايزيدی به دليل فعاليت های مسالمت 

اين دو نفر هم با پرونده ای . دان بسر می برند جويانه در حوزه زنان ماه هاست در زن

مشابه پرونده صفار زاده هر کدام به پنج سال حبس در تبعيد محکوم شده اند و هم اکنون 

  .دوران حبس در تبعيد خود را می گذرانند

  

  ی خوی تن در منطقه 2و زخمی شدن   کشته
مرزی   ژيم در منطقهروز چهاردهم مردادماه، نيروهای انتظامی ر: کوردستان ميديا

را هدف گلوله قرار " ميرعمران"ای از کاسبکاران اهل روستای  خوی، عده" قطور"

  .دادند

" لو سراج موسی"خبرگزاری کردستان گزارش داد، بر اثر اين تيراندازی، فردی به نام 

  .جان خود را از دست داد و فرد ديگری به نام رضا بابازاده، مجروح گرديد

ی  های خوی منتقل شده و تا لحظه لو، به يکی از بيمارستان د سراج موسیگفتنی است، جس

  .اش تحويل داده نشده است ی اين گزارش، به خانواده مخابره
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  خودسوزی يک زن در مريوان
يک زن متأهل دارای چهار فرزند به دليل اختالفات خانوادگی اقدام به : خبرگزاری هرانا 

  .خودسوزی کرد

ساله، ساکن مريوان و مادر چهار فرزند،  40يده، خانم فريده عبدالهی، بنا به گزارشات رس

به دليل اختالفات خانوادگی که منجر به بيرون کردن وی از جانب شوهرش و اختيار 

  .کردن همسر دوم نيز شده بود دست به خودکشی از طريق خودسوزی زد

بود به بيماری افسردگی  نزديکان وی عنوان می کنند نامبرده که در خانه پدری خود ساکن

دچار شده بود و پس از خودسوزی نيز مدت يک هفته در يکی از بيمارستانهای سنندج 

 . بستری بود اما به دليل آسيب های شديد جسمی جان خود را از دست داد

عليرغم اينکه بعضی نزديکان وی همسر ايشان را به نقش آفرينی در اين حادثه متهم می 

 .واکنشی از سوی نيروهای انتظامی در اين خصوص مشاهده نشده است کنند اما هيچگونه

  

  بی خبری از وضعيت يک زندانی سياسی در اروميه
که دوران " ارسين تکين"به گزارش فعاالن حقوق بشر در ايران يک زندانی سياسی به نام 

 . روز پيش ناپديد شده است 10محکوميت خود را در زندان اروميه سپری می کرد از 

روز پيش توسط ماموران زندان تحت عنوان انتقال به زندانی  10اين زندانی سياسی  

ديگر از زندان اروميه خارج گرديد اما از آن هنگام تاکنون هيچ اطالعی از سرنوشت وی 

 . در دست نيست

تالش خانواده نامبرده نيز برای کسب اطالع از وضعيت وی تا اين لحظه نتيجه ای در بر 

  .ستنداشته ا
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  يورش مجدد ماموران امنيتی رژيم به کاسبکاران مرزی
از شهر خوی خبر می رسد، ماموران امنيتی رژيم در نوار مرزی مشترک ايران و 

خبر رسيده حاکی است در . کردستان عراق به يک کاروان کاسبکاران مرزی يورش بردند

يک کاسبکار با " قطور"ی جريان تيراندازی ماموران رژيم به کاسبکاران در منطقه مرز

به " رضا بابازاده"جانش را از دست داد و کاسبکار ديگری با نام " سراج موسی لو"نام 

که در سرد خانه " سراج موسی لو"تا لحظه دريافت اين خبر جسد . شدت زخمی شد

 .بيمارستان شهر خوی نگهداری می شود به خانواده وی تحويل داده نشده است

  

  اسی کرد محکوم به اعدامبيماری يک زن سي
يک زن کرد بنام زينب جالليان که به اتهام فعاليت سياسی و ارتباط با احزاب :کرمانشاه

کردی به اعدام محکوم شده است و از دوسال پيش در سلول انفرادی به سر ميبرد همکنون 

   .بيمار است

بازداشت  زينب جاللی از تاريخ دستگيری در:خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

نامبرده از دو سال پيش به اتهام فعاليت سياسی .اداره اطالعات کرمانشاه زندانی شده است 

   . و ارتباط يا عضويت در يک گروه سياسی کرد دستگير شده است

زينب جالليان که اولين زن کرد سياسی محکوم به اعدام در سالهای اخير است همکنون در 

رشهای دريافتی حاکی ازآن است که نامبرده از نظر سلول انفرادی بسر ميبرد و گزا

   .سالمتی و تندرستی وضعيت مناسبی ندارد و گفته ميشود به شدت بيمار است

  

  خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

  محکوميت پنج شهروند کرد به زندان
ان به گزارش آژانس خبری موکريان، پنج شهروند کرد ازسوی دادگاه انقالب سنندج به زند

  .محکوم شدند
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چهار تن از اين افراد به نامهای هوشيار احمدی ،سيروان محمدی ، سيوان رحيمی و بهمن 

   .سال و جهانبخش احمدی به يک سال و چهار ماه محکوم گرديد 6سعيدی هر کدام به 

شهروند که اهل روستای نگل از توابع شهرستان مريوان می باشند به همکاری و  5اين 

  .فع احزاب اپوزيسيون متهم شده اندتبليغات به ن

گفته می شود اين افراد ، يک ماه از مدت بازداشت خود را در بازداشتگاه و بقيه را در 

 زندان سنندج سپری نموده اند

  

  صدور حکم زندان و شالق برای سه فعال کارگری
جاری نفر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال  3به گزارش اتحاديه آزاد کارگران 

   .ضربه شالق تعزيزی محکوم شدند 40ماه زندان و  6به 

فايق "سه نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج به نام های 

جزايی  105از سوی بيدادگاه شعبه " کيخسروی، شيوا سبحانی و منصور کريميان

الق تعزيری ضربه ش 40ماه حبس تعزيری و  6دادسرای عمومی سنندج هر کدام به 

در متن اين حکم آمده است که احکام فوق قابل تبديل به حبس تعليقی به مدت . محکوم شدند

از بازداشت " شب بو خليلی"و " بابک باجاالنی"بر اساس اين حکم . سال می باشد 3

 .شدگان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج از اتهامات خود تبرئه شده اند

  

  و امنيتی رژيم به منازل مسکونی در زابل يورش نيروهای اطالعاتی 
خبرها از شهر زابل حاکی است نيروهای اطالعاتی و امنيتی رژيم به تعدادی از منازل 

   .مسکونی در شهر زابل يورش برده و اقدام و ايجاد فضای رعب و وحشت نموده اند

رک نيروهای سرکوبگر رژيم شب هنگام با ورود به خانه های واقع در مجاورت پا

شهر زابل اقدام به بازرسی و تفتيش منازل نمودند که اين اقدام با مقاومت " يعقوب ليث"

 .ساکنين محل روبرو شد و به زد و خورد ميان ماموران رژيم و مردم منطقه منجر گرديد
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  تبعيد يک زندانی سياسی از اروميه به تهران
که به اتهام ارتباط با يک گروه يک زندانی سياسی کرد به نام لقمان کامل فيدان :اروميه

سال حبس محکوم شده است از زندان اروميه به زندان تهران منتقل  5سياسی کرد به 

   .گرديد

لقمان کامل فيدان از زندان اروميه به زندان اوين :خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

رتباط با گروه ها تهران منتقل گرديد نامبرده از دوسال پيش به اتهام فعاليت سياسی و ا

   .سال حبس محکوم شده است 5سياسی کرد دستگير و توسط دادگاه انقالب اروميه به 

  .لقمان پس از تحمل دو سال حبس طی ماه جاری به زندان اوين تهران منتقل گرديده است

   آزادی فعال حقوق بشر

قوق بشر خسرو کرد پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و دبير بنياد دمکراسی و ح

کردستان ايران در مرداد ماه سال گذشته به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام دستگير و دادگاه 

 . انقالب شهرستان مهاباد وی را به يکسال حبس تعزيری محکوم کرد 

  .آقای کرد پور پس از تحمل يکسال حبس هفته گذشته از زندان آزاد گرديد است

  آزادی فعال حقوق بشر

  ازمان دفاع از حقوق بشر کردستاندبير خانه س

خسرو کرد پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و دبير بنياد دمکراسی و حقوق بشر 

کردستان ايران در مرداد ماه سال گذشته به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام دستگير و دادگاه 

کرد پور پس آقای . انقالب شهرستان مهاباد وی را به يکسال حبس تعزيری محکوم کرد 

  .از تحمل يکسال حبس هفته گذشته از زندان آزاد گرديد است

سازمان دفاع از حقو بشر کردستان بدينوسيله آزادی اين فعال حقوق بشر را به خانواده 

محترم ايشان آقای خسرو کرد پور ديگر فعاالن حقوق بشر و همه فعاالن حقوق بشر 

را نسبت به آزادی از حبس اين عضو  کردستان تبريک و تهنيت گفته و خرسندی خود

  .خانواده حقوق بشر ابراز ميدارد

  1388مردادماه  18يکشنبه :تهران

  دبير خانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
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  ترکيه -شدن يک جوان کرد در مرز ايران  کشته
به گزراش خبرگزاری کردستان، شب شانزدهم مردادماه، نيروهای رژيم : کوردستان ميديا

از توابع سلماس، يک جوان کرد " رش کوزه"ترکيه و در نزديکی روستای  -ر مرز ايراند

  .به نام فاخر محمدی را هدف گلوله قرار دادند

 .بر اثر اين تيراندازی، نامبرده جان خويش را از دست داد

  

  خود سوزی يک جوان در ساختمان شهرداری مريوان
  ارهای رژيم در مريوانخود سوزی يک جوان زحمتکش بر اثر اعمال فش

اهل سنندج " محمد کريمی"خبر دريافتی از مريوان حاکی است يک جوان زحمتکش به نام 

  .در ساختمان شهرداری مريوان خود را به آتش کشيد

ساله از اهالی سنندج چند روز  25" ساالر هاشمی"به همراه همکارش " محمد کريمی"

ميوه عازم مريوان می گردند که با مزاحمت  پيش با اتومبيل وانت بار خود به قصد فروش

و اشکال تراشی ماموران شهرداری رژيم در مريوان مواجه می گردند که در ادامه 

فشارها خودروی اين دو جوان از سوی ماموران شهرداری توقيف و ضبط می شود و در 

توان هزار تومان پول می کنند اما اين دو جوان که  500قبال تحويل خودرو درخواست 

پرداخت چنين مبلغی را نداشتند با برخوردهای توهين آميز شخص شهردار مريوان روبرو 

" محمد کريمی"خبر دريافتی از مريوان حاکی است يک جوان زحمتکش به نام  می شوند

  .اهل سنندج در ساختمان شهرداری مريوان خود را به آتش کشيد

ساله از اهالی سنندج چند روز  25" ساالر هاشمی"به همراه همکارش " محمد کريمی"

پيش با اتومبيل وانت بار خود به قصد فروش ميوه عازم مريوان می گردند که با مزاحمت 

و اشکال تراشی ماموران شهرداری رژيم در مريوان مواجه می گردند که در ادامه 

فشارها خودروی اين دو جوان از سوی ماموران شهرداری توقيف و ضبط می شود و در 

هزار تومان پول می کنند اما اين دو جوان که توان  500ال تحويل خودرو درخواست قب

پرداخت چنين مبلغی را نداشتند با برخوردهای توهين آميز شخص شهردار مريوان روبرو 

  .می شوند
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بعد از مواجهه با توهين ها و فشارهای اعمال رژيم در شهرداری به ويژه " محمد کريمی"

تهيه بنزين به اتاق کار شهردار می رود و در همانجا خود را به آتش شهردار مريوان با 

  .می کشد

نشان دهد اقدام " محمد کريمی"شهردار بعد از اين واقعه بدون آن که واکنشی برای نجات 

ساالر "با کمک دوست خود " محمد کريمی"به فرار از محل می کند اما خوشبختانه 

  .از مرگ حتمی نجات می يابد" هاشمی

درصد سوختگی در بيمارستان  25درصد و ساالر هاشمی با  85هم اکنون محمد کريمی با 

 .شهر مريوان بستری می باشند

  

  بازداشت سه فعال آذربايجانی در يک مراسم فرهنگی در قلعه بابک " 
مصطفي قاسمي، مير موسي ضيا زرگر و رسول ايراني از فعالين : ساواالن سسی  

به هنگام شرکت در مراسم فرهنگی در  ٨٨مرداد  ١۵ز پنجشنبه فرهنگی آذربايجانی رو

  .قلعه بابک بازداشت و به زندان اهر منتقل شدند

مراسم شعرخوانی و آواز و  ٨٨مرداد  ١۵همزمان با نيمه شعبان در روز پنجشنبه 

موسيقی و رقص آذربايجانی در قلعه بابک برگزار شد که ماموران انتظامی و امنيتی با 

ه مردم آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و چندين نفر از جمله مصطفي قاسمي، حمله ب

   .مير موسي ضيا زرگر و رسول ايراني را بازداشت کردند

قلعه بابک در نزديکی شهر کليبر در شمال غرب ايران قرار دارد و مقر بابک سردار 

  .بزرگ آذربايجان بوده است

) قهرمان ملی آذربايجان(سالروز تولد بابک خرمدين  گفتنی است آذربايجانيها هرساله در

گرد هم می آيند و با اجرای مراسمات ) قلعه بابک(تير نيز در قلعه بذ  ١٢و  ١١در 

فرهنگی ياد و خاطره قهرمان خود را پاس می دارند اما حکومت ايران از چند سال پيش 

از برگزاری اين مراسم  مانع از برگزاری اين مراسمات فرهنگی می شود و يک هفته پيش

تمامی راههای دسترسی به اين مکان تاريخی را مسدود می کند در اطراف اين قلعه 

  .تاريخی اقدام به برگزاری مانورهای نظامی می کند
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در سالهای اخير برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانی با ممانعت شديد مسئولين امنيتی 

يها از حق بزرگداشت قهرمانان ملی و برگزاری و انتظامی روبرو شده است و آذربايجان

   .مراسمات فرهنگی محرومند

بيانيه جمعی از اعضای سابق و فعلی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان در 

  محکوميت روند سرکوب و اعتراض

گويی توسن مهرورزی دولت فخيمه حکومت اسالمی را سر باز ايستادن نيست و نواختن 

ه اقشار کار روزانه حاکمان منصوب خدا بر سرنوشت ما رعيت شده شهروندان از هم

است و در حاليکه بازداشتهای خودسرانه و قانون گريزانه شهروندان کمابيش ادامه دارد 

هستيم در دادگاههايی که " اعترافات متهمان انقالب مخملی " شاهد آغاز سريال موسوم به 

   .بساط خاطر خاليق حاصلی نداردجز شرمگينی الهه عدل و قضاوت و البته ان

همزمان با اين معرکه گيريهای قضايی اخبار نگران کننده از رفتارهای غير انسانی با 

زندانيان و کشته شدن جوانان بی دفاع و اسير دست حکومت باعث ناراحتی فزاينده 

چ خانواده های زندانيان و همه کوشندگان راه آزادی و عدالت شده است و متاسفانه هي

  . مرجع حکومتی پاسخگوی مراجعات بستگان افراد زندانی و مفقوداالثر نيست

تداوم سلسله گونه اين حوادث تلخ و اندوه افزا، برخی دستگيرشدگان و زندانيان سياسی را 

نيز از توجه رسانه ها و گروههای مدافع حقوق بشر محروم ساخته است و از اين جهت 

هرورزی اعمال می گردد با تشکر از تالشهای همه فشار مضاعفی بر اين قربانيان م

فعاالن حقوق بشر و رسانه های مردمی در اطالع رسانی صحيح توجه همگان را به 

وضعيت دو زندانی زير جلب می نماييم و اميدواريم که ريشه اين نابسامانيها و مظالم 

  . خشکانده شود و امور کشور بر مدار عقل و عدل و تدبير قرار گيرد

عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه زنجان و  –عفر ابراهيمی ازندريانی ج

از بيستم خرداد ماه دستگير شده و عليرغم بيماری از حق  –از فعاالن صنفی معلمان 

بنا به گفته قاضی  -دسترسی به پزشک و وکيل محروم می باشد و عليرغم اتمام بازجوييها

  .منتقل شده و با حال بيمار در بالتکليفی بسر ميبرد دوباره به انفرادی - پرونده 
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که در دادگاهی سياسی و غير حقوقی به تحمل هشت سال  –همچنين آقای سعيد متين پور 

با بيماريهای متعدد به يادگار مانده از هفت ماه انفرادی دوره  –مهرورزی محکوم شده 

ه رغم نياز به معالجه در خارج بازداشت قبلی دوباره اسير چنگال ديو مهرورزی است و ب

  .از زندان با بی توجهی مسولين زندان اوين روبروست

ما جمعی از اعضای سابق و فعلی انجمن اسالمی دانشجويان داشگاه زنجان با همه خانواده 

" محسن روح االمينی " های داغدار ابراز همدردی کرده و به ويژه شهادت مظلومانه 

عزيزمان حسن روح االمينی را به ايشان و خانواده محترم برادر دوست و همدانشگاهی 

  .تسليت عرض می نماييم

ادامه بازداشت غيرقانونی دوستانمان و همه دستگيرشدگان اخير را محکوم نموده و 

خواهان آزادی ايشان می باشيم اميدواريم با آزادی هر چه سريعتر بازداشت شدگان ، جان 

سر در امان مانده و موجبات رفع نگرانی خانواده ها و اين افراد از تعدی نيروهای خود

  .عموم شهروندان فراهم گردد

   جمعی از اعضای سابق و فعلی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان

 

  آزادی يک فعال آذربايجانی از زندان اوين
 ١٩شنبه  محمود اجاقلو فعال مدنی آذربايجانی در اسالمشهر که روز سه: ساواالن سسی 

توسط مامورين اداره اطالعات تهران بازداشت شده بود پس از تحمل دو ماه ١٣٨٨خرداد 

ميليون  ۵٠به قيد وثيقه  ٨٨مرداد  ١٧زندان اوين،روز شنبه  ٢٠٩بازداشت موقت در بند 

   .تومانی از زندان آزاد شد

حصيل خواست ت"بازداشت اين فعال آذربايجانی در رابطه با نوشتن شعارهايی با مضمون 

و فيلمبرداری از " قانون اساسی ١٩و  ١۵به زبان مادری آذربايجانيها و اجرای اصول 

    .دستگيری توام با ضرب و شتم بهنام شيخی ديگر فعال آذربايجانی بوده است

به گفته نزديکان خانواده اجاقلو ، قاضی سبحانی اتهام وی را نشر اکاذيب به قصد تشويش 

 .استاذهان عمومی عنوان کرده 
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  آزادی سه فعال آذربايجانی از زندان اهر
مصطفي قاسمي، مير موسي ضيازرگر و رسول ايراني از فعالين مدنی : ساواالن سسی 

به هنگام شرکت در مراسم فرهنگی در قلعه  ٨٨مرداد  ١۵آذربايجانی که روز پنجشنبه 

  .ان اهر آزاد شدندمرداد به قيد ضمانت از زند ٢٠شنبه  بابک بازداشت شده بودند روز سه

به گفته خانواده های بازداشت شدگان اتهام اين افراد تشکيل تجمعات غير قانونی، تبليغ 

رقص (عليه نظام، اخالل در نظم عمومی، تمرد از دستورات پليس و ارتکاب فعل حرام

   .عنوان شده است) آذربايجانی

شعر خوانی و آواز و  اين افراد به هنگام شرکت در مراسم فرهنگی آذربايجان که با

موسيقی و رقص آذربايجانی همراه بود توسط مامورين انتظامی در قلعه بابک دستگير و 

  .به زندان اهر انتقال يافته بودند

شايان ذکر است در سالهای اخير برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانی با محدوديتهای 

نه ای که شرکت کنندگان در اين شديدی از سوی مسئولين دولتی روبرو گرديده است به گو

 .مراسمات بازداشت و زندانی می شوند

 

  معلم بلوچ 15هجوم نيروهای امنيتی و بازداشت 
معلم بلوچ  15نيروهای امنيتی، طی دو روز گذشته با هجوم به منازل، : خبرگزاری هرانا 

   .اند ی نامعلومی منتقل کرده سنی را در شهر زاهدان دستگير کرده و به نقطه

به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نيروهای امنيتی با يورش به منازل مردم 

تن از معلمان و دبيران مدارس را در شهر زاهدان با  15حرمتی به زنان و کودکان،  و بی

داری  ها و مکان نگه تا کنون هيچ اطالعی از وضعيت آن  .خود به مکان نامعلومی برده اند

 . ها نشده است ی آن گوی خانواده نيست و هيچ نهادی نيز پاسخها در دست  آن

که فشارها بر  با توجه به اين  .گان نيز اطالعی در دست نيست چنين از اتهام دستگير شده هم

چنان رو به افزايش است، احتمال دارد معلمان ودبيران مدارس و  اقليت ملی بلوچ هم

گزارشات تکميلی در اين رابطه . ی محاکمه شوندها به اتهامات ناروا و بی اساس دبيرستان

  .منتشر خواهد شد
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  صدور حکم زندان برای يک شهروند کرد
به گزارش آژانس خبری موکريان، يک شهروند کرد اهل پيرانشهر به نام : کوردستان ميديا

مصطفی نژاد که بيش از يک . محمد مصطفی نژاد ، از سوی دادگاه به زندان محکوم شد

ماه حبس  6ر زندان بسر می برد ، به اتهام همکاری با يکی ازاحزاب مخالف به ماه است د

  .نامبرده هم اکنون در زندان مرکزی اروميه تحمل حبس می نمايد. محکوم شده است

  

  ائيد حکم اعدام يک فعال سياسیت
دستگاه قضايی رژيم در اروميه " حسين خزری"وکيل مدافع " محمد اوليايی فر"به گفته 

 10مرداد ماه شعبه  9روز يکشنبه . اعدام اين زندانی سياسی را تائيد نموده استحکم 

فعال سياسی را به اتهام تبليغ عليه " حسين خزری"دادگاه تجديد نظر اروميه حکم اعدام 

  .نظام و همکاری با احزاب مخالف رژيم اسالمی تائيد نمود

  

  صدور حکم زندان برای يک فعال سياسی در پيرانشهر
اهل پيرانشهر از سوی دادگاه اروميه به تحمل " محمد مصطفی نژاد"پايه خبر منتشره  بر

نامبرده که بيش از يک ماه است در زندان اروميه بسر می برد از . زندان محکوم گرديد

سوی دستگاه قضايی رژيم به اتهام همکاری با يکی از احزاب مخالف جمهوری اسالمی 

  .رديدماه زندان محکوم گ 6به تحمل 

  

  شکنجه های وحشيانه عليه يازده شهروند کرد در تهران
به گزارش خبرگزاری هرانا، يازده شهروند کرد اهل سقز که به دليل : کوردستان ميديا

اقدام به دادوستد وسايلی همچون پارچه، لباس و گيرنده ماهواره در مناطق مرزی، 

  .اند ورد شکنجه قرار گرفتهبازداشت شده بودند توسط نيروهای پليس امنيت تهران م

اين زندانيان که در تيرماه سال گذشته و در حاليکه معترضان همچنان به اعتراضات 

نيروهای . دادند، توسط پليس امنيت شهر تهران  بازداشت شدند خيابانی خود ادامه می
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ده و شما با آوردن گيرنده ماهواره به تهران نقش اساسی در گستر"انتظامی با عنوان اينکه 

شما با آوردن گيرنده ماهواره به "نيروهای انتظامی با عنوان اينکه . متداوم  بازداشت شدند

از آنها اعترافاتی " ايد تهران نقش اساسی در گسترده و متداوم شدن اعتراضات ايفا کرده

  .غيرواقعی را خواستار شدند

و در حاليکه حتی  اين زندانيان پس از يک ماه شکنجه در ابتدای مردادماه سال جاری

  .زندان اوين منتقل شدند 8و  7های  امکان راه رفتن نيز نداشتند به اندرزگاه

در بين زندانيان مورد اشاره بدترين وضعيت جسمی را داراست، وی که " عطا کسنزانی"

است يکی از " سوند ادراری"های وارده ناچار به استفاده از  همچون سايرين به دليل آسيب

ا لگدکردن سوند توسط ماموران و بالطبع بازگشت ادرار به مثانه و بدن خود ها ر شکنجه

  .نمايد عنوان می

در حال حاضر تمامی افراد مورد اشاره از وضعيت بسيار بد جسمی برخوردار هستند و 

در اين شرايط، پزشکی زندان اوين نيز به بهانه حجم باالی کار از رسيدگی به وضع آنان 

  .کند امتناع می

  

  تداوم يورش به منازل و بازداشت معلمان در بلوچستان
تن از معلمان منطقه سراوان  15نيروهای امنيتی پس از بازداشت : خبرگزاری هرانا  

مردادماه با يورش به منازل  22بلوچستان در اواسط هفته جاری، روز پنج شنبه مورخ 

  .ان اقدام کردندهفت ديگر از معلمان اين منطقه به تفتيش منزل و بازداشت آن

ساله خود  17محمد صالح اسالم زهی فرزند عطا محمد به همراه مهدی اسالم زهی فرزند 

و عليم جنگی زهی از آموزگاران دبستان باقرخان سراوان، هويت تعدادی از بازداشت 

   .شدگان مورد اشاره است

سراوان در خصوص داليل بازداشت های بی سابقه معلمان بلوچ سنی مذهب در منطقه 

بلوچستان اطالعات موثقی در اختيار نيست، همينطور از محل نگهداری و سرنوشت 

بازداشت شدگان، در اين رابطه پيگيری خانواده های آنان نيز تاکنون نتيجه ای در بر 

  .نداشته است
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آمار کشتار /کشتار بی رحمانه کاسبکاران مرزنشين غرب کشور را متوقف نمائيد

  کاسبکاران کرد

  عيه کميته کردستاناطال

متاسفانه در طی چند روز گذشته بار ديگر همچون سالهای گذشته شاهد کشتار وسيع و بی 

رحمانه شهروندان مناطق کردنشين به بهانه مبارزه با قاچاق کاال هستيم، بطوريکه فقط در 

  .نفر ديگر زخمی شده اند 12نفر از شهروندان کرد کشته و  10روز گذشته دست کم  20

چند که تبعات منفی قاچاق کاال بر اقتصاد کشور بر همگان آشکار است ولی اصرار بر  هر

اجتماعی قاچاق کاال نه تنها  -راهکاری خشن نظامی در مقابله با معضل اقتصادی، سياسی

دستاورد مثبتی در پی نداشته بلکه سبب خسارتهای سنگين جانی و مادی شهروندان بی 

  .دفاع شده است

طه اجرای طرح يکسويه انسداد مرزها و تشديد اقدامات خشونت آميز در همين راب

نيروهای نظامی که کمترين تالشی برای رعايت قوانين موضوعه همچون قانون به 

کارگيری سالح ندارند در مناطق مرزی غرب کشور طی ماههای گذشته سبب افزايش 

ل گذشته نيز بازاريان شهر هر چند در اسفندماه سا. گسترده قتل و عام شهروندان شده است

مريوان در اعتراض به فشارهای موجود و کشتار بی رحمانه کاسبکاران مرزنشين اقدام 

به اعتصاب گسترده چند روزه کردند اما نه تنها از فشارهای موجود کاسته نشد بلکه شدت 

بيشتری به خود گرفت تا حدی که صدها حيوان بارکش مرزنشيان زنده زنده توسط 

  .ای انتظامی سوزانده شدندنيروه

وجود نگاه امنيتی به مناطق کردنشين، عدم سرمايه گذاری کالن اقتصادی و عدم وجود 

مرزی غرب کشور سبب شده که داد و ستد -فرصتهای شغلی در مناطق کوهستانی

بعنوان ) از جمله لوازم صوتی تصويری، چای، پارچه و لوازم آرايشی(غيرقانونی مرزی 

امرار معاش شهروندان مرزنشين تبديل شود، کميته کردستان مجموعه  يکی از منابع

فعاالن حقوق بشر در ايران معتقد است تنها با ارائه راهکار جامع اقتصادی، سياسی و 

اجتماعی از سوی نخبگان کشور می توان در پی ريشه کردن معضل قاچاق کاال به 

  .صورت پايه ای بود
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المی می خواهد با اتخاذ راهکارهای مورد نياز، کشتار اين کميته از مسولين جمهوری اس

کاسبکاران بی دفاعی که تنها برای امرار معاش و بر اثر فقر تن به اين مخاطرات داده اند 

را متوقف کند و با پيگيری عملکرد نيروهای نظامی، متخلفينی که با استفاده بی حد و 

وجب افزايش خسارت به حصر از خشونت و يا نقض قانون به کارگيری سالح م

  .شهروندان مرزنشين شده اند را مورد پيگرد و محاکمه قرار دهد

  

  روز گذشته 20آمار کشتار کاسبکاران کرد در غرب کشور در طی 
  

آنچه در ذيل می آيد، مجموعه آمار کشتار کاسبکاران و کولبران مرزنشين مناطق 

  .است روزه اخير 20کردستان توسط نيروهای نظامی در محدود 

حميد قندکانگلو اهل ماکو به داليل نامعلومی زمانی که با ماشينش در اطراف جاده در .1

حوالی مرز بازرگان توقف کرده بود توسط نيروهای انتظامی به رگبار بسته می شود، وی 

هر چند که نيروهای انتظامی . به علت شدت جراحات وارده جانش را از دست می دهد

کاالی قاچاق بوده اما مشخصمی شد که هيچگونه کاالی قاچاقی در  ادعا کرد که وی حامل

  .ماشين وی نيوده است

تيرماه اسد موسی زاده شهروند کرد اهل شهر خوی نيز در حاليکه  27روز شنبه  .2

مشغول خريد فروش گازوئيل در مرز بود، از سوی ماموران انتظامی به رگبار بسته شد 

  .به قلبش جانش را از دست داد که به دليل اصابت چندين گلوله

ساله اهل سلماس زمانی که برای گرفتن طلب  50طی هفته گذشته محی الدين جل باکو  .3

خويش به منطقه شپيران سلماس رفته بود توسط نيروهای انتظامی مورد اصابت چندين 

 شايان ذکر است نامبرده دارای دو. گلوله قرار گرفت و به علت شدت جراحات فوت نمود

جوان کرد بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی در هفته  3همچنين . فرزند بود 7همسر و 

  .های گذشته در مناطق مرزی سلماس توسط نيروهای انتظامی زخمی شدند

مرداد ماه در تعقيب گريز نيروهای انتظامی با ماشينهای باری  7روز چهارشنبه  .4

  .م جالل توسط نيروهای انتظامی کشته شدکاسبکاران کرد سقزی يک شهروند سقزی به نا
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جنازه اقبال بختياری شهروند کرد اهل روستای قم قلعه مهاباد که در طی چند روز  .5

گذشته توسط نيروهای انتظامی در جاده هشترود دستگير شده بود، به خانواده اش تحويل 

نشده است و تنها از  شايان ذکر است هنوز دليل فوت نامبرده به خانواده اش اعالم. داده شد

  .سوی ناجا اعالم شده است که متوفی با ماشين حامل کاالی قاچاق بوده

مرداد ماه نيروهای انتظامی پاسگاه حسن ساالران سرشيوی سقز به  7روز چهار شنبه  .6

چندين ماشين وانت حامل کاالی قاچاق تيراندازی کرد که بر اثر آن شهروندی کرد به نام 

  .نفر ديگر زخمی می شوند 2ساله کشته و  35انور اقبالی 

مردادماه بر اثر تيرانداری ماموران انتظامی در منتطقه آالن شهر  12روز دوشنبه  .7

  .سردشت يک کاسبکار کرد به نام رحيم محمود پور کشته و دو نفر ديگر زخمی شدند

اتان شهر مردادماه، سروان اصالنی رئيس پاسگاه روستای مرزی آلو 11روز يکشنبه  .8

سردشت به داليل نامعلوم دو شهروند کرد را به رگبار می بندد که بر اثر آن شهروندی به 

  .ساله کشته می شود و شهروند ديگری به نام لقمان به شدت زخمی می شود 23نام حاجی 

مردادماه نيروهای انتظامی در مرز نوسود به سوی چندين کاسبکار  11روز يکشنبه  .9

می کنند که بر اثر آن شهروندی به نام شهرام شکری به شدت زخمی می  کرد تيراندازی

  .وی به علت شدت جراحات به بيمارستان شهر جوانرود انتقال داد می شود. شود

مردادماه چند ماشين از کاسبکاران کرد در منطقه قطور شهر  14روز چهارشنبه  .10

ای انتظامی به سوی کاسبکاران خوی در کمين نيروهای انتظامی گرفتار می شوند، نيروه

تيراندازی می کنند که بر اثر آن شهروندی به نام سراج موسی لو کشته و شهروندی ديگر 

  .به نام رضا بابازاده به شدت زخمی می شود و به بيمارستان انتقال داده می شود

مردادماه سيد فاخر عمر شيوا در منطقه مرزی شهر خوی توسط  16روز جمعه  .11

  .ای انتظامی کشته می شودنيروه

نيروهای انتظامی در طی ده روز اخير به مناطق مرزی نوسود ، هانه گرمه له ،  .12

مناطق مرزی مريوان و بانه يورش برده و ضمن ضرب و شتم اهالی روستاهای اين 

مناطق، وسائل آنها را ضبط و با خود برده اند، بطوريکه در مناطق نوسود بين مردم و 
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نتظامی درگيری روی داده و چندين نفر زخمی و تعداد زيادی نيز دستگير شده نيروهای ا

  .اند

" ژاورو"سه زنی هستند که در محور " مژده نادريان"و " عينا اليی" "سعدت اليی" .13

مريوان در اثر اشتباه نيروهای کمين ناجا مورد تيراندازی نيروهای نظامی مورد اشاره 

شدن آنان، هيچگونه اقدامی از سوی نيروهای مورد اشاره قرار گرفتند و عليرغم زخمی 

  .برای کمک يا انتقال آنان به بيمارستان صورت نگرفت

  

  خبرگزاری هرانا

  آزارو اذيت مردم شهرستان موچش توسط نيروهای انتظامی و بسيج
در طول چند هفته اخير نيروهای انتظامی و بسيج به داليل واهی اقدام به ضرب وشتم 

علی الخصوص جوانان نموده اند که در طی ) از توابع شهرستان سنندج(ر موچشمردم شه

آن دو نفر از جوانان به شدت زخمی شده اند و يکی از آنان به اسم امير ساعد موچشی به 

  .ساعت در بازداشت غير قانونی اين نيروها بود 24مدت 

نشی از خود نشان نداه اند و تا به حال هيچ نهاد قضايی ويا انتظامی نسبت به اين اعمال واک

  .دادگستری اين شهر نيز با موجه دانستن اين اعمال هيچ اقدامی انجام نداده است

بنا به گفته شاهدان قضايای اخير فرماده نيروهای انتظامی وبسيج بعد از دستگيری و 

ضرب وشتم جوانان از آنان به زور اقراری مينی بر اينکه اين افراد مرتکب جرم مشروب 

خواری شده اند از آنان اخذ و روانه زندان می نمايد بدون گرفتن مجوز دستگيری و 

  .بازداشت از سوی مقامات قضايی

  

  بازداشت يک عضو انجمن صنفی خبازان سنندج
جواد "بنابر گزارش کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، 

   .ن سنندج دستگير شدکارگر خباز و عضو انجمن صنفی خبازا" اسماعيلی

کارگر خباز و عضو " جواد اسماعيلی"مرداد ماه  16بر اساس اين گزارش روز شنبه 

   .صبح در محل کارش دستگير شد 8انجمن صنفی خبازان سنندج ساعت 
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ساعت در اداره اطالعات سنندج مورد باز جوئی  24الزم به ذکر است که نامبرده به مدت 

ت به قرنطينه زندان مرکزی سنندج انتقال داده شد که هم ساع 24قرار گرفت و بعد از 

تاکنون دليل بازداشت نامبرده به خانوادی وی . برد اکنون در آن بازداشتگاه به سر می

  .اعالم نشده است

  

  قتل يک کاسبکار در مرز پيرانشهر توسط نيروهای رژيم
نشهر، گروهی از مردادماه نيروهای رژيم در منطقه مرزی پيرا 21: کوردستان ميديا

خبرگزاری کردستان در اين زمينه گزارش داد، براثر . کاسبکاران کرد را به گلوله بستند

ساله، اهل مهاباد جان خود را از دست  40اين تيراندازی، کاسبکاری به نام صالح خالدی 

  .داد

را دفن رژيم، جسد اين کاسبکار را به شريط به خانواده اش تحويل داده بود که شبانگاه وی 

  نمايند و چند دستگاه اتومبيل حامل مزدوران مسلح خود را نيز به همراه آنان فرستاده بودند

  

  تيراندازی نيروی انتظامی به يک خانواده
" ژاورو"مردادماه سال جاری، ماموران نيروی انتظامی در ناحيه  22روز گذشته مورخ 

  .مريوان به روی يک خانواده آتش گشودند

اده مورد اشاره که از نوع استيشن بود مورد تيراندازی نيروهای ناجا قرار اتومبيل خانو

با " مژده نادريان"و " عينا اليی" "سعدت اليی"گرفت و طی اين حادثه سه خانم به نامهای 

که شاهد " تينا محمدی"اصابت گلوله شديدًا زخمی شدند همچنين کودک نه ساله ای به نام 

آسيب روانی شده و در وضعيت روحی نامناسبی به سر  درگيری و خونريزی بود دچار

الزم به ذکر است نيروهای انتظامی پس از اقدام فوق که احتمال می رود بر اثر .می برد

سرانجام زخميان . اشتباه شناسايی باشد، بدون رسيدگی به زخميان محل را ترک کردند

مورد اشاره بود به  توسط بخشدار منطقه که به صورت تصادفی در حال عبور از محل

  .بيمارستان بوعلی مريوان منتقل شدند
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  خودسوزی دو دختر نوجوان در مريوان
  .دو دختر نوجوان در روستايی از توابع شهر مريوان اقدام به خودسوزی نمودند

ساله، فرزند  15" مهری تاتارچه"بنابر گزارشات دريافتی، دو دختر نوجوان به نامهای 

ساله فرزند اهون، هر دو مجرد و ساکن روستای سورکول  17" یغزاله سبحان"حسين و 

  .از توابع شهرستان مريوان پس از بروز اختالفات خانوادگی دست به خودسوزی زدند

به گفته منابع محلی، عليرغم اقدامات پزشکی، هر دو دختر نوجوان به دليل شدت جراحات 

  .وارده جان خود را از دست دادند

ر طی هفته های اخير اين منطقه از کشور به داليل اکثرًا مشترک شاهد الزم به ذکر است د

خودسوزی زنان و دختران زيادی بوده اما عليرغم اين مهم، اين معضل تاکنون واکنشی از 

  .سوی مراجع ذيصالح را در پی نداشته است

  

  بالتکليفی مهندس عليرضا فرشی در زندان تبريز
و  ٨٨خرداد ١و از فعالين مدنی آذربايجانی که روز  مهندس عليرضا فرشی استاد دانشگاه

در جريان راهپيمايی خانوادگی در تبريز بازداشت شده بود پس از گذشت سه ماه بازداشت 

  .موقت همچنان در بازداشت به سر می برد

به گفته عباس جمالی وکيل عليرضا فرشی، قاضی هاشم زاده بازپرس شعبه چهار 

تبريز ضمن تمديد قرار بازداشت فرشی به مدت دو ماه، پرونده دادسرای عمومی و انقالب 

   .را به شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز ارسال کرده است

با مراجعه به شعبه سوم دادگاه انقالب و  ٨٨مرداد  ٢۴عباس جمالی می گويد روز شنبه 

  .ارائه اليحه ای خواهان تبديل قرار بازداشت به وثيقه و آزادی فرشی شده است

تمديد . همچنين نزديکان خانواده فرشی خبر از انتقال وی به بند مالی زندان تبريز می دهند

قرار بازداشت عليرضا فرشی در حالی صورت می گيرد که از يک ماه پيش مرحله 

بازپرسی وی با اتمام رسيده است و او در شرايط بالتکليفی در زندان تبريز به سر می 

  .برد
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ون از اعالم اتهام فرشی و همسرش امتناع کرده اند و اجازه مالقات مقامات قضايی تا کن

  .وکيل با او و مطالعه پرونده را نداده اند

اين استاد دانشگاه آذربايجانی پس از آن که در جريان راهپيمايی خانوادگی در ائل گولی 

داده شد  شعارهايی در رابطه با حقوق ملی و زبانی آذربايجانيها سر ٨٨خرداد ١تبريز در 

چندی بعد مامورين امنيتی سيما ديدار همسر وی را نيز دستگير و پس از . بازداشت شد

  .تحمل يک ماه بازداشت موقت به قيد ضمانت پنجاه ميليون تومانی آزاد کردند

   ساواالن سسی: منبع خبر 

  

  تداوم کشتار کاسبکاران مرزنشين
مردادماه نيروهای 21شنبه مورخ بنابرگزارشات دريافتی خبرگزاری هرانا، روز چهار

نظامی در منطقه سورين سقز طی تيراندازی، شهروند کردی به نام احمد قادری را زخمی 

سلماس نيروهای ناجا شهروندی ديگر به نام " بله سور"در همين روز و در منطقه . کردند

ردادماه نيز م 22روز گذشته مورخ پنج شنبه .  خالد را با تيراندازی مستقيم مجروح ساختند

نيروهای انتظامی در محور حمزه آباد پيرانشهر با آتش گشودن به روی چند ماشين با 

تصور حمل کاالی قاچاق موجب زخمی شدن چند تن و جان باختن شهروندی مهابادی به 

  .نام مامه خالدی شدند

   مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران: منبع خبر 

  

  آردستان در معرض اعدامتعداد قابل توجهى از زندانيان 
رئيس آل دادگسترى در آردستان اعالم آرد تعداد قابل توجهى از زندانيان آردستان زير 

   .اعدام هستند

على اکبر گروسى گفت، هم اکنون اکثريت زندانيان استان کردستان محکومين به مواد 

محکوم شده اند و مخدر هستند و تعداد قابل توجهى از محکومين مواد مخدر استان به اعدام 

از دادستان سنندج هم خواستيم که جهت تسريع در اجراى احکام همکارى الزم را انجام 

   ايرنا: منبع خبر .ضرورى است که روند اجراى احکام با سرعت بيشترى پيش برود. دهد
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  های ماموران نيروی انتظامی مرزهای خونين کشور با تير
ی قضاييه بود که در طول ده  ظی مردی از قوهروز خداحاف 88وچهارم مرداد ماه  بيست

بشر در  اش بر دستگاه قضايی کشور شاهد هزاران مورد از نقض حقوق گری سال تصدی

ی قضاييه را امروز به  اهللا هاشمی شاهروی در حالی صندلی قوه آيت. ايم ايران بوده

يی  های عمده الشبشر با چ ی نقض حقوق ی قضاييه در زمينه الريجانی واگذار کرد، که قوه

های اوين و  های صورت گرفته در زندان تجاوز به زندانيان و شکنجه. رو است روبه

کهريزک، دادگاه متهمانی که با زور شکنجه در دادگاه به جای دفاع از خود به اعتراف 

ترين  اند، حضور صدها زندانی سياسی در سراسر کشور از جمله مهم عليه خود پرداخته

يی که  ويرانه. ها مواجه شود بشر در ايران است که رئيس جديد بايد با آن وقموارد نقض حق

تر به دست  اهللا شاهرودی ده سال پيش از محمد يزدی تحويل گرفته بود، امروز ويران آيت

   .بشر ی حقوق الريجانی سپرده شده است تا وی چه رفتاری کند با مقوله

  

  جنايت در غرب کشور توسط نيروی انتظامی
کاران و  آمار کشتار کاسب«بشر در ايران امروز گزارشی در مورد  موعه فعاالن حقوقمج

روز  20ی زمانی  در بازه» بران مرزنشين مناطق کردستان توسط نيروهای نظامی کول

وطنان کشور به ضرب  در اين گزارش بيش از ده نفر از هم. گذشته منتشر کرده است

: خوانيم در قسمتی از اين گزارش تکان دهنده می. اند ی نيروهای انتظامی کشته شده گلوله

مريوان در " ژاورو"سعدت اليی،عينا اليی و مژده نادريان سه زنی هستند که در محور «

اثر اشتباه نيروهای کمين ناجا مورد تيراندازی نيروهای نظامی مورد اشاره قرار گرفتند و 

روهای مورد اشاره برای کمک يا عليرغم زخمی شدن آنان، هيچگونه اقدامی از سوی ني

يی چنين به  اين مجموعه با صدور بيانيه» .انتقال آنان به بيمارستان صورت نگرفت

از مسولين جمهوری اسالمی می «: محکوم کردن کشتار شهروندان غرب کشور پرداخت

دفاعی که تنها برای امرار  کارهای مورد نياز، کشتار کاسبکاران بی خواهد با اتخاذ راه

گيری عملکرد  اند را متوقف کند و با پی معاش و بر اثر فقر تن به اين مخاطرات داده

نيروهای نظامی، متخلفينی که با استفاده بی حد و حصر از خشونت و يا نقض قانون به 
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کارگيری سالح موجب افزايش خسارت به شهروندان مرزنشين شده اند را مورد پيگرد و 

بشر در مناطق غرب  وزهای گذشته موارد نقض حقوقدر طی ر»  .محاکمه قرار دهد

های طوالنی  صدور چندين حکم اعدام و حبس. کشور به شدت رو به افزايش گذاشته است

  .ی اين موارد است مدت برای فعاالن سياسی از نمونه

  

  گی خواهد شد يا به اتهامت وی؟ ی کروبی رسيده به نامه
های صورت گرفته بر  ی خود پرده از شکنجه های تکان دهنده مهدی کروبی که در نامه

ی سنگين  چنان به هجمه روی زندانيان و تجاوز به پسران و دختران برداشته بود، هم

سو با آن با انواع افتراها  رو است و از طرف افراد هم سو با دولت روبه های هم رسانه

ن را به زودی فروشا جواب دين«ترين واکنش خود گفت که  رو شده است، در تازه روبه

اما در واکنشی تازه به نقل از جهان نيوز حجت االسالم طائب در مورد » خواهد داد

  :  سخنان مهدی کروبی گفت

شاهد آه نفس عمل را به عينه رويت آرده باشند اين اتهام را  4اگر آروبي نتواند با «

  :مساله در مورد او از نظر شرعي وجود دارد 3اثبات آنند 

  ايشان فاسق -1

  يشان گناهكار است ا -2

ضربه شالق تازيانه بخورند و حاال اگر ثابت شود آه قضيه اصال  80ايشان بايد  -3

و در خصوص اين » .آند و حكمش چيز ديگري است دروغ بوده است قضيه فرق مي

بحث آزادي بيان تا حدي است آه آسي از حدود شرعي «نامه اشاره کرده است که 

اند و دستگاه قضايي   ي آقايان از حدود شرعي تجاوز آردهتجاوز نكند و خالف نگويد ول

ی ويژه مجلس  رئيس کميته«حال  با اين» .در اين خصوص موظف است آنها را بخواهد

پرسنل نيروی  12گان اخير از برخورد قضايی با  گيری وضعيت بازداشت شده برای پی

ی قضايی برای  وندهها و تشکيل پر انتظامی و قاضی متخلف در برخورد با بازداشتی

اين در حالی است که ابعاد » .آنان در خصوص موضوع بازداشتگاه کهريزک خبر داد

تر از آن است که با برخورد با  بشر در زندان کهريزک بسيار بيش موارد نقض حقوق
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ی تجاوز به زندانيان گفته  وی در مورد مساله» .چند نفر پايان بگيرد و پرنده بسته شود

تير  18های  ترين تمرکز خود را روی بازداشتی هايی که داشتيم بيش سیدر برر«است 

» .داشته ايم و حتا يک نمونه تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهريزک گزارش نشده است

ها از افراد بازداشتی بر وجود چنين جنايتی  اين در حالی است که بسياری از گزارش

  .گذارد صحه می

  

  بشر اخبار ديگر از نقض حقوق
با گذشت يک هفته از بازداشت شدن احسان عزيزی «سايت جرس خبر داده است که 

چی در تهران از سرنوشت او خبری در دست  گاه های قلم کرمانشاهی استاد آموزش

داشته است خبر » منبع مطلع«در گزارشی که از يک " موج سبز آزادی"سايت » .نيست

ی اين  بر پايه. نگار زندانی داده است مهروزنا" هنگامه شهيدی"ی  از وضعيت نگران کننده

اند و طناب را  نگار زن زندانی را چند بار تا پای طناب دار نيز برده اين روزنامه«گزارش 

الزم به يادآری است که هنگامه شهيدی از يک بيماری قلبی رنج » .اند به گردن او انداخته

   .برد می

سعيد آاشاني از دراويش سلسله نعمت «در ديگر خبر سايت مجذوبان نور خبر داده که  

  . »صبح امروز بازداشت شده است 10اللهي گنابادي ساآن بيدخت ساعت 

گاه  بشر از ايران از بازداشت دبير انجمن اسالمی دانش چنين مجموعه فعاالن حقوق هم

صبح امروز نيروهای امنيتی با حضور در «ی اين گزارش  بر پايه. زنجان خبر داده است

جويی را بازداشت و وسايل  سرحدی، اين فعال دانش) ميالد(پدری اميرحسينمنزل 

شخصی وی را مورد بازرسی قرار دادند و او را به اداره اطالعات شهر زنجان منتقل 

گاه  در دانش«جويان منتقد در سراسر کشور،  ی احضار دانش در پی موج گسترده» .کردند

به »  .ی انضباطی احضار شدند به کميتهگاه  جوی اين دانش دانش 40رازی دست کم 

جويان اخالل در نظم و تخريب  اتهامات برخی از اين دانش«گزارش خبرنامه اميرکبير 

  «.اموال عمومی دانشگاه عنوان شده است
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دولت ايران بايد با تحقيق درمورد اقدامات مقام «گويد  می" بان حقوق بشر سازمان ديده"

وشن سازد تا چه ميزان دستور حمله به معترضان به نتايج های بلند پايه امنيتی کشور ر

سازمان » .انتخابات رياست جمهوری اخير از سطوح باالی امنيتی کشور صادر شده است

سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدی «ی خود گفته است  ی تازه ديده بان حقوق بشر در بيانيه

سالم حسين طائب، فرمانده مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی و حجت اال

در » .نيروی مقاومت بسيج از کسانی هستند که بايد درمورد کارهايشان تحقيق شود

ايرنه خان، دبير کل «بشر در ايران طی دو ماه گذشته  واکنشی ديگر به نقض حقوق

تر  ای رهبر مذهبی ايران خواسته است، هر چه سريع سازمان عفو گفت که از علی خامنه

های  المللی دعوت کند تا به موضوع شکنجه در زندان ت کارشناسی مستقل بيناز يک هيا

ی  المل در مورد اخبار شکنجه دبير کل سازمان عفو بين» .گی شد جمهوری اسالمی رسيده

های توصيف شده حاکی از آن است که قربانيان به  اشکال بدرفتاری«زندانيان گفته است 

ند و چنانچه اين اتهامات درست باشند، مسئوالن بايد ا ها تحقير شده ترين شيوه  افراطی

يی با بيان  های زندانيان سياسی با صدور بيانيه چنين خانواده هم» .درنگ پاسخگو باشند بی

هاي جمهوري اسالمي دل هر انسان  گناه در زندان فرياد استغاثه زندانيان بی«اين که 

کرد قوه قضائيه در  شان، عمل های ی تالش مهو با تاکيد بر ادا» يی را به درد می آورد آزاده

ی  ها در بيانيه آن.  ی نظام اسالمی ارزيابی کردند حوادث اخير را نقطه تاريکی در کارنامه

  : اند ی خود چنين خواستار آزادی زندانيان شده تازه

مان هنگامه شهيدي، ژيال بنی يعقوب، سميه  گان قيد و شرط جگرگوشه آزادی فوری و بی«

يدلو، هاله سحابي، مهسا امرآبادی، شيوانظرآهاری، روشنک سياسی، شاسيته اميری، توح

سعيده کردی نژاد، زهرا توحيدي، نيلوفر و آذرچهر شفيعي، فرشته ميرزايي و ديگر زنان 

دربند خواسته عاجل ما است و در غير اين صورت اقدامات بعدی را به مدد الهی و ياری 

  «.ز خواهيم کردوطنان حاضر در صحنه آغا هم
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  خبرگزاری هرانا

  روز گذشته 20آمار کشتار کاسبکاران کرد در غرب کشور در طی 
آنچه در ذيل می آيد، مجموعه آمار کشتار کاسبکاران و کولبران : خبرگزاری هرانا 

  .روزه اخير است 20مرزنشين مناطق کردستان توسط نيروهای نظامی در محدود 

و به داليل نامعلومی زمانی که با ماشينش در اطراف جاده در حميد قندکانگلو اهل ماک.1

حوالی مرز بازرگان توقف کرده بود توسط نيروهای انتظامی به رگبار بسته می شود، وی 

هر چند که نيروهای انتظامی . به علت شدت جراحات وارده جانش را از دست می دهد

د که هيچگونه کاالی قاچاقی در ادعا کرد که وی حامل کاالی قاچاق بوده اما مشخصمی ش

  .ماشين وی نيوده است

تيرماه اسد موسی زاده شهروند کرد اهل شهر خوی نيز در حاليکه  27روز شنبه  .2

مشغول خريد فروش گازوئيل در مرز بود، از سوی ماموران انتظامی به رگبار بسته شد 

  .که به دليل اصابت چندين گلوله به قلبش جانش را از دست داد

ساله اهل سلماس زمانی که برای گرفتن طلب  50طی هفته گذشته محی الدين جل باکو  .3

خويش به منطقه شپيران سلماس رفته بود توسط نيروهای انتظامی مورد اصابت چندين 

شايان ذکر است نامبرده دارای دو . گلوله قرار گرفت و به علت شدت جراحات فوت نمود

جوان کرد بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی در هفته  3همچنين . فرزند بود 7همسر و 

  .های گذشته در مناطق مرزی سلماس توسط نيروهای انتظامی زخمی شدند

مرداد ماه در تعقيب گريز نيروهای انتظامی با ماشينهای باری  7روز چهارشنبه  .4

  .ته شدکاسبکاران کرد سقزی يک شهروند سقزی به نام جالل توسط نيروهای انتظامی کش

جنازه اقبال بختياری شهروند کرد اهل روستای قم قلعه مهاباد که در طی چند روز  .5

گذشته توسط نيروهای انتظامی در جاده هشترود دستگير شده بود، به خانواده اش تحويل 

شايان ذکر است هنوز دليل فوت نامبرده به خانواده اش اعالم نشده است و تنها از . داده شد

  .عالم شده است که متوفی با ماشين حامل کاالی قاچاق بودهسوی ناجا ا
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مرداد ماه نيروهای انتظامی پاسگاه حسن ساالران سرشيوی سقز به  7روز چهار شنبه  .6

چندين ماشين وانت حامل کاالی قاچاق تيراندازی کرد که بر اثر آن شهروندی کرد به نام 

  .ی شوندنفر ديگر زخمی م 2ساله کشته و  35انور اقبالی 

مردادماه بر اثر تيرانداری ماموران انتظامی در منتطقه آالن شهر  12روز دوشنبه  .7

  .سردشت يک کاسبکار کرد به نام رحيم محمود پور کشته و دو نفر ديگر زخمی شدند

مردادماه، سروان اصالنی رئيس پاسگاه روستای مرزی آلواتان شهر  11روز يکشنبه  .8

م دو شهروند کرد را به رگبار می بندد که بر اثر آن شهروندی به سردشت به داليل نامعلو

  .ساله کشته می شود و شهروند ديگری به نام لقمان به شدت زخمی می شود 23نام حاجی 

مردادماه نيروهای انتظامی در مرز نوسود به سوی چندين کاسبکار  11روز يکشنبه  .9

به نام شهرام شکری به شدت زخمی می کرد تيراندازی می کنند که بر اثر آن شهروندی 

  .وی به علت شدت جراحات به بيمارستان شهر جوانرود انتقال داد می شود. شود

مردادماه چند ماشين از کاسبکاران کرد در منطقه قطور شهر  14روز چهارشنبه  .10

خوی در کمين نيروهای انتظامی گرفتار می شوند، نيروهای انتظامی به سوی کاسبکاران 

راندازی می کنند که بر اثر آن شهروندی به نام سراج موسی لو کشته و شهروندی ديگر تي

  .به نام رضا بابازاده به شدت زخمی می شود و به بيمارستان انتقال داده می شود

مردادماه سيد فاخر عمر شيوا در منطقه مرزی شهر خوی توسط  16روز جمعه  .11

  .نيروهای انتظامی کشته می شود

روهای انتظامی در طی ده روز اخير به مناطق مرزی نوسود ، هانه گرمه له ، ني .12

مناطق مرزی مريوان و بانه يورش برده و ضمن ضرب و شتم اهالی روستاهای اين 

مناطق، وسائل آنها را ضبط و با خود برده اند، بطوريکه در مناطق نوسود بين مردم و 

  .دستگير شده اند ونفر زخمی  نيروهای انتظامی درگيری روی داده و چندين

" ژاورو"سه زنی هستند که در محور " مژده نادريان"و " عينا اليی" "سعدت اليی" .13

مريوان در اثر اشتباه نيروهای کمين ناجا مورد تيراندازی نيروهای نظامی مورد اشاره 

شاره قرار گرفتند و عليرغم زخمی شدن آنان، هيچگونه اقدامی از سوی نيروهای مورد ا

  .برای کمک يا انتقال آنان به بيمارستان صورت نگرفت
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  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران: منبع خبر 

  خودکشی مادر و فرزند به دليل فقر مالی در کامياران
فعاالن حقوق بشر در ايران به گزارش خبرگزاری هرانا، مادر و : کوردستان ميديا

  .ه دليل اقدام به خودکشی از دست دادندفرزندی در منطقه کامياران جان خود را ب

ساله خود به دليل فقر و مشکالت  16فاطمه قربانی به همراه ميالد ابراهيمی فرزند 

اقتصادی با پريدن به داخل سد گاوشان شهر کامياران اقدام به خودکشی کردند که عليرغم 

  .تالش شاهدان در طی اين اقدام جان خود را از دست دادند

ر است آمار خودکشی با داليل مشترک در مناطق کردنشين در  طی سه ماهه الزم به ذک

  .ای داشته است اخير رشد نگران کننده

  

  ادامه يورش ماموران امنيتی رژيم به مردم مناطق مختلف کردستان
گزارش ها از مناطق مختلف کردستان حاکی است ماموران امنيتی رژيم همچنان به آزار 

در اين راستا ماموران امنيتی . ای مسلحانه به آنان ادامه می دهندو اذيت مردم و يورش ه

پيرانشهر با آتش گشودن به روی " حمزه آباد"مرداد ماه در محور  22رژيم روز پنج شنبه 

چند ماشين با تصور حمل کاالی قاچاق موجب زخمی شدن چند تن و جان باختن شهروندی 

  . شدند" مامه خالدی"مهابادی به نام 

مرداد ماه نيروهای نظامی در  21ش ديگری حاکی است، روز چهارشنبه مورخ گزار

  .  را زخمی کردند" احمد قادری"سقز طی تيراندازی فردی با نام " سورين"منطقه 

سلماس نيروهای انتظامی رژيم فرد " بله سور"گفته می شود در همين روز و در منطقه 

  .م مجروح ساختندرا با تيراندازی مستقي" خالد"ديگری با نام 

  

  انتقال يک زندانی سياسی از سنندج به زندانی در خراسان رضوی
بر اساس گزارش منتشره دستگاه قضايی رژيم يک زندانی سياسی تبعه کشور ترکيه را از 

دستگاه قضايی . زندان مرکزی سنندج به يک زندان در استان خراسان رضوی منتقل نمود
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سال  30تهام همکاری با يکی از احزاب مخالف رژيم به را به ا" شاکر باقی"رژيم قبال 

" کاشمر"گفته می شود نامبرده به زندانی واقع در شهر . زندان و تبعيد محکوم کرده بود

  .جهت سپری کردن دوران محکوميت خود انتقال يافته است

  

  خود سوزی در کردستان 3
ي دوره گرد بود توسط مردي آامياراني به نام محمد آريمي آه ميوه فروش -مريوان 

هزارتومان عوارض ميشود او زبان به  500000شهردار مريوان محكوم به پرداخت 

اعتراض ميگشايد و ميگويد بسيار تنگدست است وتوان پرداخت اين مبلغ را ندارد اما 

محمد آريمي آه بسيار فقير بود شهردار را به . شهردار با تحكم ميگويد آه بايد بپردازد

  .هديد ميكند وشهردار هم اهميتی نمی دهدخودسوزي ت

شخص مزبور با ريختن بنزين روي خودش در مقابل : به گزارش تغيير برای برابری 

شهرداري مريوان جسمش را به آتش آشيده وبه اطاق شهردار نيز حمله می کند اما 

 درصد سوختگي بعد از چند روز جان می سپرد80شهردار را نجات ميدهند و او نيز با 

  .شايع است آه شهردار را از مريوان انتقال داده اند

ساله به نام سميه فرزند ع ت در محله آوره موسوي مريوان آه از محالت  14دختري  

پس از مرگ او معلوم شد علت . حاشيهاي وآسيب پذير مريوان است خودسوزي کرد

سميه بعد از مادر . خودسوزی اش او ظاهرا گوشی موبايلی اهدايي دوست پسرش بوده 

ديدن گوشی تهديدش مي آند آه قضيه را به پدرش اطالع خواهد داد واو نيز از ترس اقدام 

  .به خود سوزي می کند

پسري به نام شوان محمديان آه از خانواده بسيار فقيري بود در اثر ضربات متعدد چاقو  

بلي خواهرش علت قتل ظاهرا ناموسي بوده و او ضمن اعتراض به خواستگار ق. آشته شد

آه مزاحمتهايش را ادامه مي دا د به قاتل تذآر مي دهدو توسط او همراه برادرش چندين 

شوان در پی ضربات چاقو جان می سپرد وبرادرش در بيمارستان . ضربه چاقو ميخورد

يك آاسبكار ديگر مريواني در روز سه شنبه در مرز باشماخ مريوان آه  .بستري می شود

  .آتش گرفت و ودر اثر جراحات وارده در گذشت گازويل حمل ميكرد
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  شدن يک کاسبکار در مريوان توسط نيروهای رژيم زخمی
مريوان به " سياناو"براثر تيراندازی نيروهای رژيم در منطقه مرزی : کوردستان ميديا

  .پژو به شدت مجروح گرديد گروهی از کاسبکاران، فردی به نام سامان پين

باشد براثر  مريوان می" گويله"داد، نامبرده که اهل روستای  خبرگزاری کردستان گزارش

  .شدت جراحات وارده به بيمارستان منتقل گرديد

  .مردادماه روی داد 29اين حادثه شب 

  

  خودسوزی يک جوان در شهرستان سردشت
  سرويس اجتماعی/ آژانس خبری موکريان

کرد اهل روستای  به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان در منطقه يک شهروند

سال سن دارد  25نوزاد برياجی که . نالس از توابع شهرستان سردشت خودکشی کرد

جمعه گذشته اقدام به خودسوزی نمود که بالفاصله نامبرده به بيمارستان اعزام گرديد و 

  . پس از چند ساعت در بيمارستان جان باخت

  .طقه طی ماه گذشته می باشدگفتنی است خودکشی اين شهروند سومين خودکشی در اين من

  

  تيراندازی در مريوان
طی تيراندازی از يک پايگاه نظامی به سوی مردم، يک شهروند کرد در حومه شهر 

  . انتظامی زخمی شد -مريوان به ضرب گلوله نيروهای نظامی 

از توابع شهرستان مريوان طی هفته جاری " به رده ره ش"عبداهللا فرجی، ساکن روستای 

اورامانات مريوان همراه با دوستان خود در " ژاالنه"که به قصد تفريح در منطقه  در حالی

حال تردد بود به ضرب گلوله نيروهای مستقر در يک پايگاه نظامی در محل مورد اشاره 

نامبرده سپس به وسيله دوستان خود به بيمارستان مريوان منتقل شد و تحت . زخمی شد

  .عمل جراحی قرار گرفته است
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  رگيری مردم با نيروهای حکومتی در سنندجد
نيروهای امنيتی وانتظامی درجريان : دفاع از زندانيان سياسی وحقوق بشر ايران 

مرداد تعدادی از شهروندان شهر سنندج را مورد ضرب  ٢٨اعتصاب عمومی امروز 

طبق گزارش رسيده به انجمن دفاع ا . وشتم قرار دادند وتعدادی را دستگير کرده اند

ززندانيان سياسی وحقوق بشر ايران نيروهای انتظامی امروز درشهر سنندج چندين نفر را 

درجريان اين تعقيب وبازداشت جوانان شهر سنندج توسط نيروهای .بازداشت کرده اند

امنيتی جوانی بنام حسن مصطفايی درمحله شهرک کردستان توسط گشت نيروی انتظامی 

رار ميگيرد مردم حاضر درمحل ازبرخورد دستگير وبه شدت مورد ضرب وشتم ق

وحشيانه نيروهای انتظامی به خشم می آيند ودست به اعتراض می زنند وبا تالش مردم 

  .جوان مجروح از دست نيروهای انتظامی رها ميشود

  

  ساله بانه ای به زاهدان 17تبعيد يک شهروند
حقوق بشر کردستان ساله بانه ای به زاهدان خبرگزاری ديدبان  17تبعيد يک شهروند

شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان بانه يک نوجوان بانه ای به نام زانا حقيانی به :بانه

ساله  17زانا حقيانی نوجوان :خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان. زاهدان تبعيد کرد

لدگاه ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود توسط شعبه اول د 20بانه ای که پيشتر با وثيقه 

انقالب شهرستان بانه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به دو سال تبعيد آزاد در شهرستان 

   .زاهدان محکم گرديد

  

  شهروند کرد 5يکسال حبس تعزيری برای 
شهروند کرد خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان  5يکسال حبس تعزيری برای 

وند کرد را به اتهام فعاليت تبليغی عليه شهر 5شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سقز :سقز

خبرگزاری . نظام و تردد غير مجاز به يکسال حبس تعزيری با دو سال تعليق محکوم کرد

پنج شهروند کرد به نام های نعمت اهللا صمديان،برهان :ديدبان حقوق بشر کردستان
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نه را به لقمان روشنی و انور فاروقی همگی اهل شهرستان با. غسائی،آرمان محمد پور

اتهام تبليغ عليه نظام از طريق شعار نويسی به نفع يک حزب کردی به تحمل يکسال حبس 

  . تعزيری به مدت دوسال تعليق محکوم کرد

شايان ذکر است پرونده دو متهم ديگر اين پرونده به نام های هادی بهرامی و بهزاد امين 

  .در حال رسيدگی استسال بودن دربه دادگاه اطفال  17توکل به علت کمتر از 

  

  آزادی يک فعال کارگری در سنندج
 25به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری روز يکشنبه 

آارگر خباز و عضو سنديكای آارگران خباز سنندج با قرار " جواد اسماعيلی"مرداد ماه 

  . ميليون تومانی از زندان  آزاد شد 10وثيقه 

ساعت در اداره  24مرداد ماه دستگير شد و به مدت  16در " د اسماعيلیجوا"گفتنی است 

اطالعات سنندج مورد بازجوئی قرار گرفت و سپس به قرنطينه زندان مرکزی سنندج 

   .منتقل گرديد

  

  دستگيری فعالين آارگری در خوزستان
تن از فعالين  2به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 

  . کارگری در شهر اهواز دستگير شدند

و آميته " سايه"فعال کارگری، عضو انجمن " پژمان رحيمی"بر پايه گزارش مذکور 

از فعالين " محمد اسماعيلوندی"هماهنگی برای آمك به ايجاد تشكل های آارگری به همراه 

  . آارگری در اهواز بازداشت شدند

طالعات اهواز به منزل نامبردگان مراجعه مرداد ماه مامورين اداره ا 25روز يکشنبه 

را بازداشت و " پژمان رحيمی و محمد اسماعيلوندی"آردند و ضمن بازرسی منازل آنان، 

  .به اداره اطالعات اهواز انتقال دادند
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   مخالفت با آزادی مشروط يک دانشجوی زندانی در مهاباد
يان ، دادگاه مهاباد با براساس اخبار رسيده به سرويس حقوق بشر آژانس خبری موکر

   .آزادی مشروط دانشجوی کرد زندانی ، فايق روراست مخالفت کرده است

فايق روراست دانشجوی حقوق دانشگاه اروميه که بيش از شش ماه است در زندان به سر 

ميبرد به اتهام همکاری با يکی از احزاب مخالف ، از سوی دادگاه انقالب به يک سال 

   .شده استحبس تعزيری محکوم 

قانون مجازات اسالمی ، هر کس برای بار اول به  38الزم به ذکر است براساس ماده 

حبس محکوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد ، دادگاه ميتواند در صورت داشتن 

  .شرايطی ، حکم آزادی مشروط وی را صادر نمايد

  

  محروميت از تحصيل چهار دانشجوی دانشگاه آزاد تبريز
ند روز گذشته و در پی ارسال دستوری از سوی وزارت اطالعات به واحد های طی چ

دانشگاهی کليه اعضای سابق تشكل آرمان دانشگاه آزاد تبريز آه همگی در مقطع 

   .آارشناسی ارشد مشغول تحصيل بودند، از ادامه تحصيل محروم شده اند

ل و رئيس هئيت موسس دبير سابق تشك(به گزارش خبرنامه اميرکبير، يونس زارعيون 

، نويد محمدی )عضو سابق شورای مرآزی تشكل آرمان(، بهنام ترآانپور )تشكل آرمان

از (و وحيد شيخ بگلو ) عضو سابق شورای مرآزی و دبير آانون سياسی تشكل آرمان(

   .، همگی از ادامه تحصيل محروم شده اند)اعضای سابق تشكل آرمان

شته علوم سياسی در مقطع آارشناسی ارشد قبل از يونس زارعيون دانشجوی ترم آخر ر

آنكه موفق به ارائه پايان نامه خود شود، طی تماسی از طرف معاون آموزشی دانشگاه از 

صدور نامه ای محرمانه از طرف اداره اطالعات مبنی بر جلوگيری از ادامه تحصيل 

  . ايشان مطلع گرديده است

ت صنعتی در مقطع آارشناسی ارشد نيز با بهنام ترآانپور دانشجوی ترم دوم مديري

  . شرايطی مشابه از ادامه تحصيل محروم شده است
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وحيد شيخ بگلو نيز آه در رشته اقتصاد در مقطع آارشناسی ارشد در حال تحصيل بودند 

در فاصله زمانی دفاع از پايان نامه خود از ادامه تحصيل محروم شده است و نويد محمدی 

نرم افزار در مقطع آارشناسی ارشد از آمون ورودی پديرفته شده آه در رشته مهندسی 

بود، با ارسال نامه ای محرمانه از اداره اطالعات تبريز به دانشگاه مربوطه از ثبت نام 

   .ايشان جلوگيری بعمل آمد

به گزارش خبرنامه اميرکبير، اين دانشجويان همگی اعضای تشكل آرمان در دانشگاه آزاد 

تا آنون هيچ دليلی برای جلوگيری از ادامه تحصيل اين افراد ارائه نشده  تبريز بوده و

   .است

محروميت از تحصيل اين چهار دانشجوی دانشگاه آزاد تبريز و ديگر دانشگاه های تبريز 

های مازندران، بابل، سمنان،  در حالی است که طی دو ماه گذشته صدها دانشجوی دانشگاه

دان، دانشگاه آزاد شهر ری، پلی تکنيک تهران، تربيت معلم کرمانشاه، قزوين، مشهد، هم

کرج و علم و صنعت به کميته انضباطی احضار و يا احکام منع موقت از تحصيل از يک 

  .ترم تا سه ترم دريافت کرده اند

  

  انتقال يک زندانی اهل حق به قرنطينه زندان اروميه
نام يونس آقايان هفته گذشته به يک زندانی اهل حق در اروميه به : خبرگزاری هرانا 

  .قرنطينه زندان منتقل گرديد

به گزارش آژانس خبری موکريان ، تاکنون دليل انتقال اين زندانی به قرنطينه ، از سوی 

  . مسئولين زندان اعالم نشده است

گفته می شود اين زندانی اعالم نموده در صورت تداوم چنين برخوردهايی با وی ، دراين 

يادآور می گردد يونس آقايان به همراه چند . مقامات مسئول شکايت خواهد بردرابطه به 

اين روستا  83تن ديگر از اهالی روستای اوچ تپه مياندوآب ، در درگيری های سال 

  .بازداشت شدند ، که نامبرده پس از محاکمه در دادگاه ، به اعدام محکوم گرديد
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  زخمی شدن يک شهروند مرزنشين
  .کرد، طی تيراندازی نيروهای نظامی در منطقه مريوان زخمی شديک شهروند 

" مردادماه طی تيراندازی نيروهای انتظامی در منطقه مرزی  29روز پنج شنبه مورخ 

  .در حومه شهر مريوان، يک کولبر کرد به نام سامان پيرپژوه به شدت زخمی شد" سياناو

  

    

  زاهدان شهرداری کارمند خورده گلوله جسد کشف
 زاهدان شهرداري کارمند ناپديدي روز پنج از بعد: بلوچستان بشر حقوق فعاالن انجمن

   ٠شد يافت وي جسد

 دوم يکشنبه درروز که زاهدان شهرداری کارمند عبدالرحمن فرزند بخش شه منوچهر

 امروز, بود شده ناپديد زاهدان" براسان" تفريح مجتمع ازمحل هشت و هشتاد ماه شهريور

 بر که حالی در)زاهدان غرب(زاهدان زيارت چشمه درجاده وي جسد شهريور ششم جمعه

  . شد يافت, بود شده رسيده قتل به گلوله سه شليک اثر

 پزشکی به را وي جسد باشند داشته او قتل نحوه از بيشتری اطالعات آنکه برای او خانواده

  .دادند انتقال زاهدان قانونی

 شدن ناپديد هنگام خانواده اند نشده مشخص اقدام اين واقعی عامالن يا عامل هنوز

 وغير سردرگم های پاسخ با زاهدان آگاهی اداره و اطالعات اداره به مراجعه با فرزندشان

  . بودند شده باورمواجه قابل

 بلوچها شهروندی حق از دفاع منوچهردرخصوص فعاليتهاي بعالوه موضوع همين

 به وابسته ماموران داشتن دست احتمال منوچهر اطرافيان و نزديکان زاهدان درشهرداری

  .دانند نمي راغيرممکن مذکور فاجعه در را اطالعات اداره
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  تبريز زندان از فرشی عليرضا مهندس آزادی
 ٨٨ خرداد ١ که یآذربايجان مدنی فعال و دانشگاه استاد فرشی عليرضا:  سسی ساواالن

 به موقت بازداشت روز ٩۵ تحمل از پس ٨٨ شهريور ٣ شنبه  روزسه بود شده بازداشت

  .شد آزاد تبريز زندان از تومانی ميلون ٧٠ وثيقه قيد

 طريق از نظام عليه تبليغ آذربايجانی فعال اين اتهام فرشی، خانواده نزديکان گفته به 

  است شده عنوان گرايی قوميت و طلبی تجزيه

  

  مشهد دانشگاه از مريوانی دانشجوی محمدی شاهو اخراج
  موکريان خبری آژانس

 ادامه از ، مشهد دانشگاه نيشاپور واحد کرد دانشجوی محمدی شاهو:بشر حقوق سرويس

 آخر سال دانشجوی محمدی شاهو اخراج حکم. شد اخراج دانشگاه از و محروم تحصيل

 دانشگاه سوی از اخير روزهای طی مشهد سیفردو دانشگاه نيشاپور واحد ژنتيک رشته

   .است گرديده صادر

 مشهد انقالب دادگاه سوی از ملی امنيت عليه اقدام اتهام به که دانشجو اين است ذکر شايان

 نمودن سپری حال در سنندج زندان در اکنون هم ، است شده محکوم حبس سال سه به

  .باشد می خود محکوميت دوران

  

  کامياران در ارگریک فعالين بازداشت
 4 شنبه سه روز کارگری های تشکل ايجاد به کمک برای هماهنگی کميته گزارش پايه بر

 گل کاوه نديمی، افشين. "شدند بازداشت کامياران در کارگری فعالين از تن 7 ماه شهريور

 و هماهنگی کميته اعضای از" نيا منيری آزاد و صابری شعيب صبوری، مهرداد محمدی،

 اداره به" نيا منيری فاروق و محمدی گل رضا" های نام به کارگری فعالين از يگرد تن 2

 سر به بازداشت در خبر اين تنظيم لحظه تا و شدند احضار کامياران شهرستان اطالعات

  .برند می
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  شد سپرده خاك به آرمانشاه در اخير وقايع شدگان آشته از ديگر يكی
 بان ديده خبرگزاری شد سپرده خاك به آرمانشاه در اخير وقايع شدگان آشته از ديگر يكی

  : آردستان بشر حقوق

 گيالن شهر در اخير وقايع شدگان آشته از ديگر يكی پرنداخ محمدجواد پيكر امروز ظهر

  . شد سپرده خاك به و تشيع آرمانشاه استان غرب

 اصفهان دانشگاه در پتروشيمی ی رشته ارشد آارشناسی مقطع در آه ُآرد دانشجوی اين

 رياست انتخابات دوره دهمين نتايج اعالم از پس وقايع جريان در بود تحصيل به مشغول

  . است داده دست از را خود جان جمهوری

 سوی از اصفهان شهر در اعتراضی تجمعات از يكی در نامبرده نشده تائيد اخبار بر بنا

 مورد اصفهان  ونیقان پزشكی در وی جنازه مدتی از پس و دستگير امنيتی  نيروهای

  . است گرفته قرار خانواده شناسايی

 غرب گيالن در شهيد دانشجوی اين تدفين مراسم و پيكر تشيع با همزمان شود  می گفته

 به شهر اين فضای حاضر حال در و نموده اعتراضی  شعارهای دادن سر به اقدام مردم

 برگزاری برای امنيتی  هادهاین سوی از نيز پرنداخ خانواده همچنين. باشد می امنيتی شدت

 آنان از آه ای گونه به دارند، قرار فشار تحت مورد اين در رسانی اطالع و ختم مراسم

    .آنند عنوان رانندگی ی سانحه را فرزندشان مرگ دليل شده خواسته

  

  کردنشين مناطق نمودن اعالم امنيتی علت به مردم کشتار شدن قانونی
  کردنشين مناطق نمودن اعالم امنيتی علت به مردم کشتار شدن قانونی

 کردنشين مناطق اسالمی، جمهوری رژيم ملی امنيت عالی شورای دستورالعمل اساس بر

 تشخيص به مجازند رژيم مأموران رو اين از و شده تلقی امنيتی غربی، آذربايجان استان

 اين رد نظامی غير افراد قتل حتی يا جرح و ضرب و تيراندازی و شليک جهت خود

  .نمايند اقدام مناطق

 عنوان به امر اين تلقی با نظامی، محاکم در تعقيب صورت در ضارب که اين جالب

 واجد صورت در و شده تبرئه عمل، بودن قانونی و اسلحه کارگيری به قانون رعايت
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. گردد می پراخت دم اولياء به و منظور المال بيت از مضروب يا مقتول ديه بودن، شرايط

 خون و خاک به جهت بی کردنشين مناطق کاسبکاران و اهالی از صدهاتن که نجاستاي از

  .شوند می کشيده

" راوچی" پاسگاه معاون درستی احمد امسال، مردادماه يازدهم روز نيز رابطه همين در

 از" شيدی" روستای اهل اسماعيل فرزند پور اديب حسن نام به ای ساله 17 جوان چالدران،

 از و رسانده قتل به بود احشام چوپانی مشغول" حاجيالر" ييالق در که را "پلدشت" توابع

  .بود گريخته محل

 و است آزاد بالقيد ضارب چالدران، دادگستری به مقتول بستگان شکايت اعالم عليرغم

 جنايتکارانه عمل حتی و نگرفته صورت مذکور نهاد سوی از تعقيبی و بازجويی کمترين

  .است شده توجيه و الپوشانی نيز يگناهب جوان اين قتل در وی

  

  اشنويه در جوانی بازداشت
 اهل" پور يونس حسن" نام به جوانی اشنويه، در رژيم اطالعاتی نيروهای پيش روز چند

  .نمودند بازداشت را اشنويه مقيم و" گالز" روستای

 تا و شده هممت نظام عليه تبليغ به نامبرده افزود، خبر اين اعالم ضمن کردستان خبرگزاری

  .نيست دست در وی سرنوشت از اطالعی خبر، اين ی مخابره ی لحظه

  

  تعليقی حبس سال يک به پيرانشهری جوان يک محکوميت
 را پيرانشهر اهل خضری عبداهللا نام به جوانی اروميه، عمومی دادگاه مردادماه، 31 روز

  .نمود محکوم تعليقی حبس سال يک به

 شده متهم نظام عليه تبليغ به نامبرده افزود، خبر اين ماعال ضمن کردستان خبرگزاری

  .است

 و بازداشت رژيم اطالعاتی نيروهای توسط جاری سال بهار در کرد جوان اين است گفتنی

  .بود شده آزاد وثيقه سپردن با سپس
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  ايران در1388 ماه مرداد در اقوام حقوق نقض
 عمومی مجمع مصوب - زبانی و مذهبی نژادی ملي اقليتهای به متعلق افراد حقوق بيانيه

  ١٣۵/۴٧ شماره قطعنامه طی متحد ملل سازمان

  ١٩٩٢ دسامبر ١٨ مورخ

 خوانده اقليتها پس ازاين که( زبانی و مذهبی قومي و ملی اقليتهای به متعلق افراد - 2 ماده

 تبعيض اعمال نوع هيچ بدون آزادانه که دارند حق اجتماعی و شخصی حوزه در) ميشوند

 آنرا مراسم و ابرازداشته علنا را خود مذهب شده برخوردار خود فرهنگ از مزاحمت يا

  گيرند بکار را خود زبان و دهند انجام

 مذهبی فرهنگي های حوزه در موثر يی بگونه که دارند حق اقليتها به متعلق افراد

   جويند شرکت عمومی زندگانی در و بوده فعال اجتماعی اقتصادي،

 سطح در و داشته شرکت ملی تصميمات در موثر بطور که دارند حق اقليتها هب متعلق افراد

 تصميمات در ميکنند زندگی آن در که محلی در ويا دارند تعلق آن به که اقليتی در محلی

  کنند شرکت)  نباشد تضاد در ملی قوانين با آنجائيکه تا(

 اندازی راه و ايجاد را خود به مخصوص انجمنهای که دارند حق اقليتها به متعلق افراد

  نمايند

 صلح و آزادانه تماسهای اجحافی و تبعيض هيچ بدون که دارند حق اقليتها به متعلق افراد

 دارند تعلق آنان اقليت به که ديگری افراد با و خود گروه ديگر اعضاء رابا خود آميز

 ويا قومی ملی رابتق باآنان که مرز هم ملل اتباع با چنين هم و دهند وادامه نموده برقرار

    باشند داشته تماس دارند وزبانی مذهبی

 احضار به اداره اطالعات مورد 4
 قتل بوسيله مامورين مورد 19
 سال توسط مامورين 18قتل نوجوان زير مورد 2

 دستگيری شهروندان بوسيله مامورين مورد 476
 بازداشت روزنامه نگار مورد 1
 بازداشت علمای اهل سنت مورد 1

 پلمپ مغازه توسط مامورين مورد 200
 محاکمه فعالين مدنی مورد 5
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 اعتراض معلمين در جلوی مجلس شورای اسالمی مورد 500
  فشار نيروهای اطالعاتی به شهروندان مورد 5
 آزادی روزنامه نگار زندانی مورد 1
 تبعيد زندانی مورد 3
 ریصدور حکم شالق و زندان برای فعالين کارگ مورد 3
 محکوميت فعالين مدنی به زندان مورد 6
 بيماری زندانی محکوم به اعدام مورد 1
 يورش مامورين به کاسبکاران مورد 3

 زخمی شدن شهروندان بوسيله مامورين مورد 16
 خودسوزی زنان مورد 5
 خودسوزی مردان مورد 3
 تائيد حکم زندان به فعالين کمپين يک ميليون امضا مورد 1
 بی خبری از زندانی سياسی ردمو 2
 درگيری مامورين با مردم مورد 4
 آزادی فعالين مذهبی مورد 1
 دستگيری فعالين مدنی توسط مامورين مورد 6
 اعدام شدگان مورد 5
 تائيد حکم اعدام مورد 2
 اذيت و آزار مامورين مورد 3
  مرگ زندانی سياسی بعد از آزادی مورد 1
 مع کارگراناعتراض و تج مورد 1
 فشار بر خانواده ها از طرف مامورين مورد 2
  کشته شدن دستگير شده توسط نيروهای اطالعاتی مورد 1
 به آتش کشيدن وسايل کولبرها توسط مامورين مورد 1
 غارت وسايل کولبرها توسط مامورين مورد 2
 خودکشی بخاطر فقر مالی مورد 2
 بازداشت فعال کارگری مورد 1
 دستگيری فعالين معلمی دمور 1

 شکنجه توسط مامورين مورد 14
  نياز زندانی به مداوای پزشکی در زندان مورد 3
  احضار مغازه داران به اطالعات مورد 3
  آزادی زندانی فعالين مدنی مورد 6
 محکوم به سنگسار مورد 1
  بالتکليفی زندانی سياسی در زندان مورد 1
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 ا قرار وثيقهآزادی زندانی ب مورد 1
 يورش مامورين به منازل مسکونی مورد 2

 بازداشت معلمين مورد 15

  کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل  –شهريار ايازی 

  

   رژيم نيروهای توسط مردم وآزار  اذيت
 کامياران روستاهای در نظامی پايگاه استقرار با

" تنگيور" و" کاشتر"تاهایروس در رژيم مزدوران و بسيج سپاه، نيروهای که است مدتی

 .اند نموده نظامی پايگاه تأسيس به اقدام مردم، از حمايت عنوان تحت کامياران، ی منطقه

 و کنترل و مردم آزارواذيت منظور به نيروها اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 به اقدام" عکاشه" زيارتگاه نزديکی در و شده مستقر آنجا در منطقه نمودن  ميليتاريزه

  سبب امر اين. اند نموده پايگاه استقرار و احداث

 شايان. است گرديده مزبور زيارتگاه زائران و مردم برای نارضايتی و مشکالت ايجاد

 آتش به را مزبور زيارتگاه و روستا دو اطراف مزارع و ها جنگل نيروها اين است، ذکر

  .اند نموده مختل را مردم ی مّره روز زندگی و کشيده

 

 توسط کردستان مرزی مناطق باران توپ اثر بر خانوار 80 ارگیآو
 رژيم

 اول يکشنبه روز کردستان، اقليم مرزی مناطق به ايران ای توپخانه حمالت ی ادامه در

 .گرفت قرار آتشبار حمالت زير چومان شهرستان مرزی مناطق شهريورماه،

 اول بعدازظهر 3 ساعت از حمالت اين افزود، خبر اين اعالم ضمن KNN خبری ی شبکه

 80 از بيش آن اثر بر داشتو ادامه بعد روز بعدازطهر 2 ساعت تا و آغاز شهريورماه

 اسالمی جمهوری ای توپخانه حمالت حاکيست، گزارش اين. شدند آواره منطقه اين خانوار

 يان، گوره سين نيان، موژه ويزی، سپی، کانی سيبر، دوله گورگ، واره قبيل از ارتفاعاتی

 زمين هکتار 50 از بيش به خساراتی و برگفته در نيز را چومان شهرستان توابع از
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 اند، نموده اعالم مزبور خبری منبع به منطقه آوارگان از شماری. نمود وارد منطقه زراعی

 را آنان مناطق زراعی، محصوالت آوری جمع فصل در ساله همه اسالمی جمهوری رژيم

 شهريورماه 2 روز در که است ذکر قابل. دهد می قرار خود ای توپخانه حمالت رگبار زير

 .دادند قرار خود حمالت هدف را عمران  حاجی مرزی مناطق رژيم های توپخانه نيز،

 

  سقز در مدنی و سياسی فعال 3 بازداشت 
. نمودند بازداشت را شهر اين سياسی و مدنی فعال سه سقز، در رژيم نيروهای

 حامد: "از عبارتست تن سه اين اسامی داد، گزارش زمينه اين در" نيوز الت خورهه"

 سعيد" بشر، حقوق فعال و کردستان استان در وحدت تحکيم دفتر مسئول و معلم" دنيايی

 از حاکی مزبور گزارش.  است نشده مشخص وی خانوادگی نام که" امير" و" دنيايی

 و مدنی فعال سه اين های خانواده. است رژيم اطالعاتی نيروهای توسط نامبردگان شکنجه

 از اطالعی تاکنون و بوده خود فرزندان سرنوشت و وضعيت نگران اکنون هم سياسی

  .ندارند آنان سرنوشت

 

  زندان سال 3 به کرد شهروند يک محکوميت
 موکريان خبری آژانس

 زندان به رسول فرزند ريزی مصطفی نام به اشنويه اهل شهروند يک: بشر حقوق سرويس

 . دش محکوم

 از يکی با همکاری اتهام به برد می سر به زندان در است ماه شش از بيش که ريزی

 . است گرديده محکوم تعزيری حبس سال سه به دادگاه سوی از مخالف احزاب

 در نيز را مدتی و نقده زندان در را خود محکوميت از مدتی شهروند اين است گفتنی

  .است نموده سپری اروميه زندان

 

  رژيم پاسداران توسط پاوه، ی منطقه در فردی بازداشت
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 لطيف نام به فردی پاوه، توابع از" دشه" بسيج و پاسداران سپاه نيروهای: ميديا کوردستان

 .نمودند زندان ی روانه و بازداشت را اتابک

 14،25 بسيج، و سپاه نيروهای از زيادی شمار داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 حدکا وهواداران مردم توسط مرداد 25 مناسبت به آتش برافروختن ی بهانه به مردادماه،

 به نيروها ابن. بردند هجوک" دشه" روستای به" آتشگاه" و" قندی کله" ارتفاعات در

 نيروهای. نمودند نامبردگان بازادشت به  اقدام دشه، مردم تهديد و ارعاب منظور

 از يکی منزل نزديکی در بسيج برای پايگاهی استقرار حال در همچنين رژيم سرکوبگر

 .هستند روستا اين در خود ی شده شناخته و قديمی مزدوران

  بوکان اهل زندانی يک سرنوشت از اطالعی بی

 اهل" اميری حسين" نام به جوانی سرنوشت و وضعيت خبری منابع گزارش اساس بر

 قرار ابهام از یا پرده در شد بازداشت رژيم امنيتی نيروهای سوی از پيش چند که بوکان

 منطقه در 1387 ماه بهمن 26 روز که جوان اين سرنوشت از اطالعی بی ادامه. دارد

 و خانواده برای شد بازداشت اسالمی رژيم با مخالفت اتهام به بوکان" حصار جاده"

 .است کننده نگران بسيار بستگانش

  اهواز در سياسی فعال دو بازداشت 

 وازاه در سياسی فعال دو بازداشت

 .شدند بازداشت امنيتی نيروهای توسط اهواز شهر در سياسی فعال دو

 محمد و رحيمی پژمان نامهای به اهواز شهر در سياسی فعال دو دريافتی، گزارشات بنابر

 ذکر بدون شهر اين اطالعات اداره نيروهای توسط مردادماه 26 تاريخ در وندی اسماعيل

 . شدند منتقل لومینامع نقطه به و بازداشت مشخص اتهامی

 از اطالعی تاکنون ها، خانواده پيگيريهای عليرغم و بازداشت از پس است، ذکر به الزم

 .است نشده حاصل دربند سياسی فعال دو اين سرنوشت

  بانه در جوان 3 بازداشت

. نمودند دستگير را جوان 3 بانه در رژيم امنيتی و انتظامی نيروهای گذشته، روزهای طی

 از اطالعی و اند شده زندان ی روانه شدگان بازداشت داد، گزارش کردستان خبرگزاری
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 مدتی رژيم نيروهای افزايد، می همچنين خبری منبع اين. نيست دست در آنان سرنوشت

 بازرسی به اقدام گوناگون های بهانه به و نموده حکمفرما بانه بر امنيتی جوی که است

 نمايند می پياده عابران و ها موتورسيکلت ها، اتومبيل

  امنيتی نيروهای توسط سردشت و بيجار در تن 2 بازداشت

 هوشيار نام به شخصی بيجار، شهر در رژيم اطالعاتی نيروهای مردادماه، ويکم سی روز

 .نيست دست در وی سرنوشت از اطالعی تاکنون که نمودند بازداشت را ساله 18 محمدی،

 ساعت رژيم، امنيتی نيروهای همچنين فزود،ا خبر اين اعالم ضمن کردستان خبرگزاری

 پس عبداهللا، حاجی نام به شخصی منزل به هجوم با سردشت، در شهريورماه ششم شب 10

 اطالعی نيز شهروند اين سرنوشت از تاکنون. نمودند بازداشت را وی منزلش، بازرسی از

 .نيست دست در

  نقده زندان در زندانی يک غذای اعتصاب

" کاريزه" روستای اهل رش علی نام به نقده زندان زندانيان از يکی هک است روزی چند

 امير" جانب از نامبرده کردستان، خبرگزاری گزارش به. است زده غذا اعتصاب به دست

 سلول به و گرفته قرار حرمتی بی مورد زندان بازپرس" افشار" و رئيس" سهرابی

 است شده منتقل انفرادی

  رژيم اطالعاتی نيروهای توسط باجانیبا ثالث در تن 30 بازداشت

 بازداشت را تن 30 باباجانی، ثالث منطقه در رژيم اطالعات نيروهای گذشته، ی هفته طی

 .اند نموده

 در توضيحی هرگونه ی ارائه از تاکنون مربوطه مقامات داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 در اصوًال ها ازداشتب اين اما اند، نموده داری خود عده اين بازداشت علت خصوص

 صورت منطقه مردم ميان در وحشت و  رعب ايجاد جهت رژيم هميشگی سياست راستای

  .گيرد می
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 دانشگاه به ورود از آذربايجان دانشجويی فعالين از تن سه محروميت
  ليسانس فوق مقطع در

 ايران در دولتی دانشگاههای ليسانس فوق آزمون نتايج اعالم دنبال به:  سسی ساواالن

 کنکور در که آذربايجان دانشجويی فعالين از شوقی شهرام و شهبازی ابراهيم ، جدی بهزاد

 به ورود از بودند کرده کسب را الزمه های رتبه و شرکت ليسانس فوق مقطع ورودی

 .شدند محروم دانشگاه

 ٣٨٠ رتبه و تبريز دانشگاه رياضی رشته دانشجوی جدی بهزاد رسيده گزارشات به بنا

 دانشگاههای در رشته اين در قبولی جهت الزم رتبه کسب عليرغم اقتصاد رشته نکورک

  . است شده اعالم مردود انتخابی،

 و کشور آموزش سنجش سازمان در آذربايجان دانشجويی فعال اين پيگيريهای دنبال به

 نام وی کشور، آموزش سنجش سازمان گزينش هسته رئيس نوربخش دکتر به مراجعه

 وی به تحصيل ادامه جهت صالحيت فاقد افراد ای صفحه ١۵ ليست در را دیج بهزاد

  . است داده نشان

 رتبه کسب به موفق که فرهنگی ميراث رشته التحصيل فارغ شوقی شهرام اين از عالوه

  .است شده اعالم مردود بود شده هنر پژوهش رشته در ٢٠٠

 فلسفه رشته التحصيل فارغ بازیشه ابراهيم کنکور نتايج سنجش سازمان مسئولين همچنين

  .اند کرده دستکاری را بود کرده شرکت حقوق رشته کنکور در که را زنجان دانشگاه از

 با تطابقی گونه هيچ اوليه کارنامه در شده اعالم نتايج دانشجويی فعال اين نزديکان گفته به

 .ندارد وی پاسخهای برگه

 فعال محمدی نويد نام ثبت از تبريز آزاد دانشگاه مسئولين نيز پيش چندی که است گفتنی

 شده پذيرفته دانشگاه اين در کامپيوتر ارشد کارشناسی مقطع در که آذربايجان دانشجويی

 هويت مدافعان دانشجويان از تن چندين نيز گذشته سالهای در و اند کرده ممانعت است

 صمد امامی، امين اغ،ب قره مهد نادر کيانی، قادر رشيدی، ابراهيم جمله از آذربايجانی

 ليسانس فوق مقطع در تحصيل ادامه از بابازاده ناهيد و محمدی حاج مهدی پاشايی،

 .اند بازمانده
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 می صورت حالی در آذربايجان دانشجويی فعالين تحصيل ادامه از محروميت و فشار

 از يکی را تحصيل حق از برخورداری ،٢۶ ماده در بشر حقوق جهانی اعالميه که پذيرد

 تساوی با بايد عالی آموزش به يابی دست" که کند می تأکيد و دانسته بشر ابتدايی حقوق

  ".شود مند بهره آن از خود استعداد بنابه بتواند کس هر تا باشد پذير امکان همه برای کامل

 

  مين انفجار اثر بر سردشت در فردی شدن زخمی
 شخصی شهريورماه، نهم روز ادبامد کردستان، گزاری خبر گزارش به: ميديا کوردستان

 ی مزرعه در مين انفجار اثر بر سردشت،" آالن" منطقه" گولينه" روستای اهل کريم نام به

 بر نامبرده.گرديد پا ی ناحيه از شديدی جراحات دچار) بيتوش روستای پشت" (گويز کانی"

  . شد منتقل سردشت بيمارستان به مداوا جهت پا شکستگی و جراحات شدت اثر

 

  رژيم نيروهای بدست" مرگور" در عراقی کرد شهروند يک قتل
" فاخر" نام به عراق کردستان اهل شهروند يک شهريورماه، هشتم روز: ميديا کوردستان

 مزدوران از يکی توسط اروميه،" مرگور" توابع از" گيسيان" به" دزه" ی جاده مسير در

 .رسيد قتل به" افشار" نام به اسالمی جمهوری

 گفته و بوده  ايران کردستان ساکن اواخر همين تا فاخر داد، گزارش کردستان زاریگ خبر

 .بود نموده سفر منطقه اين به اش مالی طلب گيری پس باز جهت. شود می

 فرماندهی به مرگور ی"دزه" پايگاه بسيجی و سپاهی مزدوران از گروهی توسط نامبرده

 .است رسيده قتل به وی وسطت موجهی دليل هيچ بدون و شده بازداشت افشار

 آزار و اذيت به هاست سال که باشد می  منطقه در رژيم ی شده شناخته مزدوران از" افشار"

  .است رسانده قتل به بيگناه را تن چند تاکنون و بوده مشغول مرگور منطقه مردم
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  مريوان در کاسبکاران بر رژيم فشار افزايش
 از" تو دوله" روستای در رژيم نيروهای شهريورماه، نهم روز بامداد: ميديا کوردستان

 آتش به را کاسبکاری آنان، به تيراندازی و مرزی کاسبکاران به يورش با مريوان توابع

 .کشيدند

 و مغازه باب چند به يورش با همچنين رژيم نيروهای دا، گزارش کردستان خبرگزرای

. کشيدند آتش به را  آنها موجود، اشياء و احناس غارت از پس منطقه، اين در خانه قهوه

 تيراندازی هدف بودند، شتافته کاسبکاران ياری به که نيز" تو دوله" روستای مردم

  . گرفتند قرار رژيم نيروهای

 آنها پيرامون مراتع و ها جنگل اطراف، مناطق به ها مغازه اين سوزی آتش گسترش اثر بر

 .گرديد سوزی آتش دچار نيز

 تن چند کردستان، مرزی مناطق کاسبکاران به رژيم نيروهای اخير روز چند حمالت در

  .است شده وارد آنان به نيز هنگفتی های زيان و خسارات و شده زخمی و کشته

 

   کرد دانشجوی مروتی وريا برای حبس سال يک
 موکريان خبری آژانس

 تجديد اهدادگ سوی از بيجار نور پيام دانشگاه دانشجوی مروتی وريا:بشر حقوق سرويس

 از پيش چندی کرد دانشجوی اين. گرديد محکوم زندان سال يک به کردستان استان نظر

 تجديد دادگاه در حکم اين که بود شده محکوم زندان سال 6 به سنندج انقالب دادگاه سوی

  .  يافت کاهش سال يک به نظر

 نمايد می سپری را خود محکوميت دوران سنندج زندان در اکنون هم که مروتی وريا اتهام

  .است شده عنوان مخالف احزاب با همکاری
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  مرزنشينان کشتار تداوم در زخمی و کشته دو
" سيف" روستای اهل" کردی سالح" نام به کولبر ساله 22 جوان يک شهريورماه 9 مورخ

 وی جسد. شد کشته انتظامی نيروهای دست به مريوان شهرستان تابع مرزی روستاهای از

 شده گزارش همچنين. شد منتقل مريوان بوعلی بيمارستان سردخانه به واقعه اين از پس

 21 جوان يک به انتظامی نيروهای اندازی تير نيز ماه شهريور 7 مورخ شنبه روز است

 باعث بوده کولبری حال در اسب با که" ميرآباد" روستای اهل" گلزاری دلير" نام به ساله

 بوعلی بيمارستان در اکنون هم نيز او. است شده اسبش شدن کشته و وی شدن زخمی

 طی که است حالی در کولبران همينطور و مرزنشين شهروندان کشتار تداوم. است مريوان

 اين به ای گسترده اعتراضات سردشت توابع همچون مختلفی روستاهای مردم گذشته هفته

 و دانشهرون از تعدادی شدن زخمی و دستگيری با موضوع اين که داشتند موضوع

  . شد سرکوب مذکور منطقه پاسگاه رئيس قتل همينطور

 

  رژيم نيروهای توسط مريوان در کاسبکار 2 قتل  
 تن 2 مريوان ی منطقه کاسبکاران به رژيم نيروهای تيراندازی اثر بر: ميديا کوردستان

 حاج فرزند صالح تن دو اين از يکی نام داد، گزارش کردستان خبرگزاری. شدند کشته

 مرزی مناطق در شهريورماه نهم شب که است" ژورو سيفی" روستای اهل ودمحم

 هشتم روز. داد دست از را خود جان و گرفته قرار رژيم نيروهای گلوله هدف مريوان

 دلير، نام به کاسبکاری به تيراندازی با ای جداگانه اقدام در رژيم نيروهای نيز شهريورماه

 . رساندند قتل به را یو" کاريز" روستای اهل رحمان فرزند

  سقز و اشنويه در کرد کاسبکار 3شدن زخمی و کشته

 اشنويه" سپيلک" ی منطقه در رژيم نيروهای شهريورماه، هفتم شب: ميديا کوردستان

 زخمی کاسبکاران از تن 2 آن اثر بر که بستند گلوله به را مهابادی کاسبکاران از گروهی

 مام کريم" نام به حادثه اين مجروحين از يکی داد، گزارش کردستان خبرگزاری. شدند

 .است سپرده جان اروميه بيمارستانهای از يکی در وارده جراحات شدت علت به" بارامی
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 سالمتی وضع با رابطه در. شد داده تحويل اش خانواده به ساعاتی از پس نامبرده جسد

 رژيم، نيروهای نهمچني. نيست دست در دقيقی اطالع حادثه، اين در مجروح فرد ديگر

 محمد نام به کاسبکاری اتومبيل سقز،" ی د ميره" روستای در شهريورماه هشتم روز

 يک جريان در آن دنبال به. بستند گلوله به را مهاباد ی"همزاوا" روستای اهل صالحی،

 از را خود جان و گرفته قرار رژيم نيروهای گلوله هدف نامبرده گريز، و تعقيب عمليات

  .داد دست

 

  انتظامی نيروهای توسط ديگر مرزنشين شهروند چند قتل
 براثر کشور غرب مختلف درمناطق گذشته روز چند طول در: هرانا خبرگزاری

 نفر چندين و کشته کرد شهروند 3 کرد کاسبکاران سوی به انتظامی ماموران تيراندازی

  .  اند شده زخمی ديگر

 انتظامی نيروهای مريوان توابع از" ريژد ميرگه"  منطقه در شهريورماه 8 يکشنبه روز

 اقدام اين اثر بر که کردند تيراندازی کرد مرزنشينان به متعلق ماشين چندين سوی به

  . شد زخمی" برزگر صالح"  نام به شهروندی

 روستای اهل" دلير"  نام به ديگر شهروندی مريوان شهر توابع از ديگر منطقه در همچنين

  . شود می کشته نتظامیا نيروهای بدست" کاريز"

 تيراندازی طی سقز توابع از" دی ميری"  منطقه در نيز شهريورماه 5 شنبه پنج روز در

 نام به مهابادی شهروندی مرزنشين کاسبکاران های ماشين از تعدادی به انتظامی نيروهای

  . شد کشته گلوله چندين اصبابت اثر بر" ابراهيمی حسين" 

 نيروهای اشنويه شهر اطراف مناطق در نيز شهريورماه 6 هجمع روز در مورد آخرين در

"  نام به کرد شهروند آن اثر بر که کرد تيراندازی کاسبکاران از تعدادی سوی به انتظامی

  .نمود فوت بيمارستان در وارده جراحات شدت علت به و شد زخمی شدت به" بنگينی کريم
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  رژيم روهایني توسط پيرانشهر روستاهای مردم اموال تاراج
" ترکش" روستاهای ی محاصره با رژيم، نيروهای از زيادی شمار شهريورماه، نهم روز

 .نمودند مردم اذيت و آزار به اقدام پيرانشهر،" حسين قبر" و

 به متعلق اسب رأس 20 به نزديک همچنين نيروها اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 اهالی از يکی همچنين رژيم نيروهای. اند هبرد خود همراه به را روستا دو اين مردم

 همراه به جانی خسارت خوشبختانه که دادند قرار  تيراندازی هدف را ترکش روستای

   نداشت

 

  کرد شهروند چهار دستگيری
 اطالعات کل اداره عمومی روابط اطالعيه به بنا داد، گزارش ايران در بشر حقوق فعاالن

 امام پسر شدن کشته با رابطه در را نفر چهار استان اين امنيتی مأموران کردستان، استان

 .اند کرده دستگير همراهش دو و مريوان جمعه

 نظير هايی وعده با که هستند شده اجير عوامل از متهمين که شده ادعا مذکور درگزارش

 را خود وابستگی و کرده کار اين به اقدام زياد پول دريافت و اروپا در اقامت و پناهندگی

 گزارشات به بنا. اند کرده اعتراف عراق کردستان خودمختار منطقه اطالعاتی سرويس هب

 مذکور شدگان بازداشت از تن دو اعالمی هويت" مريوان يعقوب و راستی سامان" دريافتی

 های بازداشتگاه در آنان شديد شکنجه از رسمی غير و محلی منابع رابطه اين در است،

  . دهند می برخ سنندج و اروميه اطالعات

 امام پسر کرد، اعالم رابطه همين در ای جداگانه گزارش در نيز کردستان خبرگزاری

 به پاسداران سپاه به وابسته مسلح گروه يک سوی از همراهانش از تن دو و مريوان جمعه

  . اند شده کشته) رژيم مزدور" (تاب هيوا" فرماندهی

  .  اند کرده اعتراف امر بدين قاتلين از تن دو فتاحی ماجد و داباشی شورش
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  روستاييان بر فشار افزايش با توام شهروند دو بازداشت
 به مراجعه با امنيتی نيروهای جاری، هفته طی در ايران، در بشر حقوق فعاالن گزارش به

 .کردند اقدام شهروندان از تنی بازداشت و آنان تهديد به کردنشين روستای چند

 ،"ميرکی" ،"رشيد تاته"،"تازاباد" روستاهای به جاری هفته طی در امنيتی نيروهای

 ليالخ منطقه توابع از قروچای روستای همينطور و" موخ په حاجی" ،"سراب" ،"شعبانی"

 و منازل از تعدادی از بازرسی از پس و نموده مراجعه دهگالن شهرستان توابع و

. شهروندان منازل از جهمو دليل بدون های بازرسی به معترضين از تعدادی وشتم ضرب

 تن دو هويت تاکنون که نمودند" رشيد تاته" روستای ساکنان از تعدادی بازداشت به اقدام

 دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی( رشيدی صالح و کريمی نادر اسامی به آنان از

 که اند کرده تهديد را روستاها ساکنان امنيتی نيروهای همچنين. است شده احراز) اروميه

 آنان با روستاها در کرد احزاب نيروهای تردد مشاهده دهی اطالع عدم صورت در

  .کرد خواهند برخورد

 

  کرد بازداشتی دانشجوی رشيدی، صالح نامشخص وضعيت
 اهل اروميه، دانشگاه دانشجوی رشيدی صالح شهريورماه، هشتم روز: ميديا کوردستان

 رژيم اطالعاتی نيروهای توسط الن،دهگ شهرستان" ليالخ" منطقه" رشی تاله" روستای

 .يافت انتقال نامعلومی محل به و بازداشت قروه شهر در

 دانشجوی ساله، 25 رشيدی صالح حاکيست، زمينه اين در کردستان خبرگزاری گزارش

 در توضيحی گونه هيچ بدون منزلش، بازرسی دنبال به اروميه، دانشگاه ارشد کارشناسی

 تاکنون و شده بازداشت اطالعاتی نيروهای توسط ،وی به منتسب اتهامات خصوص

 مردم اما. است نشده ابالغ اش خانواده به وی بازداشت داليل و سرنوشت از اطالعی

 احزاب از يکی صفوف در که برادرش جای به رشيدی صالح که باورند اين بر منطقه

 .است شده گرفته گروگان به رژيم نيروهای توسط دارد، قرار رژيم مخالف کرد

 روزه دليل به شالق ضربات زير در جوانی اسالمی،مرگ پليد رژيم توسط ديگری جنايت

  خواری



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

164 

 

   

 روزه دليل به شالق ضربات زير در اورميه در جوان يک مرگ
 ! خواری

 تکان جنايت يک به دست حكومتي وحشي مزدوران دراروميه شهريور8 يكشنبه روز

 باخته جان شالق وحشيانه حکم اجراي نحي در جوان يک شود مي گفته.اند زده دهنده

 از و بود گرديده دستگير خواري روزه اتهام به که جوان اين دريافتي اخبار براساس. است

 وحشيانه حکم اجراي حين در بود شده محکوم شالق ضربه 30 به اورميه دادگاه سوي

  .است داده دست از را خود جان وارده شوک اثر در و شالق

 

  تبريز زندان از آذربايجانی فعال يک آزادی
 آستانه در که تبريز در آذربايجانی مدنی فعالين از مقدم حسينی بابک:  سسی ساواالن

 در آذربايجانيها عليه بر آميز توهين کاريکاتور چاپ به مردمی اعتراضات سالگرد

 تعزيری حبس ماه شش تحمل به و بازداشت ٨٧ سال ارديبهشت در ايران دولتی روزنامه

 آزاد زندان از محکوميت دوران تحمل از پس ٨٨ شهريور ٧ شنبه روز بود شده کوممح

 .شد

 اين اتهام تبريز انقالب دادگاه دوم شعبه رئيس بيات قاضی سوی از صادره حکم اساس بر

 اعالميه پخش طريق از گرايی قوميت و طلبی تجزيه و نظام عليه تبليغ آذربايجانی فعال

 کاريکاتور عليه بر اعتراضات سالگرد آميز مسالمت جمعاتت در شرکت به مردم دعوت

 محکوم تعزيری حبس ماه شش به را وی که است بوده ايران دولتی روزنامه در شده چاپ

 .بود کرده

 دانسته آزاد را سالح حمل بدون تجمعات برگزاری ايران اساسی قانون هفتم و بيست اصل

 تجمعات و مراسمات برگزاری از مانع يراخ سالهای در ايران حکومت مسئولين اما است

 کنندگان برگزار و شوند می زبانيشان و ملی حقوق مطالبه جهت آذربايجانيها آميز مسالمت

 زندانی و گرفته قرار اذيت و آزار مورد و بازداشت مراسمات اين در کنندگان شرکت و

 . شوند می
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  آبودوند محمدصديق وضعيت از خبری بی
 تأسيس دليل به آه آردستان بشر حقوق از دفاع سازمان دربند رئيس آبودوند صديق محمد

 برد می سر به اوين زندان در پيش ماه 16 از حبس نيم و سال 10 حكم با مدنی نهاد اين

 باعث خبری بی اين و نداشته خود خانواده با تلفنی تماس گونه هيچ گذشته روز چند طی

  .  است گرديده نسازما اين و ايشان خانواده اعضای نگرانی

 از خارج با وی تماس جاری ی هفته ابتدای از آبودوند محمدصديق خانواده اظهار بر بنا

 محل بند از را وی شنبه روز ايشان بندان هم از حاصله اطالع به توجه با و شده قطع زندان

 دادگاه در حضور جهت مهاباد شهرستان به انتقال قصد به اوين زندان در شان نگهداری

 حاصل نيز مهاباد زندان در ايشان حضور بر مبنی خبری هيچ آنون تا و ساخته ارجخ

  . است نگرديده

 محمدصديق حضور علت بودن مبهم اعالم ضمن آردستان بشر حقوق از دفاع سازمان

 وضعيت از خبری بی به نسبت ايشان خانواده و وآال اطالع بدون مهاباد دادگاه در آبودوند

 تماس امكان زودتر چه هر تا است آن خواستار و نموده نگرانی ابراز بشر حقوق فعال اين

  .گردد فراهم زندان در مسئول مقامات سوی از خانواده با وی تلفنی

 

  سنندج در بهائيت آيين پيرو برای حبس يکسال

 امنيتی نيروهای توسط پيش مدتی که سنندج در بهايت آيين پيرو رئوفی محمد:سنندج

 درشهرستان تعزيری حبس يکسال به بهائيت آيين تبليغ و ترويج اتهام به بود شده بازداشت

 اول شعبه در که رئوفی محمد:کردستان بشر حقوق ديدبان خبرگزاری. گرديد محکوم بناب

 آيين تبليغ و ترويج اتهام به شد رسيدگی اتهاماتش به سنندج شهرستان اسالمی انقالب دادگاه

. است شده محکوم وکيل داشتن بدون بناب رشهرستاند تعزيری حبس يکسال به بهائيت

 داشتند اظهار وی وضعيت به نسبت نگرانی اظهار با سنندجی شهروند اين خانواده

 پرداخته سنندج در بهائيت آيين تبليغ و ترويج به اينکه عنوان به ما متوجه که را اتهاماتی

 خانواده. ابيم بوده مشغول یدين فرايض انجام و خانواده چارچوب در تنها و است کذب ايم
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 نامبرده درحکم نظر تجديد با قضايی دستگاه که اند نموده اميدواری اظهار رئوفی محمد

  نمايند فراهم را وی آزادی زمينه

 

  انتظامی نيروی دست به مرزنشين شهروند دو قتل

 .رسيدند قتل به کشور غرب در کرد شهروند دو نظامي نيروهاي تيراندازي طي در

 آتش طي در سلماس شهر" قاصدک" منطقه در شهريورماه 4 مورخ چهارشنبه روز

 به کرد شهروند دو مرزنشين، کاسبکاران از تعدادي روي بر ناجا نيروهاي کمين گشودن

 . شدند کشته"  قزباش رسول عادل و محمدي اسد"  نامهاي

 به قانون اردمو از بسياري ناقض مذکور نيروهاي مستقيم تيراندازي است ذکر به الزم

 قتل که است حالي در اين. است بوده مسلح نيروهاي مأمورين توسط سالح کارگيري

 رشد کاسبکاران و کولبران به تيراندازي يا نظامي نيروهاي خطاهاي اثر در مرزنشينان

 اعتراضات افزايش بالطبع و کشور غرب نواحي در اخير ماههاي طي در برابري چندين

 .است هداشت پي در را مردمي

 

 هرانا خبرگزاری:  خبر منبع

  بهايی زندانی يک محاکمه
 .گرفت قرار محاکمه مورد انقالب دادگاه توسط امنيتی اتهامات به بهايی زندانی يک

 پليس نيروهای توسط گذشته سال ديماه در که بهايی زندانی مياندوآب، چينيان شهرام

 اتهامات تفهيم با سپس و بازداشت فرد چند شخصی شکايت خصوص در ابتدا شهرری

 به شهرری انقالب دادگاه 31 شعبه توسط بود، شده داده تحويل اطالعات وزارت به امنيتی

 .گرفت قرار محاکمه مورد دل زنده قاضی رياست

 ادعای غيرقانونی، گروههای در عضويت نظام، عليه اقدام همچون اتهاماتی دادگاه اين در

 وکيل همراه به چينيان آقای که شد مطرح دادستان ویس از مقدسات به توهين و! مهدويت

 آتی هفته طی دادگاه. پرداخت خود از دفاع به مطرحه موارد خواندن سند بی با خود مدافع

 .کرد خواهد مبادرت حکم صدور به
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 به روز سه مدت برای باالجبار دادرسی پايان از پس نامبرده است ذکر به الزم همچنين

 اين در. شد منتقل است مناسب بهداشتی و محيطی شرايط فاقد که اوين زندان قرنطينه

 . است بوده اجباری نيز وی برای است اسالمی آئينی که گرفتن روزه مکان

  روز 5 عرض در زخمی 4 و کشته 9 کردستان ی جامعه اقشار ترين دفاع بی کاسبکاران،

 که هستند کردستان فاعبيد و تهيدست مردم از قشری مرزی، کاسبکاران: ميديا کوردستان

. است درآمده رژيم انتظامی نيروی وظايف از يکی صورت به آنان نمودن زخمی و کشتن

 .است شده تأسيس قانون و نظم تثبيت و ايران مردم امنيت حفظ برای الظاهر علی نيرويی

 طی است، رسيده ما دست به کردستان خبرگزاری از که مکرری های گزارش اساس بر

 کرد کاسبکاران به رژيم نيروهای تيراندازی اثر بر شهريورماه، هشتم تا رمچها روزهای

 .اند شده زخمی تن 4 و کشته تن هفت کردستان، مرزی مناطق در

 روستای کاسبکاران به انتظامی نيروهای يورش در شهريورماه، چهارم روز -

 قرار ورانمأم گلوله اصابت مورد سليمی گوالله نام به دختری سردشت،" درماناوی"

 .سپرد جان و گرفت

 مأموران تيراندازی اثر بر رسول، خدری رحمان نام به فردی شهريورماه، پنجم روز -

 .شد کشته سردشت،" ساوان" روستای پاسگاه

 سقز،" دی ميره" روستای در رژيم نيروهای اثراتيراندازی بر شهريورماه، پنجم روز -

 .شد زخمی شدت به" عمر" نام به ای ساله 8 کودک و کشته" حسين" نام به فردی

 آتش هدف اشنويه منطقه در مهاباد کاسبکاران از شماری شهريورماه، ششم شب -

 خود جان" بارامی مام کريم" نام به کاسبکاری آن اثر بر که گرفتند، قرار رژيم نيروهای

 .شد زخمی شدت به نيز ديگری فرد و داد دست از را

 رژيم، مأموران تيراندازی اثر بر سردشت" تو دوله" تایروس در شهريورماه، هفتم شب -

 .شدند زخمی شدت به نيز مهدی نام به ديگری کاسبکاری و کشته عبداهللا نام به کاسبکاری

 محمد" نام به کاسبکاری اتومبيل سقز منطقه در شهريورماه، هشتم ی مورخه در -

 آن، اثر بر که رديدگ سانحه دچار رژيم نيروهای دست از گريز جريان در" صالحی

 .داد دست از را خود جان نامبرده
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 سيفی" روستای اهل صالح، اسامی به کاسبکار دو همچنين، شهريورماه هشتم روز در -

 قتل به رژيم انتظامی نيروهای توسط مريوان" کاريزه" روستای ساکن دلير، و" ژورو

 .رسيدند

 4 چهارشنبه روز ايران، در ربش حقوق فعاالن مجموعه از ديگری گزارش در همچنين -

 بر ناجا نيروهای گشودن آتش جريان در سلماس، شهر" قاصدک" منطقه در شهريورماه،

 قزباشی رسول عادل و محمدی اسد اسامی به تن دو مرزنشين، کاسبکاران از تعدادی روی

 .شدند کشته

 مرزی مناطق شهروندان عام قتل با ارتباط در که است هايی گزارش از بخشی تنها اينها

 .باشد تر باال هم اين از واقعی آمار رود می انتظار و رسيده ما دست به کردستان

 گرفته، خود به صعودی سير کرد کاسبکاران شدن زخمی و کشته بر مبنی آمار که حالی در

 حقوق حامی نهادهای و مدنی سياسی، های سازمان توجهات کانون در تاکنون موضوع اين

 .است نگرفته قرار بشر

 عمليات خونسردی، نهايت در کاال، قاچاق با مبارزه پوشش تحت انتظامی نيروهای

 توسط کاال قاچاق اگر حتی که حاليست در اين. برند می پيش به را کرد کاسبکاران وقمع قلع

 پر مناطق در کاالها ستد و داد از غير معيشتی تأمين منبع هرگونه فاقد که کاسبکارانی

 هم جرم و هستند درآمد حداقل کسب جهت مرزی شده گذاری مين ایه راه کوره و خطر

 نيروی. باشد نمی فرد نمودن زخمی و کشتن وجه هيچ به آن مجازات شود، محسوب

 آنان، از گرفتن رشوه و باجگيری که رساند می قتل به را کاسبکاران حالی در انتظامی

 .است نموده خويش درآمد یرسم غير منابع يکی به تبديل را تردد ی اجازه صدور جهت

 کرد، کاسبکاران نمودن زخمی و کشتن خاطر به نه و خواری رشوه خاطر به نه نيرو اين

 .گيرد نمی قرار قضايی پيگيری و بازخواست مورد رژيم مربوطه نهادهای جانب از

 کاسبکاران کاالهای ونقل حمل وسايل عنوان به ها اسب ی بيرحمانه کشتار اين، بر عالوه

 يک هيچ اعتراض مورد تاکنون هم آن که است انتظامی نييروهای جنايات از ديگر يکی

 .است نگرفته قرار حيوانات حقوق مدافع های سازمان از
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 هستند کردستان ی جامعه اقشار ترين ستمديده جمله از کردستان، مرزی مناطق کاسبکاران

 و حامی يک وجود زا همچنان و نيست قائل ارزشی آنها زندگی و جان برای کسی که

  . هستند بهره بی دلسوز پشتيبان

 

  رژيم نيروهای توسط سقز" دی ميره" روستای در ديگر کاسبکار يک قتل

 مير" پاسگاه در رژيم نيروهای شهريورماه، سيزدهم جمعه روز: ميديا کوردستان

 .رساندند قتل رابه پور عبدی سيدعباس نام به ديگری کاسبکار سقز"دی ه

 ديگر کاسبکار چند همراه به بوکان، اهل کاسبکار اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 اين جسد انتقال دنبال به. بودند سقز  به بانه از کاال نقل و حمل مشغول معاش، امرار جهت

 به روز همين ظهر از بعد در شهر اين مردم از شماری سقز، در بيمارستانی به کاسبکار

 عليه شعار دادن سر با و نموده تجمع بيمارستان افاطر ی محوطه در ساعت يک مدت

 .داشتند ابراز کاسبکار اين قتل به نسبت را خود اعتراض رژيم،

 نيروهای با گريز و تعقيب جريان در که است کاسبکاری سومين اين گذشته روز چند طی

  . رسد می قتل به" ی د ميره" روستای در رژيم

 

  انتظامي وينير دست به مرزنشين شهروند دو قتل

 دو نظامي نيروهاي تيراندازي طي در ايران، در بشر حقوق فعاالن: ميديا کوردستان

 .رسيدند قتل به کشور غرب در کرد شهروند

 آتش طي در سلماس شهر" قاصدک" منطقه در شهريورماه 4 مورخ چهارشنبه روز

 به کرد هروندش دو مرزنشين، کاسبکاران از تعدادي روي بر ناجا نيروهاي کمين گشودن

 تيراندازي است ذکر به الزم.شدند کشته"  قزباش رسول عادل و محمدي اسد"  نامهاي

 مأمورين توسط سالح کارگيري به قانون موارد از بسياري ناقض مذکور نيروهاي مستقيم

 نيروهاي خطاهاي اثر در مرزنشينان قتل که است حالي در اين. است بوده مسلح نيروهاي

 در اخير ماههاي طي در برابري چندين رشد کاسبکاران و کولبران به ندازيتيرا يا نظامي

 .است داشته پي در را مردمي اعتراضات افزايش بالطبع و کشور غرب نواحي
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  بلوچ شهروند دهها بازداشت

 شدند بازداشت امنيتی نيروهای توسط مختلف شهرهای در بلوچ شهروندان از تن دهها

 جوانان را آنان اکثريت که بلوچ شهروندان از تن دهها گذشته، روز ده زمانی محدوده در

 نقاط به و بازداشت امنيتی نيروهای توسط سراوان و زاهدان شهرهای در ميدهند تشکيل

 .اند شده منتقل نامعلومی

 داليل و اتهامات همينطور و نيست دست در اطالعی شدگان بازداشت دقيق تعداد از

 فعاالن با خويشاوندی آنها تمامی مشترک وجه دهند می ارشگز مطلع منابع اما بازداشت

 سياسی فعاليت يا اقدام هرگونه محلی منابع. است بلوچستان اپوزيسيون و بلوچ سياسی

 .کنند می رد را شده دستگير افراد

 ناروئی، سعيد ريگی، حمزه:  از است عبارت شدگان بازداشت از تن سيزده اسامی

 ريگی، ابراهيم ريگی، اهللا حبيب ريگی، عبدالمالک ريگی، اهللا عزت ريگی، عبدالرحمان

 شه ناصر بخش، شه اسداهللا ناروئی، عبداهللا قنبرزهی، احمد ريگی، حامد ريگی، اسماعيل

 .بخش

 و قضايی مراجع از افراد اين خانواده مستمر پيگيريهای عليرغم است ذکر به الزم

 اين. است نشده حاصل اطالعی افراد اين نگهداری محل و سرنوشت از تاکنون انتظامی

 معلم 22 کم دست بازداشت شاهد گذشته های هفته در نشين بلوچ مناطق که است حالی در

  . است بوده سراوان شهر در بلوچ فرهنگی و

 

  آذربايجانی بشر حقوق فعال پور حکاک ياشار برای حبس ماه شش حکم صدور

 و بازداشت ٨۴ بهمن در که آذربايجانی بشر حقوق پورفعال حکاک ياشار:  سسی ساواالن

 سوی از بود شده آزاد زندان از ضمانت و وثيقه قيد به موقت بازداشت يکماه تحمل از پس

 .شد محکوم تعزيری حبس ماه شش به زنجان انقالب دادگاه يک شعبه

 انقالب دادگاه اول شعبه رئيس صادقی قاضی ،٨٨ مرداد ٢۶ در صادره حکم اساس بر

 زدن برهم جهت گروه و دسته در عضويت را آذربايجانی بشر حقوق فعال اين هامات زنجان

 حکاک دادگاه که است کرده عنوان عمومی اذهان تشويش و نظام عليه تبليغ کشور، امنيت
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 و کشور امنيت زدن برهم جهت گروه و دسته در عضويت اتهام دو با رابطه در را پور

 تشويش اتهام خصوص در و نموده محکوم تعزيری سحب ماه شش تحمل به نظام عليه تبليغ

 زنجان استان جزائی دادگاه به را پرونده و صادر صالحيت عدم به رای عمومی اذهان

 .است نموده ارجاع

 در پدرش مغازه مقابل در ٨۴ بهمن ١ در آذربايجانی نويس وبالگ و بشر حقوق فعال اين

 تبريز و مراغه شهرهای اطالعات دارها انفرادی سلولهای در ماه يک و بازداشت مراغه

 با زنجان و مراغه شهرهای دادگستری در پرونده دو بازداشت اين با همزمان.برد سر به

 .شد تشکيل پور حکاک برای مشابه اتهامات

 در دانشجويی فعاليتهای بازداشت زمان در وی های بازجويی پورموضوع حکاک گفته به

 دانشجويی نشريات توزيع و چاپ و زنجان شگاهدان دانشجويان اسالمی جمعيت تشکل

 فرزندان خانه NGO دفتر اندازی راه و دانشگاه اين در سوزلری زنگان و اوزن قيزيل

 .است بوده وی های نوشته دست و مراغه در آذربايجان

 مدير زنجان، دانشگاه دانشجويان اسالمی جمعيت مرکزی شورای عضو پور حکاک ياشار

 زنگان و اوزن قيزيل دانشجويی نشريات سردبير و هيمه ويیدانشج نشريه مسئول

 فرزندان خانه)NGO(غيردولتی سازمان شعبه مسئول و زنجان دانشگاه در سوزلری

 روابط مسئول و برد می سر به کشور از خارج در اکنون وی. بود مراغه در آذربايجان

 .است)اپآد(ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن عمومی

 در آذربايجانی بشر حقوق فعاالن فعاليتهای با امنيتی برخوردی همواره ايران حکومت

 که ای گونه به و دهد می قرار زندان و شکنجه و اذيت و آزار مورد را آنها و دارد ايران

 برای و دستگير آذربايجانی نويس وبالگ و بشر حقوق فعال پور متين سعيد پيش چندی

  . شد منتقل تهران اوين زندان به اش ساله هشت وميتمحک دوران تحمل
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  بکوشيم دنيايی حامد جان نجات برای: کرد بازداشتی معلم ی خانواده

 مورد سقز شهر در) 2009 اوت 21( 1388 مردادماه ام سی روز) کرد معلم( دنيايی حامد

 اين اطالعات اداره ی روانه بازداشت از پس و گرفت قرار رژيم امنيتی نيروهای حمله

 .گرديد شهر

 ی مخابره ی لحظه تا اما نيست، دست در دنيايی حامد سرنوشت از چندانی اطالعات گرچه

 و داشته قرار ها شکنجه شديدترين تحت سقز اطالعات اداره در نامبرده خبر، اين

 .است نرسيده جايی به وی از اطالع کسب برای اش خانواده های تالش

 بازداشت اطالعاتی نيروهای توسط سقز در که است معلمی ندومي اين اخير مدت طی

 .شود می

 شهر" ريباز" آموزشگاه مسئول و رياضی دبير زاده صالح حسن نيز جاری سال تيرماه در

 همکاری اتهام به سنندج اطالعات ی اداره و سقز مرکزی زندان در روز 25 مدت به سقز

 آزاد تومانی ميليون 70 ی وثيقه اخذ با و دانیزن نظام عليه تبليغ و مخالف احزاب از يکی با

 .گرديد

 آزادی برای وپرورش آموزش ی اداره بر فشار اعمال با سقز معلمان مدت اين طی

 اداره اين مقامات بلکه نکردند دريافت پاسخی تنها نه اما نمودند می تالش همکارشان

 به نيز دنيايی حامد با هرابط در. افزودند وی ی پرونده بر نيز ديگری ناروای اتهامات

 برکنار کار از را وی موضعگيری، نخستين در وپرورش آموزش مسئول منوال، همين

 .اند نموده

 برای اند نموده تقاضا بشردوست محافل و مجامع تمامی از دنيايی حامد آقای ی خانواده

  نمايند کوشش کرد معلم اين رهايی
  

  

   آذربايجان دانشجويی لفعا ماکوئی مجيد زندان سال سه حکم جرایا
 از و اصفهان اشتر مالک دانشگاه سازی کشتی دانشجوی ماکويی مجيد:  سسی ساواالن

 محکوم تعليقی حبس سال دو و تعزيری حبس يکسال به که آذربايجان دانشجويی فعالين
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 منتقل تبريز زندان مالی بند به حکم اجرای برای و بازداشت ٨٨ مرداد ٢٧ رور بود شده

  .شد

 مدرک اخد برای که آذربايجان دانشجويی فعال اين ماکوئی، خانواده نزديکان گفته به

 ٨٨ مرداد ٢٧ روز در بود نموده مراجعه اصفهان اشتر مالک دانشگاه به خود ليسانس

 بند به و تبريز به اصفهان از هواپيما با و بازداشت اصفهان اطالعات اداره ماموران توسط

  .است شده لمنتق شهر اين زندان مالی

 تبريز دانشگاه دانشجوی هفت همراه به ٨٧ تابستان در آذربايجان دانشجويی فعال اين

 موقت بازداشت ماه سه به نزديک از پس و بازداشت تبريز اطالعات اداره ماموران توسط

  .بود شده آزاد زندان از وثيقه قيد به شکنجه با توام

 و ملی امنيت زدن هم بر جهت غيرقانونی هگرو اداره و تشکيل در مشارکت ماکوئی اتهام

 تبريزطی انقالب دادگاه يک شعبه رئيس حملبر قاضی و است شده عنوان نظام عليه تبليغ

 دانشجويی جنبش«  نام به وبالگی اداره و ايجاد به استناد با ٨٧ بهمن ٢٠ در حکمی

 محکوم عليقیت حبس دوسال و تعزيری حبس يکسال به تحمل را وی ،» آذوح – آذربايجان

  .شد تاييد تجديدنظر دادگاه در ٨٨ ماه ارديبهشت اوليه، حکم که بود کرده

 اين جريان در که نسب نجفی احسان و ای خواجه آيدين زهتاب، فراز نيز اين از پيش

 جهت و بازداشت ٨٨ تير ١٨ و ١٧ در بودند شده محکوم حبس سال سه به پرونده

  .بودند يافته انتقال تبريز زندان مالی بند به خود محکوميت دوران گذراندن

 است يافته افزايش ای فزاينده نحو به اخير سالهای در آذربايجان دانشجويی فعالين بر فشار

 و شده محدود يا پلمپ آذربايجانی دانشجويان کانونهای و تشکلها و نشريات که ای گونه به

 حکومت.اند گشته مواجه دانشگاه از اخراج و تعليق احکام با آذربايجان دانشجويی فعالين

 به ورود از و دار ستاره را آنها آذربايجانی دانشجويان فعالينهای کنترل برای اخيرا ايران

   .کند می زندانی و بازداشت را آنها و کرده محروم دانشگاه

 http://www.savalansesi.com/2009/09/blog-post_9569.html 

  سسی ساواالن
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   کرد شهروندان سوی به انتظامی نيروهای تيراندازی
   ايران در بشر حقوق فعاالن

 نيروهای خطای عناوين تحت مرزنشين شهروندان از زيادی تعداد اخير های هفته طی

  :  هرانا خبرگزاری اند داده دست از را خود جان قاچاق کاالی با مقابله يا نظامی،

 سقز شهر توابع از" دی يرم" پاسگاه نظامی نيروهای شهريورماه، 13 مورخ جمعه روز

 اصابت دليل به که گشودند آتش مرزنشين کاسبکاران از تعدادی سمت به جاده در کمين با

.  داد دست از را جانش پور عبدی عباس نام به بوکان اهل کرد شهروند يک گلوله چندين

 سوی به انتظامی نيروهای خودسرانه تيراندازی اثر بر ديگر، رويدادی در هميچنين

 قتل به معصومی شافع نام به جوانی سلماس شهر توابع از قطور منطقه در کرد هروندانش

  . رسيد

  . نيست درست در اطالعی خودسرانه تيراندازی اين داليل از کماکان

 عناوين تحت مرزنشين شهروندان از زيادی تعداد اخير های هفته طی است ذکر به الزم

  .اند داده دست از را خود جان قاچاق الیکا با مقابله يا نظامی، نيروهای خطای

  

   باباجانی ثالث در دوتن بازداشت

 رژيم امنيتی نيروهای باباجانی، ثالث ی منطقه در اخير روزهای طی: ميديا کوردستان

  .نمودند کرمانشاه اطالعات ی اداره ی روانه و بازداشت را شهروندان از دوتن

 اهل ويسی، علی مجيد شدگان بازداشت از يکی نام داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 بازداشت وی که است بار دومين اين و بوده باباجانی ثالث" خاکان بانی" روستای

 بازداشت علت نيز و دوم شخصی هويت از دقيقی اطالع هنوز گردد می يادآور. گردد می

  .نيست دست در تن دو اين

  

   خوی" الند" ی منطقه در تن 3 شدن زخمی و کشته
 2 و کشته کاسبکاری خوی،" الند" انتظامی نيروهای تيراندازی اثر بر: ميديا تانکوردس

  .شدند زخمی شدت به نيز ترکيه کردستان اهل شهروند
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 سوری بله" روستای ساکن"ايوب" مقتول فرد نام داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 ردستانک" سور خراب" روستای اهل ،"حکان" و" ايلهان" مجروحين اسامی و" خواری

  .داد روی شهريورماه سيزدهم روز حادثه اين. باشد می ترکيه

  

   بسيجی يک دست به پيرانشهر در تن يک شدن کشته
 پيرانشهر،" ماشکان" روستای اهالی از يکی شهريورماه، چهاردهم روز: ميديا کوردستان

  .شد کشته ،"منگور رحمان حسين" نام به بسيجی مزدور يک دست به

 جسد و بوده" زاده حسن رحمان" مقتول نام افزود، خبر اين اعالم با تانکردس خبرگزاری

 انگيزه است شده منتقل پيرانشهر در بيمارستانی به قانونی پزشکی تحقيقات انجام جهت وی

  .است نشده مشخص هنوز نامبرده شهروند قتل از رژيم مزدور اين

  

   رژيم مزدوران توسط مرزنشين شهروند دو قتل
" دی مير" پاسگاه نظامی نيروهای شهريورماه، 13 مورخ جمعه روز:  راناه خبرگزاری

 گشودند آتش مرزنشين کاسبکاران از تعدادی سمت به جاده در کمين با سقز شهر توابع از

 جانش پور عبدی عباس نام به بوکان اهل کرد شهروند يک گلوله چندين اصابت دليل به که

 نيروهای خودسرانه تيراندازی اثر بر ديگر، رويدادی در هميچنين. داد دست از را

 شافع نام به جوانی سلماس شهر توابع از قطور منطقه در کرد شهروندان سوی به انتظامی

 درست در اطالعی خودسرانه تيراندازی اين داليل از کماکان. رسيد قتل به معصومی

 تحت مرزنشين شهروندان از زيادی تعداد اخير های هفته طی است ذکر به الزم. نيست

  .اند داده دست از را خود جان قاچاق کاالی با مقابله يا نظامی، نيروهای خطای عناوين

  

   اردبيل در آذربايجانی مدنی فعال پنج برای حبس سال يک حکم صدور
 رحيم سعادتی، ودود عليزاده، بهروز اردبيل استان نظر تجديد دادگاه:  سسی ساواالن

 را اردبيل در آذربايجانی مدنی فعالين از خياوی کريمی يراردش و حسينی حسين غالمی،

  .کرد محکوم حبس يکسال به
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 قاضی رياست به اردبيل استان نظر تجديد دادگاه هفتم شعبه سوی از صادره حکم اساس بر

 متهمين به بدوی دادگاه در که ملی امنيت زدن هم بر جهت گروه در عضويت اتهام افسانه

 نسبت فعالين اين به نطام عليه تبليغ جديد اتهام و لغو مدارک فقدان ليلبد بود شده داده نسبت

   .است شده داده

 ودود عليزاده، بهروز نظر تجديد دادگاه گويد می متهمان اين وکيل فقيهی رضا محمد سيد

 محکوم حبس يکسال به خياوی را کريمی اردشير و حسينی حسين غالمی، رحيم سعادتی،

 مدت به خياوی کريمی اردشير و حسينی حسين محکوميت ميان اين از که است کرده

 پنج اين محکوميت ميزان کاهش عليرغم وی گفته به.است آمده در تعليق حالت به دوسال

 اردبيل در آذربايجانی فعال ديگر اکبرزاده عسگر محکوميت حکم آذربايجانی، مدنی فعال

 همچنان بود شده محکوم زاهدان زندان به تبعيد با توام حبس سال پنج به راستا همين در که

  .است باقی خود قوت به

 در حکمی طی زاده حسن قاضی رياست به اردبيل انقالب دادگاه يک شعبه اين از پيش

 و حسينی حسين غالمی، رحيم سعادتی، ودود عليزاده، بهروز اکبرزاده، عسگر ٨٧ بهمن

 ملی امنيت زدن هم بر جهت هدست و گروه در عضويت اتهام به را خياوی کريمی اردشير

 همدان،کرمان سمنان، بجنورد، زاهدان، شهرهای به تبعيد با توام زندان سال پنج تحمل به

  .بود نموده محکوم عباس بندر و

 مامورين بازداشت در روز ٢٠ مدت و بازداشت ٨٧ فروردين در آذربايجانی فعالين اين

 زبان به تحصيل خواستار افراد ينا. داشتند قرار شکنجه تحت ايران اطالعات وزارت

 های شهر در تظاهرات برپايی با اخير سالهای در که هستند متهم و بوده مدارس در مادری

  .اند داشته ابراز علنی صورت به را خود خواست اين اردبيل استان مختلف

 فعالين اما داند می مجاز را سالح حمل بدون آميز مسالمت تجمع ايران اساسی قانون

 شنکنجه و بازداشت همواره آميز مسالمت تجمعات برگزاری يا شرکت اتهام به بايجانیآذر

   .گردند می محکوم زندان سنگين احکام به و شده محاکمه و

 حقوق سازمان سخنگوی قوامی، اجالل:  کردستان بشر حقوق سازمان سخنگوی

 سازمان: گفتکبودوند روانی و جسمانی سالمت به نسبت نگرانی عالم با بشرکردستان
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 حقوق فعاالن ای فله های وبازداشت ازانتخابات پس مسايل به باتوجه بشرکردستان حقوق

 چه هر که خواهيم می قضايی ازمراجع و بشرهستيم حقوق فعاالن همه سالمتی بشرنگران

   .نمايد فراهم را بشر حقوق فعاالن آزادی های زمينه زودتر

 و بطورغيرقانونی بشرکردستان حقوق سازمان رئيس اخير روزهای در اينکه بابيان وی

 فرستاده تهران به وسپس انتقال مهاباد به آميز توهين شکلی وبه شأن از دور برخوردی با

 می ها روش اين با و است شکنجه نوعی واقع در برخوردها اينگونه:  افزود شود می

   .نمايند وارد خانواده و وی بر را مضاعفی فشار که خواهند

 برند، می بسر بازداشت در اکنون هم که بشری حقوق فعاالن ديگر به اشاره با قوامی

 به مؤمنی... عبدا ، احمدزيدآبادی نظرآهاری، شيوا صميمی، کيوان:  چون افرادی: گفت

 هر بايد آنان های خانواده چرا و اند بازداشت در همچنان شرعی و قانونی داليل کدامين

 سوی از روشنی جواب هيچ و باشند وآمد رفت در البانق دادگاه ـ اوين درمسير روز

   .شود نمی داده آنان به مسئوالن

 انتشار با سازمان اين اينکه بر تأکيد با ادامه در کردستان بشر حقوق سازمان سخنگوی

 گفت است، ابرازداشته برخوردها اينگونه تداوم به رانسبت خود جدی اعتراض هايی بيانيه

 نقض  انسانها حقوق ترين ابتدايی وارزشها، نظام از دفاع بهانه به که است تأسف جای: 

 وکسانيکه انقالب وبانيان گيرد می صورت نظام از دفاع نام به کهريزک در انسانی وفجايع

. برند می بسر اوين در اينک اند داشته نظام اين واستقرار تثبيت رابرای هزينه بيشترين

 نبوی، بهزاد زاده، رمضان... عبدا حجاريان، سعيد:  ندمان افرادی بردن نام با قوامی اجالل

 مثل کسی که بپذيرد تواند نمی هيچکس:  افزود زاده تاج ومصطفی ميردامادی محسن

 خوبی به را زاده رمضان همگان باشد، بوده نظام براندازی فکر در زاده رمضان... عبدا

 چگونه حال است، برماروشن کردستان استانداری در وی اقدامات و عملکرد ، شناسيم می

   بيفتد؟ براندازی فکر به و شود انقالب ضد يکباره به  زاده رمضان مانند فردی است ممکن

 جديد مديريت که نمود اميدواری اظهار پايان در کردستان بشر حقوق سازمان سخنگوی

 و مدنی ، سياسی فعاالن آزادی زمينه موجود های بندی جناح از دور به قضايی دستگاه

  .نمايد فراهم را بشر حقوق
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   اهواز کارون زندان به بازداشتی کارگری فعال 2 انتقال
 پژمان" کارگری مستقل های تشکل ايجاد به کمک برای هماهنگی کميته گزارش اساس بر

 شهر اين کارون زندان به اهواز اطالعات اداره زندان از" وندی  اسماعيل محمد و رحيمی

 های تشكل ايجاد به آمک برای هماهنگی آميته اعضای از حيمیر پژمان. يافتند انتقال

 محل در رژيم امنيتی ماموران توسط ماه مرداد 26 روز وندی اسماعيل محمد و آارگری

 دستگاه.  شدند منتقل شهر اين اطالعات بازداشتگاه به و دستگير اهواز در خود سكونت

 شهر آارگران اعتراضات از تحماي  را" رحيمی پژمان" بازداشت دليل رژيم امنيتی

 از تعدادی است ذکر به الزم. است کرده عنوان رژيم مخالف احزاب با همكاری و شوش

 اسماعيل محمد  و رحيمی پژمان" آه اهواز در" سايه" هنری ـ فرهنگی انجمن اعضای

 اطالعات اداره خبری ستاد به مدت اين طی باشند می آن مسئولين و فعالين از" وندی

  .اند گرفته قرار بازجويی مورد و شده احضار اهواز

  

   وماکو سلماس در هفته 2 مدت طی تن 6 شدن کشته
 ای روزمره امر به تبديل رژيم نيروهای توسط ماکو و سلماس مناطق بيدفاع مردم کشتار

  .است شده

 غيرنظامی مردم از تن 6 از بيش گذشته، ی هفته 2 طی کردستان، خبرگزاری گزارش به

 نام. اند داده دست از را خود جان رژيم مسلح نيروهای تيراندازی براثر مزبور قمناط در

 توسط شهريورماه هفتم ی مورخه در که است قزلباش رسولی عباس افراد اين از يکی

  . رسيد قتل به رژيم نيروهای

 و نشده روشن هنوز ها قتل اين اصلی علت. بود سلماس" پنجرلو" روستای اهل نامبرده

 هدف را کردستان مرزی مناطق بيدفاع مردم توجيهی، هيچگونه بدون رژيم ینيروها

  .دهند می قرار خود های سالح پياپی های تيراندازی
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   اروميه" ور ترگه" در کاسبکار 4 شدن زخمی و کشته
 يک اروميه،" ور ترگه" منطقه در رژيم نيروهای تيراندازی براثر: ميديا کوردستان

  .شدند زخمی شدت به نيز ديگر کاسبکار سه و کشته کاسبکار

 ی منطقه در شهريورماه بيستم مورخه در کاسبکاران اين کردستان، خبرگزاری گزارش به

 در که گرفتند، قرار رژيم نيروهای تيراندازی هدف ترکيه و ايران مرز در واقع" زنبيل"

 به ديگر تن سه و داد دست از را خود جان رستم فرزند" شفيع" نام به آنان از يکی نتيجه

 بيمارستان به مداوا جهت و شدند زخمی فخرالدين و ميرزايی کامران خيرالدين، اسامی

  . گرديدند منتقل اروميه در" امام"

  .بودند ور ترگه" هکی" روستای اهالی از همگی تن 4 اين

 را ور ترگه ی منطقه ارتفاعات شهريورماه، يکم و بيست روز در همچنين رژيم نيروهای

 و نگرانی ايجاد سبب اقدام اين. دادند قرار توپخانه حمالت هدف ساعت چند مدت هب

  .گرديد منطقه دامداران و عشاير ميان در وحشت

  

   سلماسی شهروند يک سنگين محکوميت
 محکوم زندان سال 25 به انقالب دادگاه حکم به سلماسی شهروند يک:  هرانا خبرگزاری

 نبيزاده وحيد ايران، در بشر حقوق فعاالن جموعهم کردستان کميته گزارش به.  شد

 با ارتباط اتهام به گذشته سال که سلماس شهر تابعه روستاهای از يکی اهل کرد شهروند

 حکم جاری هفته طی. بود شده آزاد وثيقه توديع با بعد کمی و بازداشت کردی احزاب

 از را شهر رجايی دانزن به تبعيد با توام تعزيری حبس سال 25 تحمل به خود محکوميت

  .کرد دريافت سلماس انقالب دادگاه سوی

  

   کرد جوان 5 برای قطعی حبس سال 21
 منصوری، ستار علی، والی زبير سهرابی، جهانگير های بنام کرد جوان پنج: تهران

 21 به مجموعا مذهبی گروه يک با ارتباط اتهام به يوسفی ساروان و زاده فخری پرويز

 انقالب دادگاه: کردستان بشر حقوق ديدبان خبرگزاری. شدند وممحک قطعی حبس سال
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 اسالمی مذهبی گروه يک در عضويت يا ارتباط اتهام به را جوان 5 تهران اسالمی

 5 به سهرابی جهانگير دادگاه ابالغيه براساس. کرد محکوم حبس سال 21 به مجموعا

 پرويز و سال 2 يوسفی ساروان و سال 4 منصوری ستار سال، 8 علی والی زبير سال،

  . اند گرديده محکوم حبس سال 2 به زاده فخری

 اختيار اجازه بدون و دادگاه برگزاری بدون ميشود گفته که نامبردگان محکوميت حکم

 پرويز حکم استثنای به که است شده ابالغ و صادر امنيت ويزه دو شعبه توسط وکيل

 قابل غير و قطعی مذکور افراد ساير حکم ميشود تعليق آن نيم و يکسال که زاده فخری

  . است گرديده اعالم خواهی نظر تجديد

 اوايل در ميباشد جوانرود اهل که نامبردگان خبرگزاری اين تکميلی خبرهای اساس بر

 سلول در ماه 2 مدت به کرمانشاه به انتقال از پس و دستگير سقز در جاری سال خردادماه

 تهران به مردادماه هفتم در وسپس برده بسر شهر اين اطالعات اداره بازداشتگاه انفرادی

 عمومی بند به اوين زندان 240 شماره بازداشتگاه در نگهداری هفته يک از پس و اعزام

   .اند شده منتقل زندان اين

   88 شهريور 28 شنبه

  کردستان بشر حقوق ديدبان خبرگزاری

  

   اردبيل در ربايجانآذ دانشجويی فعال و نگار روزنامه شکری، اميد بازداشت
 و اردبيل نور پيام دانشگاه سايان نشريه سابق مسئول مدير شکری اميد:  سسی ساواالن

 از بازگشت از پس ٨٨ شهريور ٢۵ چهارشنبه روز ترکيه، ازمير دانشگاه فعلی دانشجوی

  .شد بازداشت ترکيه

 اطالعات هادار در وی حضور و احضار از پس آذربايجان دانشجويی فعال اين بازداشت

  .است گرفته صورت اردبيل

 در وی پيشين دانشجويی فعاليتهای با شکری بازداشت رود می گمان محلی منابع گفته به

 از تحصيل ادامه جهت آذربايجان دانشجويی فعال اين. باشد مرتبط سايان دانشجويی نشريه

  .داشت اقامت ترکيه کشور در و خارج کشور از ٨۶ سال
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 عهده بر را سايان دانشجويی نشريه مسئولی مدير ٨۵ الی ٨١الهایس فاصل حد در شکری

 با و دانشجويی اجتماعی، فرهنگی، های رمينه در که دانشجويی نشريه اين.داشت

 مدت در شد می منتشر اردبيل نور پيام دانشگاه در آذربايجانيها ملی مسئله موضوعيت

 کشور دانشگاههای دانشجويی های جشنواره در را متعددی جوايز بود توانسته خود انتشار

  .کردند توقيف ٨٧ ماه خرداد در را دانشجويی نشريه اين علوم وزارت مسئولين. کند کسب

 است يافته افزايش ای فزاينده نحو به اخير سالهای در آذربايجان دانشجويی فعالين بر فشار

 و شده محدود يا ستهب آذربايجانی دانشجويان کانونهای و تشکلها و نشريات که ای گونه به

 حکومت.اند گشته مواجه دانشگاه از اخراج و تعليق احکام با آذربايجان دانشجويی فعالين

 به ورود از و دار ستاره را آنها آذربايجانی دانشجويان فعالينهای کنترل برای اخيرا ايران

  .کند می زندانی و بازداشت را آنها و کرده محروم دانشگاه

  

   رژيم ماموران دست به کامياران مرزی منطقه در تن 4 شدن کشته
 رژيم انتظامی سرکوبگر نيروهای تيراندازی اثر بر است حاکی کامياران از رسيده خبر

 22 يکشنبه روز. شدند زخمی شدت به تن 2 و کشته کاسبکار 4 کامياران منطقه در

 محور در وخودر دستگاه چند سوی به رژيم نيروهای تيراندازی جريان در ماه شهريور

 عمر" کامياران، اهل" مرادويسی سيروان" های نام به نفر 4 مريوان ـ کامياران

 وی شناسايی امکان سوختگی علت به که ديگری فرد و پاوه اهل" معارف" و" مصطفايی

  .دادند دست از را خود جان ندارد وجود

  

   مرزی مناطق ساکنان به رژيم ماموران يورش ادامه
 مناطق ساکنان به خود مداوم های يورش و فشار ادامه در رژيم انتظامی و امنيتی نيروهای

 روز رژيم امنيتی ماموران. کردند زخمی و کشته را آنان از تعدادی و داده ادامه مرزی

 مورد را شخصی خودرو يک پاوه توابع از" شمشير" منطقه در شهريورماه 17 چهارشنبه

 جريان در. شد کشته آنان يورش جريان در" ينیحس کيوان" نام با فردی و دادند قرار هدف

 شهرستان توابع از" بگ حاجی" مرزی منطقه در رژيم انتظامی و امنيتی ماموران يورش
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 حادثه اين در شود می گفته. گرفتند قرار هدف مورد مرزی کاسبکاران از تعدادی خوی،

  .شدند زداشتبا آنان از ديگر تعدادی و زخمی شدت به مرزی کاسبکاران از تن چند

  

   مدارس بازگشائی آستانه در آذربايجانی مدنی فعال سه بازداشت
 مدنی فعالين از حيدری حامد و رفيع محسن لسانی،) عارف( حسين:  سسی ساواالن

  .شدند بازداشت اردبيل سپاه اطالعات ماموران توسط اردبيل در آذربايجانی

 ٨٨ شهريور ٢٣ دوشنبه روز امنيتی ماموران شدگان، بازداشت خانواده نزديکان گفته به

 و لسانی حسين وی، رفيع، محسن مغازه به مراجعه ضمن جلب حکم داشتن دست در بدون

 درخواست مقابل در ماموران. کردند منتقل نامعلومی مکان به و بازداشت را حيدری حامد

 سپس و »هستيم جلب حکم خود ما« اند داشته ابراز متهمين سوی از بازرسی و جلب حکم

 خود با را وی شخصی وسايل ساير و کامپيوتر و نموده رفيع محسن مغازه تفتيش به اقدام

  .بردند

 برادر و اردبيل در آذربايجانی باسابقه مدنی فعالين از رفيع محسن و لسانی) عارف( حسين

 حيدری حامد و هستند شهر اين در آذربايجانی شده شناخته فعال لسانی عباس خواهرزاده و

  .رود می شمار به اصفهان دانشگاه در آذربايجان دانشجويی فعالين از نيز

 صورت آن از پس و) ايران مدارس بازگشائی روز(مهر يک آستانه در افراد اين بازداشت

 و مدارس در مادری زبان به تحصيل حق مضمون با هايی دی سی و اعالميه که گيرد می

  .است شده منتشر دبيلار شهر سطح در آذربايجانی ترکی زبان رسميت

 به آموزش عدم و ممنوعيت و است ايران سطح در مدارس بازگشايی با مصادف مهر يک

 اين که شده گرديده باعث ايران مدارس در فارس غير های جامعه اعضای مادری زبان

 ايران در زبانی تبعيض شروع سالروز و نمادين روزی عنوان به آذربايجانيها بين در روز

 به آميز مسالت اعتراضی تجمعات برگزاری با هرساله آذربايجانيها. دشو شناخته

 ترکی زبان شدن رسمی خواهان و کرده اعتراض ايران حکومت آميز تبعيض سياستهای

   .شوند می مدارس در مادری زبان به تحصيل و آذربايجانی
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    ايران قضائيه قوه عملکرد ارزيابی معيارهای
  بشرکردستان حقوق سازمان

  شمالی آمريکای و اروپا در بشر ق حقو از دفاع ايرانی الينفع

  سياسی زندانيان از دفاع کميته

  بشر حقوق گزارشگران کميته

   !بشر حقوق از دفاع المللی بين نهادهای و سازمانها

 به تجاوز و شکنجه مردمی، آميز مسالمت اعتراضات برابر در خشونت اعمال و سرکوب

 سياسی، فعاالن گسترده بازداشت اجساد، ی مخفيانه دفن يزن و اعتراضات دستگيرشدگان

 افزون روز روند مطبوعات، توقيف و سانسور نگاران، روزنامه و بشر حقوق فعالن

 شده نقض موارد از بشر حقوق نهادهای متعدد های گزارش نيز و اخير های ماه در ها اعدام

 گسترده، نقض در  ايران  المیاس جمهوری مستحکم ی اراده از نشان ايران در بشر حقوق

 اين در مستند های گزارش عظيم حجم که حالی در. دارد بشر حقوق ريزی برنامه و مستمر

  .است ايرانی جامعه حقوق نقض از کوچکی بخش گر ترسيم تنها زمينه

 در جمعی ی اراده از نشان کشور يک در بشر حقوق ی شده ريزی برنامه و گسترده نقض

 به هدفدار توجهی بی راستای در سرزمين آن حاکميت خواست و رتقد سطح باالترين

 صورت در تنها حقوق اين گسترده نقض که چرا. است جامعه شهروندان مشروع حقوق

 هر که حالی در و ايران در. يابد می توجيه و وجود امکان پايدار منافع و متمرکز قدرت

 شود، می منتشر ها گروه و ادافر حقوق آشکار نقض خصوص در مستنداتی و اخبار روزه

 ساليان در که تهران دادستان مرتضوی، سعيد قضاييه قوه  رئيس دستور به و پيش مدتی

 نمود می ايفا ايران نگاران روزنامه و فعاالن برای سازی پرونده در را ای عمده نقش اخير

 تغيير صرف آيا که اينست شود می مطرح اذهان در که سوالی. شد برکنار خود مقام از

 آن استقالل حفظ و ايران قضايی سيستم در مثبت تغييرات از نشانی تواند می فرد يک

 معاونت به باالتر سمتی در مقام همان سوی از مرتضوی سعيد اينکه گو شود؟ محسوب

 در استمرار و گستردگی شد تاکيد تر پيش که طور همان. شد منصوب کشور کل دادستانی

 به نيل جهت قدرت هرم از سطح باالترين در ريزی نامهبر از نشان بشر حقوق نقض
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 را وضعيت اين در بهبودی توان  نمی فرد يک تغيير با و دارد خاص منافعی و اهداف

 اسالمی جمهوری نهادهای ديگر با هماهنگی در قضائی، سيستم که چرا. داشت انتظار

 به متعرضين از شتيبانیپ بر بيشتر بلکه مردم شده پايمال حق احقاق اساس بر نه ايران،

 قوه حوزه در متعدی افراد بارها ايران اسالمی جمهوری در. است شده بنا مردم حقوق

 حقوقی روند اصالح آنچه با رابطه در هائی بخشنامه و يافته تغيير  دادگستری و قضاييه

 لکردعم البته. است نشده منجر پايدار و مثبت تغيير به کدام هيچ که شده صادر شده ناميده

 بستن و ديگر ای عده دستگيری به منجر که اخير روز چند اين در تهران جديد دادستانی

 اين از ديگر نشانی خود شد، انتخابات جريان به معترضين  و بشر حقوق فعالين دفاتر

    .است واقعيت

 که راند سخن بشر حقوق حوزه در عملی و  مطلوب تحوالت از توان می صورتی در

    :شوند گرفته بکار ارزيابی برای زير معيارهای

   شوند آزاد سياسی و عقيدتی زندانيان کليه -

   .باشند داشته عمل آزادی کشور از خارج و داخل در بشر حقوق مستقل نهادهای -

   .باشد داشته وجود مطبوعات و نشر آزادی -

 به یرسيدگ برای المللی بين دولتی غير و مستقل هيئت يک اعزام و تشکيل امکان -

 خشونت های سرکوب عوامل کردن مشخص جمله آن از[  ايران در بشر حقوق وضعيت

   .گردد فراهم]  مردم اخير بار

 مسئول مقام يک صرف جابجائی نبوشند بخود عمل جامه شروط اين تمامی که زمانی تا 

 در مندرج حقوق رعايت بسوی حرکت راستای در و شده محسوب فريبانه عوام اقدامی

 ها آن رعايت به ملتزم نيز ايران که[ المللی بين های ميثاق ديگر و بشر حقوق هاعالمي

  .نيست] است

 بيشتر چه هر توجه خواستار المللی بين عرصه در بشر حقوق مستقل نهادهای تمامی از ما

 های خواسته به دستيابی راستای در موثر اقدام و تالش و ايران در بشر حقوق وضعيت به

  .هستيم مذکور

  2009 سپتامبر 14  -  1388 شهريور 23
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   شهر مشگين زندان از آذربايجانی فعال يک آزادی
 يکشنبه روز که) خياو(شهر مشگين در آذربايجانی فعالين از ذاکری آيدين:  سسی ساواالن

 روز ۶٣ تحمل از پس بود شده بازداشت اطالعات اداره ماموران توسط ٨٨ خرداد ١٠

 زندان از تومانی ميليون شصت وثيقه قيد به شهريور ١١ نبهش چهار روز موقت بازداشت

 موذن ايلقار نوبخت، فردين سيفی، منصور نيز گذشته روزهای در.شد آزاد شهر مشگين

 که) خياو(شهر مشگين در آذربايجانی مدنی فعالين از آقامحمدی جعفر و فيضی علی زاده،

 شده آزاد زندان از وثيقه قيد به یمدت از پس همگی بودند شده بازداشت گذشته ماههای در

 با) خياو(شهر مشگين شهر سطح در هايی اعالميه پخش بدنبال فعالين اين بازداشت .اند

 به خاتمی محمد سيد توهين به اعتراض در و آذربايجانيها زبانی و ملی خواستهای مضمون

   .بود گرفته صورت ترکها

  

 به ورود از جانآذرباي دانشجويی فعال پور قاسم آمنه محروميت
   ارشد کارشناسی مقطع در دانشگاه

 آمنه ايران در دولتی دانشگاههای ليسانس فوق آزمون نتايج اعالم دنبال به:  سسی ساواالن

 به موفق که آذربايجان دانشجويی فعال و تبريز دانشگاه روانشناسی دانشجوی پور قاسم

  .شد محروم دانشگاه به ورود از بود شده دانشگاه به ورود جهت الزم رتبه کسب

 روانشناسی رشته ٨٣ ورودی دانشجوی پور قاسم آمنه تبريز از رسيده اخبار اساس بر

 جهت الزم رتبه کسب عليرغم ، ٨٨ سال در تربيتی علوم کنکور ٣۶ رتبه و تبريز دانشگاه

 پيگيريهای بدنبال. است شده اعالم مردود انتخابی، دانشگاههای در رشته اين در قبولی

 که اند کرده اعالم مسئولين کشور آموزش سنجش سازمان از آذربايجانی فعال اين زديکانن

  .است دانشگاه در تحصيل ادامه جهت عمومی صالحيت فاقد وی

 شناسی آذربايجان کانون عضو و تبريز دانشگاه در آذربايجان دانشجويی فعال پور قاسم

 شهرام جدی، بهزاد ، ٨٨ سال کنکور جنتاي اعالم بدنبال و اين از پيش.است دانشگاه اين

 ادامه از نيز آذربايجان دانشجويی فعالين از محمدی نويد و شهبازی ابراهيم شوقی،

   .بودند شده محروم تحصيل
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   گنجی ايوب ماموستا برای تبعيد سال 10 و زندان سال 10 حکم
  گنجی بايو ماموستا برای روحانيت ويژه دادگاه حکم: تبعيد سال 10 و زندان سال

 بازداشت ماه 17 از پس کردستان مذهبی-ملی فعاالن و نويسندگان از گنجی ايوب ماموستا

 محکوم تبعيد سال 10 و زندان سال 10 به روحانيت ويژه دادگاه دوم شعبه توسط موقت،

  .شد

 ماه بهمن در دولت از انتقادآميز سخنرانی از پس ماموستا اميرکبير خبرنامه گزارش به

 همدان روحانيت ويژه دادسرای حکم با و کردستان اطالعات اداره نيروهای توسط 1386

  .شد بازداشت و دستگير

 همدان مرکزی زندان به سپس و بوده اطالعات بازداشتگاه انفرادی سلول در ماه 4 وی

  .برد می سر به بازداشت در همدان مرکزی زندان در نيز اکنون هم که شد منتقل

  .برد می رنج نيز روده و معده گوارشی بيماری از گنجی

. است شده صادر ماه شهريور در نيز وی حکم و شده برگزار مردادماه در وی دادگاه

  :از عبارتند روحانيت ويژه دادگاه دوم شعبه توسط شده صادر حکم بندهای از برخی

 تحريک و رهبری شورای تشکيل طريق از کشور ملی امنيت عليه اقدام خصوص در -1

 انتشار و چاپ و سنت اهل بين در منفی ذهنيت و ناامنی و آشوب ايجاد و فکنیا تفرقه و

 به اسالمی مجازات قانون 498 ماده به مستندا نظام دشمنان اهداف اجرای جهت در کتب

  .گردد می محکوم تعزيری حبس سال 8 تحمل

 منظا تشبيه و سخنرانی و...  عمومی اذهان تشويش قصد به اکاذيب نشر خصوص در -2

 و مذکور قانون 698 ماده به مستندا قدس اشغالگر صهيونيستی رژيم به اسالمی جمهوری

 به روحانيت ويژه دادگاههای و دادسراها اصالحی نامه آيين 39 ماده تبصره به عنايت با

  .ميگردد محکوم تعزيری حبس سال 2 تحمل

 روحانيت ويژه دگاههایدا و دادسراها اصالحی نامه آيين 43 ماده به استناد با همچنين -3

 جمعه امامت و برگزاری و) ماموستايی( تسنن اهل روحانيت عنوان از دائم محروميت به

  .گردد می محکوم طلبگی مزايای از استفاده و نويسندگی و تاليف و سخنرانی و جماعت و
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 فوق تعزيری احکام تعميم عنوان به دارد می مقرر مذکور قانون 19 مفاد براساس -4

 شهرستان در اقامت به ملزم سال 10 مدت به زندان از ازادی و حبس اتمام از پس کر،الذ

 گزارش و معرفی همدان روحانيت ويژه دادسرای به را خود بار يک ماهيانه و بوده همدان

  .نمايد ارائه را خويش وضعيت

  

   نان کمين در همچنان کردستان در مرگ
  .شدند زخمی و کشته شهروند شش کامياران منطقه در انتظامی نيروهای تيراندازی طی

 در جاری روز صبح ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه کردستان کميته گزارش به

 پنچر عنوان به مذکور، منطقه" گشکی" پاسگاه از سربازی مريوان، - کامياران محور

 طرف به بودند قاچاق گازوئيل حمل به مظنون که سواری ماشين چند الستيک کردن

 های اتومبيل برخورد موجب که تيراندازی اين طی در. گشود مستقيم آتش ها تومبيلا

 اهل مرادويسی سيروان" نامهای به کرد شهروند چهار شد، آنان انفجار و مذکور

 بعلت که فرد يک و" پاوه اهل ؟ معارف" ،"پاوه اهل مصطفايی عمر" ،"کامياران

  .دادند دست از را ودخ جان ندارد وجود وی شناسايی امکان سوختگی

 شدت به حادثه اين در کامياران" سوراب می" روستای اهل ديگر شهروند دو همچنين

 ميشود گفته شدند، اعزام سنندج به کامياران بيمارستان به انتقال از پس که شدند زخمی

  .اند کرده اميد قطع وارده جراحات شدت دليل به افراد اين ماندن زنده از پزشکان

 مبارزه همينطور و نظامی نيروی خطای عناوين با مرزنشينان کشتار است، ذکر به الزم

 طبقات جزو که مرزی کاسبکاران و کولبران شهروندان، قتل به منجر قاچاق، کاالی با

 به منطقه در اقتصادی فعاليت امکان فقدان سايه در و شوند می محسوب اجتماعی ضعيف

 داشته سابقه بی رشدی اخير ماههای در آورند می روی پديده اين به معاش امرار قصد

  .است

   هرانا خبرگزاری:  خبر منبع
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   کرد زندانی دانشجوی يک مبهم سرنوشت
 و اعتراضات با رابطه در قبل مدتی جوانرودی، دانشجوی کريمی، بهمن: ميديا کورستان

 منتقل مینامعلو مکان به و بازداشت ايران جمهوری رياست انتخابات از پس های ناآرامی

  .گرديد

 دانشجو اين خانواده های پيگيری تاکنون داد، گزارش رابطه اين در کردستان خبرگزاری

  .است نرسيده جايی به وی سرنوشت از اطالع برای

  

   کرد زندانی يک ی شکنجه و آزار
 اروميه زندان در که است مدتی احمدی، حامد نام به کرد زندانی يک: ميديا کوردستان

  .دارد قرار رژيم مأموران های شکنجه ينشديدتر تحت

 مخالف کرد احزاب از يکی با همکاری اتهام به نامبرده کردستان، خبرگزاری گزارش به

. گرديد منتقل اروميه زندان به و دستگير بانه در رژيم اطالعات نيروهای توسط رژيم

   .است بانه شهر مقيم و" دارينه" روستای اهل احمدی حامد

  

   پاسداران سپاه نيروهای توسط سلماس روستانشينان آزار و اذيت
 و مدارس در استقرار با رژيم پاسداران سپاه نيروهای که است مدتی: ميديا کوردستان

  .اند شده منطقه اهالی اذيت و آزار سبب سلماس، اطراف روستاهای مساجد

 حتی و مردم تردد از شب 8 ساعت از نيروها اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 نمايند، می آمد و رفت مساجد به رمضان ماه ويژه مناسک انجام قصد به که کسانی

 به نسبت منطقه اهالی نفرت و نگرانی سبب سپاه نيروهای اقدام اين.  کنند می جلوگيری

 اعتراض اماکن اين در رژيم نيروهای استقرار به منطقه اهالی است گفتنی. است شده آنان

   . اند ننموده دريافت مربوطه نهادهای و مسئولين از سخیپا تاکنون اما نموده،

  

  

  



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

189 

 

   

  

   سلماسی جوان يک برای حبس سال 25 حکم صدور
 چند که سلماس" گبرآباد" روستای اهل ساله 23 جوان زاده، نبی وحيد: ميديا کوردستان

  . گرديد محکوم حبس سال 25 تحمل به بود، شده بازداشت قبل روز

 از يکی با همکاری اتهام به قبل سال يک که زاده نبی تان،کردس خبرگزاری گزارش به

  . بود شده آزاد وثيقه اخذ با قبل مدتی بود، شده بازداشت رژيم مخالف کرد احزاب

  . گردد منتقل کرج زندان به سلماس زندان از نامبرده است قرار

 از ای توطئه ًاصرف و نشده اثبات وجه هيچ به وی اتهام گويند می زاده نبی وحيد ی خانواده

  .است آنان فرزند عليه رژيم مزدوران و جاسوسان جانب

  

   اطالعات ی اداره به مهاباد مساجد جماعات ی ائمه احضار
 ی اداره به مهاباد مساجد جماعات ی ائمه تمامی شهريورماه، 21 روز: ميديا کوردستان

  .شدند احضار شهر اين اطالعات

 علمای ارعاب و تهديد ضمن اطالعات اداره ،داد گزارش ميديا کردستان خبرگزاری

 مبنی نامبرده دستور دليل به ای خامنه از سپاسگزاری جهت خواست آنان از مزبور مذهبی

  . نمايند امضا توماری مهاباد، سيمای و صدا از سنت اهل اذان پخش بر

 ورماهشهري 19 روز نشست در مهاباد اطالعات اداره مقامات و فرماندار نيز اين از پيش

 نموده مهاباد روحانيون از را درخواستی چنين شهر اين فرمانداری اجتماعات سالن در

 اطالعات اداره به آن دنبال به و نشده نامه امضای به حاضر مذهبی علمای اما بودند،

   .شدند احضار
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   اعتصاب غذای يک زندانی کرد در زندان اروميه   
 آژانس خبری موکريان

يک زندانی بوکانی در زندان اروميه به نام ابراهيم خورندی از روز :شرسرويس حقوق ب

  .دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده و به قرنطينه زندان منتقل گرديده است

گفته می شود خورندی در اعتراض به مصادره سند از سوی دادگاه و عدم انتقال به زندان 

انی که پيشتر از سوی دادگاه به اتهام يادآور می گردد اين زند. بوکان اعتصاب کرده است

سال زندان محکوم شده ، پس از سپری کردن  20همکاری با يکی از احزاب مخالف به 

سال از ايام محکوميت با گذاشتن سند وثيقه به مرخصی اعزام شده و پس از  10بيش از 

ند وثيقه اتمام زمان مرخصی غيبت کرده و دوباره بازداشت شده ، که به گفته نامبرده س

 .فوق از سوی دادگاه مصادره شده است

 

   دو جوان ديگر در آستانه اعدام

 

اخبار منتشره حاکی است دستگاه قضايی رژيم حکم اعدام دو جوان اهل شهرهای بانه و 

  .کرمانشاه را صادر و تاييد نموده است و آنان در آستانه اعدام قرار دارند

اهل شهر " شيرکو"ملقب به " بهمن معارفی"ا نام ساله ب 30دستگاه قضايی رژيم جوانی 

بانه را که در زندان مرکزی سقز به سر می برد به اتهام تهديد امنيت جمهوری اسالمی و 

در خبر ديگری دادگاه تجديد نظر شهر سنندج حکم . محاربه به اعدام محکوم کرده است

ر کرمانشاه که در زندان ساله اهل شه 27" احسان فتاحيان"سال زندان جوانی با نام  10

کامياران به سر می برد را به حکم اعدام تغيير داده و اجرای حکم اعدام وی قريب الوقوع 

  .می باشد
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  بيماری يک زندانی سياسی

 خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

يک زندانی سياسی کرد به نام متين ارجان که دچار بيماری های عصبی و حسی :تهران

  . شده باعدم رسيدگی و معالجه روبرو استاندامی 

متين ارجان زندانی سياسی که طی روزهای :خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

گذشته دچار شو ک های عصبی شده قسمتی از شانه ،کتف و بازوی چپش دچار بی حسی 

گرديده است که تاکنون مورد رسيدگی پزشکی قرار نگرفته است ، پزشک عمومی زندان 

سيدگی به وضعيت نامبرده را به پزشک متخصص مغز و اعصاب احاله کرده است، اين ر

  .در حالی است که پزشک متخصص هريکماه يکبار به زندان مراجعه ميکند

از سويی گفته ميشود با توجه به وضعيت نامساعد وی، اقدامی جهت رسيدگی درمانی وی 

  .در خارج از زندان صورت نگرفته است

ساله تبعه ترکيه است و از چندسال پيش تاکنون به اتهام  32گردد متين ارجان يادآور مي

  .عضويت در يک گروه کرد در زندان بسر ميبرد

 نامبرده به ده سال حبس محکوم شده است

 

 احکـــــام موج دوم احضار دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه صادر شد

صيلی دانشگاه های کشور، احکام موج دوم بنا به گزارش کرمانشاه پست، با آغاز سال تح

در ماه گذشته دهها دانشجوی اين . احضار دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه صادر شد

دانشجويان چنين . دانشگاه در کميته انضباطی با احکام متفاوت و سنگينی محکوم شده اند

” نند مرحله اول در احضارهای دور دوم بما.موج احضار و احکام را بی سابقه می دانند

دانشجويان چنين اتهاماتی . قيد شده است” اخالل در نظم و شکستن اموال عمومی دانشگاه 

 .را مردود دانسته و علت چنين برخوردهايی را سياسی می دانند

حشمت : اسامی تعدادی از دانشجويان که احکام جديد را دريافت کرده اند بدين شرح است

ترم با احتساب سنوات محروميت از تسهيالت 2سی ارشد اهللا مطاعی دانشجوی کارشنا

 هزار تومان جريمه نقدی500رفاهی و 
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هزار تومان 500ترم با احتساب سنوات محروميت از تسهيالت رفاهی و 2مهدی شادرام 

  ، جريمه نقدی

هزار تومان جريمه 500مراد تيموری با احتساب سنوات محروميت از تسهيالت رفاهی و 

 نقدی

 ترم با احتساب سنوات و محروميت از تسهيالت رفاهی2يی فر رضا صحرا

 ترم تعليق بدون احتساب سنوات و محروميت از تسهيالت رفاهی2آبتين پگاه 

 ميالد غالمی دوترم و محروميت از تسهيالت رفاهی

 محمد جعفری دوترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی

 سهيالت رفاهیسجاد حياتی يک ترم با احتساب سنوات ومحروميت از ت

 آرمان ميرزايی يک ترم با احتساب سنوات ومحروميت از تسهيالت رفاهی

 احسان حياتی دبير سابق شورای صنفی يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی

 الهام هاشمی يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی

 مينا افضلی يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی

 يت از تسهيالت رفاهیروناک محمدی يک ترم ومحروم

 پندار عليرضا زاده يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی

 روشنک اميريان يک ترم و محروميت از تسهيالت رفاهی

 مسعود کاکاآذر يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی

 فرشته اربابی يک ترم و محروميت از تسهيالت رفاهی

 

 مناطق کردنشين دوازده سال زندان برای چهار پرونده سياسی در

چهار شهروند کرد در طی چهار پرونده مجزا در طی روزهای اخير از سوی دادگاه 

 .سال زندان محکوم شدند 12انقالب جمعًا به تحمل 

به گزارش کميته کردستان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در طی روزهای اخير، 

ی مياندوآب به اتهام همکاری با ساله، از اهالی يکی از روستاها 25شورش مام رحمانی، 

سال حبس  5اپوزيسيون کرد از سوی شعبه اول دادگاه انقالب شهر مهاباد به تحمل 
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در پرونده ای مشابه يک شهروند ديگر کرد به نام علی احمدی، اهل .تعزيری محکوم شد

 5مهاباد به اتهام همکاری با احزاب کرد در دادگاه انقالب حکم محکوميت خود به تحمل 

 .سال حبس تعزيری را دريافت کرد

همچنين طی گزارشات دريافتی دو جوان به نامهای هژار خانی و رامين کوهی از اهالی 

مهاباد به اتهام کليشه ای، همکاری با احزاب کردی هر يک به تحمل يک سال حبس 

 .تعزيری محکوم شدند

مدافع منتخب در  از روند دادرسی و همچنين رعايت حقوق متهمان همچون حضور وکيل

 .طول جلسه دادگاه اطالعی در دست نيست

 

 بيماری يک زندانی سياسی کرد

 خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

يک زندانی سياسی کرد به نام متين ارجان که دچار بيماری های عصبی و حسی :تهران

 خبرگزاری ديدبان حقوق بشر. اندامی شده باعدم رسيدگی و معالجه روبرو است 

متين ارجان زندانی سياسی که طی روزهای گذشته دچار شو ک های عصبی :کردستان

شده قسمتی از شانه ،کتف و بازوی چپش دچار بی حسی گرديده است که تاکنون مورد 

رسيدگی پزشکی قرار نگرفته است ، پزشک عمومی زندان رسيدگی به وضعيت نامبرده 

است، اين در حالی است که پزشک را به پزشک متخصص مغز و اعصاب احاله کرده 

از سويی گفته ميشود با توجه به . متخصص هريکماه يکبار به زندان مراجعه ميکند

وضعيت نامساعد وی، اقدامی جهت رسيدگی درمانی وی در خارج از زندان صورت 

ساله تبعه ترکيه است و از چندسال پيش  32يادآور ميگردد متين ارجان . نگرفته است

 .اتهام عضويت در يک گروه کرد در زندان بسر ميبردتاکنون به 

   نامبرده به ده سال حبس محکوم شده است
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 بازداشت يک فعال سياسی کرد

يک فعال سياسی کرد توسط نيروهای امنيتی شهر مريوان بازداشت و : خبرگزاری هرانا 

موعه فعاالن به گزارش کميته کردستان مج. به اداره اطالعات شهر سنندج منتقل شده است

شهريورماه سال  3حقوق بشر در ايران، احمد باب، از فعاالن شهرستان مريوان در تاريخ 

جاری توسط نيروهای اداره اطالعات شهر مذکور در منزل شخصی خود همراه با ضرب 

  . و شتم بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات سنندج منتقل شده است

کرد که مبتال به بيماری فتق ديسک کمر است، در بنابه گزارشات دريافتی اين شهروند 

بازداشتگاه اطالعات سنندج در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته و از اين موضوع 

  . دچار آسيب های متعدد جسمی شده است

  .از اتهامات وارده و داليل بازداشت آقای باب کماکان اطالعی در دست نيست

 

  بازداشت دو فعال سياسی در تبريز

شهريور  ٣٠بنا به گزارش دريافتی، دو تن از فعالين سياسی آذربايجانی روز دوشنبه 

بازداشت . توسط ماموران اداره اطالعات تبريز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

. حسن ارک روزنامه نگار و ابراهيم دشتی در آستانه بازگشايی مدارس صورت می گيرد

شدگان ماموران پس از مراجعه به منزل اين افراد، آنها را به گفته خانواده بازداشت 

مامورين پس از بازرسی . دستگير و منزل و محل کارشان را مورد بازرسی قرار داده اند

  .منزل کتابها و دست نوشته ها و کيس های کامپيوتر را با خود برده اند

 

 حذف اجباری ترم دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

مه موج فشارها بر دانشجويان؛ حذف اجباری ترم دانشجويان دانشگاه سيستان و در ادا

دانشجوی اين  10بلوچستانکميته انضباطی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان برای 

 .دانشگاه احکام سنگين حذف دو ترم را اعمال کرد

ات به حذف دو به گزارش خبرنامه اميرکبير، شهريار حسين بر عضو انجمن اسالمی ادبي

ترم با احتساب سنوات و پيشنهاد اخراج به کميته انضباطی مرکزی، امين صالحی عضو 
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انجمن اسالمی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات و پيشنهاد اخراج به کميته 

انضباطی مرکزی، ستار محمودی دبير انجمن اسالمی اقتصاد به حذف دو ترم با احتساب 

دبير انجمن اسالمی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، سجاد  سنوات، سينا قاسمی

بريمانی عضو انجمن اسالمی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، محسن خوش 

نيت عضو انجمن اسالمی اقتصاد به حذف دو ترم با احتساب سنوات، علی لطفی عضو 

ميثم شمسی عضو انجمن  انجمن اسالمی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات،

اسالمی ادبيات به حذف دوترم، حسين رستگار به حذف دو ترم، آرمين قرا گزلو به حذف 

 . دو ترم محکوم شدند

دليل صدور احکام ياد شده از سوی کميته انضباطی، تجمع های اعتراضی دانشجوئی 

روز در اين نسبت به تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوری دهم است که به مدت ده 

 . دانشگاه ادامه داشت

. ج است/5ب و /3/2همچنين صدور اين احکام برای دانشجويان، به استناد بندههای 

ب مربوط به ايجا اخالل در نظم آموزشی /3/2مطابق با آئين نامه انضباطی دانشگاهها بند 

 اين مسئله در حالی است که هيچ يک از تجمعات اعتراضی. و اداری دانشگاه است

دانشجويان منجربه لغو امتحان يا برگزاری کالس نشده است و در زمان برگزاری تجمع 

ج نيز /5همچنين بند . های دانشجوئی، دانشگاه روال طبيع اداری خود را دنبال می کرد

مربوط به ايجاد بلوا در دانشگاه در جهت ضربه زدن به ارکان نظام با همکاری و 

قانونی خارج از دانشگاه است که در اين مورد نيز همه هماهنگی قبلی با گروههای غير 

 . تجمعات دانشجويان حداقل در جهت تقويت رکن جمهوريت نظام بوده است

بر اين حراست دانشگاه علی پارسا دبير سابق انجمن اسالمی ادبيات و مرتضی  هعالو

تحکيم سيمياری دبير سابق انجمن اسالمی اقتصاد و عضو کنونی شورای مرکزی دفتر 

 . وحدت را به دانشگاه ممنوع الورود اعالم کرده است

به گزارش خبرنامه اميرکبير، از زمان انتصابات جديد در معاونت دانشجوی دانشگاه 

تقريبا همه نشريات منتقد توقيف شده اند و انجمن های اسالمی در مرحله اول با تعليق 

نی به آتش کشيده شد و انجمن های روبرو شده و در مرحله بعد انجمن اسالمی دانشکده ف
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هم چنين . اسالمی ادبيات و اقتصاد مورد غارت قرار گرفته و اموال آنها دزديده شد

تن  8بگونه ای که اوايل ترم گذشته نيز . برخورد با دانشجويان منتقد نيز شدت گرفته است

 .شدندازدانشجويان به دانشگاه ممنوع الورود و به احکام سنگين انضباطی محکوم 

گفتنی است موج سرکوب و فشار عليه دانشجويان دانشگاه های مختلف کشور که طی دو 

ماه گذشته آغاز شده هم چنان ادامه دارد و تاکنون صدها دانشجو از دانشگاه های مختلف 

 .به نهادهای انضباطی قضائی و امنيتی احضار شده اند

 

 ی برای اعدام سه فعال کردا درخواست رئيس دادگستری استان کردستان از خامنه

، در پی نامه ی چند روز پيش قوه ی قضاييه به "روانيوز"به گزارش : کوردستان ميديا

دادگستری سنندج مبنی بر اعدام فوری زندانيان سياسی محکوم به اعدام کرد، گروسی 

 رييس دادگستری استان کردستان،بدون اعتنا به مناسبات سلسله مراتب اداری، نامه ای از

 .سوی دادگستری سنندج به دفتر رهبری ارسال کرد

اجرای احکام  در اين نامه، گروسی از خامنه ای درخواست نموده تا ايشان نيز مجوز

 .زندانيان سياسی محکوم به اعدام کرد را صادر نمايند

، در نخستين اقدام حکم اعدام "خامنه ای"همچنين اشاره شده است که در صورت موافقت 

آن ها به اسامی احسان فتاحيان، حبيب اهللا لطيفی و شيرکو معارفی اجرا خواهد سه تن از 

در همين رابطه قابل ذکر است که به گزارش آميته بين المللی عليه اعدام، اخيرا قوه  .شد

قضائيه جمهوری اسالمی به بهانه انتقام جويی و ايجاد فضای رعب و وحشت پليسی در 

لعمل محرمانه به دادگستری سنندج، خواهان اجرای حکم کردستان با ارسال يك دستور ا

گزارشها حاکيست دستکم سه . اعدام برای تعدادی از زندانيان سياسی در سنندج شده است

 ٢٧ساله دانشجو، احسان فتاحيان  ٢۶حبيب لطيفی : نفر در خطر اجرای حكم اعدام هستند

ادی منتقل شده و هر لحظه خطر ساله و شيرآو معارفی به اتهام محاربه به سلولهای انفر

هم اآنون بيش از چهارده نفر از فعالين سياسی . اجرای حكم اعدام اين سه نفر وجود دارد

فرهاد رمضان احمد، فرهاد چالش، شيرآو . در آردستان در خطر اعدام قرار دارند

يوا معارفی، رستم ارآيا، فرزاد آمانگر، علی حيدريان، فصيح ياسمنی ، فرهاد وآيلی، ه
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بوتيمار، انور حسين پناهی ، ارسالن اوليايی، حبيب اهللا لطيفی ، زينب جالليان، احسان 

گفته ميشود جمهوری اسالمی اخيرا ترور چند نفر از مقامات حكومتی و از جمله . فتاحيان

شيخ االسالم نماينده آردستان در مجلس خبرگان را بهانه ای قرار داده تا به آشتار تعداد 

 .فعالين سياسی زندانی دست بزند زيادی از

از سوی ديگر وضعيت احسان فتاحيان بنا به اطالعيه آمپين دفاع از زندانيان سياسی و 

زندان ) بند پاك(نامبرده که هم اآنون در بند دو . مدنی نگران کننده گزارش شده است

گذشته  احسان فتاحيان آه سال. مرآزی سنندج ميباشد در وضعيت بد جسمانی بسر ميبرد

از طرف نيروهای امنيتی شهر آامياران دستگير شده بود در در مدتی آه در بازداشتگاه 

اطالعات بوده به شديدترين شيوه ممكن مورد شكنجه جسمی و روحی قرار گرفته آثار اين 

شكنجه جسمی و روحی و عضيت جسمانی وی را روز به روز رو به خرابی گذاشته آه 

نظام جمهوری اسالمی احسان فتاحيان بايد تحت مداوا قرار  طبق قانون خود زندانهای

ميگرفت آه بر اثر بی توجهی و بی اهميتی مسئولين زندان وی تا حاال تحت هيچ گونه 

. مداوای قرار نگرفته و نگرانيها از بدتر شدن وضعيت جسمانی ايشان افزايش يافته است

ی و نپرسيدن مسئولين نطام اسالمی را آمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی اين بی توجه

به شدت محكوم کرده و از تمامی مدافعان حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج و از 

تمامی نهادهای دفاع از حقوق بشر و تمامی انسانهای آزاده ميخواهد آه اين حرآت ضد 

ه زورتر بشری نظام اسالمی را محكوم آرده و از مسئولين قضايی ايران خواسته آه هرچ

 .به وضعيت بد جسمانی احسان فتاحيان رسيدگی شده و نامبرده تحت مداوا قرار گيرد

 

 مهاباد توسط نيروهای رژيم" شارويران"قتل يک جوان در 

مهاباد، " شارويران"ی  منطقه" کاسه کريز"نيروهای رژيم در روستای : کوردستان ميديا

 .دوست رابه قتل رساندند جوانی به نام کريم خون

خبرگزاری کردستان گزارش داد، در يورش دو تن از مزدوران مسلح رژيم به يک منزل 

ی  انگيزه. دوست کشته شد ای به نام کريم خون ساله 18، جوان "کاسه کريز"در روستای 

 .مزدوران رژيم از اين اقدام و قتل اين جوان هنوز مشخص نشده است
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 تن در بوکان 2کشته و زخمی شدن 

ی بوکان، فردی به نام خالد،  بر اثر تيراندازی افراد ناشناس در منطقه: دياکوردستان مي

 .جان خود را از دست داد و فرد ديگری نيز به شدت زخمی شد

در حد (ه برهان  به گزارش خبرگزاری کردستان، افراد ناشناس، شب دهم مهرماه در جاد

ساله  40که بر اثر آن، خالد  اين دو تن را هدف گلوله قرار دادند) فاصل بوکان و مهاباد

ی اين خبر در بيمارستان  ی مخابره فرد مجروح تا لحظه. کشته شد و فرد ديگری زخمی شد

  .بوکان، تحت مراقبت پزشکی قرار داشته است

 

 بازداشت يک شهروند کرد در قروه

يک شهروند کرد اهل قروه توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به نقطه : کوردستان ميديا

 .امعلومی منتقل شدن

به گزارش فعاالن حقوق بشر در ايران، نيروهای امنيتی شهرستان قروه روز دوشنبه 

شهريورماه به محل کار يک شهروند کرد به نام کيومرث کريمی مراجعه کرده  31مورخ 

و بعد از بازداشت نامبرده اقدام به تفتيش محل کار کرده و در آخر کامپيوتر و وسائل 

  .  نيز با خود می برند شخصی وی را

همچنين نيروهای مذکور خانواده اين شهروند را برای عدم اطالع رسانی در اين مورد 

ی مخابره اين خبر از سرنوشت و اتهام اين شهروند کرد  تا لحظه. تحت فشار گذاشته اند

  .اطالع دقيقی در دست نيست

 

 تقل شدهمسر يک فعال مدنی کرد، بازداشت و به نقطه نامعلومی من

همسر يک فعال مدنی کرد بنا به داليل نامعلومی توسط نيروهای امنيتی در شهر مهاباد 

 .بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد

به گزارش کميته کردستان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز گذشته، راس ساعت 

مهاباد با مراجعه به مهرماه نيروهای اداره اطالعات شهرستان  8عصر چارشنبه مورخ  6

منزل شخصی غفور محمدی از فعاالن مدنی کرد اقدام به بازداشت همسر بيمار ايشان خانم 
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اين بازداشت در حالی صورت گرفت که خانم محمدی به تازگی .کژال شيخ محمدی کردند

 .تحت عمل جراحی بوده و دوره درمانی خود را طی می کرد

مدی اقامت دائم کشور سوئد را اخذ نموده و به همراه نيروهای امنيتی در حاليکه خانم مح

فرزند خود عازم اين کشور بود، بدون ارائه دليلی مشخص و با ضبط اموال شخصی 

همچون پاسپورت، مدارک شناسايی و غيره اين شهروند را به نقطه نامعلومی منتقل 

ار در مقابل ستاد بستگان خانم محمدی موفق شدند داروهای وی را با ساعتها انتظ. کردند

 .خبری به نهاد بازداشت کننده تحويل دهند

الزم به ذکر است؛ غفور محمدی، فعال حقوق بشر کرد و از اعضای مجموعه است که 

 .مدت بيش از دو سال است در خارج از کشور زندگی می کند

 خبرگزاری هرانا: منبع خبر 

  

 ياسی کردمحکوميت ده سال و چهار ماه حبس تعزيری برای فعال س

ی گذشته در دادگاه انقالب شهرستان سنندج  فرهاد حاج ميرزايی، فعال سياسی کرد هفته

های معاند  محاکمه و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق عضويت در گروهک

به ده ) ؟(مارکسيستی، تجمع و تبانی عليه نظام، حمل اسلحه و آالت جنگی غيرمکشوفه 

 .عزيری محکوم شدسال و چهار ماه حبس ت

حاج ميرزايی در جريان برخورد با دانشجويان چپگرا در تاريخ بيست و دوم اسفند ماه 

سال جاری توسط ماموران امنيتی در شهرستان سنندج دستگير و پس از يک شب 

 .منتقل شد 209بازداشت در بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج به بند 

ياسی به منظور اخذ اعتراف در طول اين مدت های موجود اين فعال س بر طبق گزارش

های اعمال شده  از جمله شکنجه. تحت شکنجه های شديد جسمی و روحی قرار گرفته است

به وی می توان به دستبند قپانی، شوک الکتريکی و بی خوابی های طوالنی مدت اشاره 

در  88مرداد  26وی با گذشت بيش از يک سال از زمان بازداشت سرانجام در تاريخ .کرد

ماه پيش از آن به قيد همين  3ميليون تومانی از زندان آزاد شد که  ۴۵٠حالی با قيد وثيقه 

 کميته گزارشگران حقوق بشر.وثيقه آزاد و بعد از يک هفته مجددا دستگير شده بود
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 تن در سردشت توسط نيروهای رژيم 3زخمی شدن 
  

رژيم با حمله به کاسبکاران کرد در منطقه شامگاه هفتم مهرماه، نيروهای : کوردستان ميديا

 .سردشت، انان را به رگبار گلوله بستند" آالن"

به گزارش خبرگزاری کردستان، اين تيراندازی موجب زخمی شدن کاسبکاری به نام 

  . گرديد" بيژوی"شيرزاد شريفی اهل روستای 

ياری کاسبکاران به " مزنی، بيتوش، گرماوان و مزناوی"به دنبال آن اهالی روستاهای 

      نشينی نمودند شناخته و مزدوران رژيم را وادار به عقب

و " بيتوش"های  همين گزارش حاکيست شب هفتم مهرماه، نيروهای رژيم در پاسگاه

. را هدف تيراندازی قرار دادند" خانی"ی دشت  در منطقه آالن سردشت، بازارچه" تی تيه"

" دوکان"ر که نام يکی از انها بارزان شريفی، اهل بر اثر اين تيراندازی نيز دو تن ديگ

عراق و مقيم سردشت بود به شدت زخمی شدند، نام ديگر مجروح اين حادثه هنوز 

 .مشخص نشده است

 

روزی سقز جهت ثبت  های شبانه آموزان دبيرستان هزار تومانی از دانش100ی  مطالبه
 نام

آموزان در  وزی سقز برای ثبت نام دانشر های شبانه مسئولين دبيرستان: کوردستان ميديا

 .اند سال جديد تحصيلی خواستار پرداخت مبلغ يکصد هزار تومان از سوی آنان شده

آموزان که از روستاييان منطقه بوده و بخاطر  به گزارش خبرگزاری کردستان، اين دانش

هايی  ين هزينهآورند، لذا  پرداخت چن روزی می های شبانه فقر و تنگدستی روی به دبيرستان

  . گردد هايشان می از استطاعت مالی آنان خارج بوده و موجب فشار بر خانواده

اين در حاليست که بنابر قانون اساسی خود رژيم نيز آموزش و پرورش تا مقطع ديپلم 

  . باشد رايگان بوده و تأمين مخارج آن بر عهده دولت می

يافته و مسئولين مدارس با افزايش ی مدارس به شدت کاهش  گفتنی است امسال، بودجه

 .نمايند های تحصيلی را از آنان مطالبه می آموزان، بخشی از هزينه فشار بر دانش
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 تن از مردم نوسود به دادگاه و اداره اطالعات پاوه 15احضار 

تن از اهالی  15شنبه هفتم مهرماه،  طی روزهای دوشنبه ششم و سه: کوردستان ميديا

 .اند ی اطالعات رژيم در پاوه احضار شده و ادارهنوسود به دادگاه 

ی  خبرگزاری کردستان گزارش داد، چند روز قبل نيروهای رژيم در مقابل درب مدرسه

نوسود با حمله به کاسبکاران و ظبط اموال آنان، مردم را به   "حضرت زينب " ی دخترانه

  . رگبار گلوله بستند

 15طی روزهای بعد نيز . هايی روی داد ، درگيریبه دنبال آن ميان مردم و نيروهای رژيم

ی اطالعات و دادگاه پاوه احضار شدند که اسامی برخی از آنان  تن از مردم به اداره

نقی فاتحی، دلبر فاتحی، اکبر ويسی، هيوا اژنده، هيرش عثمانی، انور : عبارت است از

  ويسی، حشمت شاه

 .نژاد و نجات، عضو شورای شهر سیرضايی، افشين رئوفی، دلسوز رحيمی، فرزاد وي

  

 قتل يک زندانی توسط مزدوران رژيم در زندان اروميه

يک زندانی در زندان اروميه پس از ضرب و شتم و عدم درمان پزشکی جان خود را از 

به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، امير عبداهللا نژاد . دست داد

مرکزی اروميه مدت محکوميت خود را سپری ميکرد، بيش از يک زندانی که در زندان 

هفته قبل توسط چند تن از مامورين زندان به دستور و حضور ماموری به نام اکبر پيشه 

  .ور مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت

نامبرده طی اين ضرب و شتم دچار ضايعه قطع نخاع شد و عليرغم اين آسيب جدی بدون 

  . بند عمومی رها شدهيچ درمانی در 

اين زندانی در طی مدت يک هفته تنها يکبار به بهداری اعزام شد که بهداری نيز عنوان 

  .داشت امکان رسيدگی به اين آسيب را ندارد
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مهرماه به دليل آسيب وارده و عدم رسيدگی پزشکی  11امير عبداهللا نژاد شنبه شب مورخ 

از دست داد، خانواده وی روز گذشته برای در بندد عمومی زندان اروميه جان خود را 

  .تحويل جسد اين زندانی و اعالم شکايت اقدام نمودند

 سال زندان برای فعاالن سياسی عرب 5صدور هفت حکم اعدام و بيش از 

دادگاه انقالب شهرستان اهواز برای هفت متهم سياسی اين شهر حکم اعدام و برای دو تن 

گزارش کميته اعراب مجموعه فعاالن حقوق بشر در به .ديگر حبس تعزيری صادر کرد

دو تن ازفعاالن سياسی  1388\7\8ايران، دادگاه انقالب اهواز روز چهارشنبه مورخ 

عرب اهواز را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و فعاليت تبليغی برعليه نظام به تحمل حبس 

به سه سال " ضی موسویسيد مرت"در اين دادگاه، متهم اول آقای .تعزيری محکوم کرد

 .به دوسال حبس تعزيری محکوم شدند" عدنان بيانات"ونيم و متهم دوم آقای 

نفر ديگر از اعراب اهوازرا به  7اين احکام در حالی صادر ميشوند که دادگاه انقالب 

 .اسامی ذيل، به اتهام ترور يک روحانی شيعی به اعدام محکوم نموده است

ماه را به شکل بازداشت در سلول  15ساله که بيش از  25م فرزند قاس" علی ساعدی" -1

 .انفرادی بازداشتگاه اطالعات اهواز به سر برده است

ماه را به شکل  15ساله که وی نيز بيش از  23فرزند سعيد ) مهاوی" (وليد نيسی" -2

 .بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطالعات اهواز به سر برده است

ماه را به شکل  11ساله بيش از  26فرزند حميد ) سواری" (ی پورماجد فراد" -3

 .بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطالعات اهواز به سر برده است

ماه را به شکل بازداشت در  15ساله بيش از  50فرزند عبدالکريم " دعير مهاوی" -4

 .سلول انفرادی بازداشتگاه اطالعات اهواز به سر برده است

ماه را به شکل بازداشت در سلول  8ساله بيش از  21فرزند دعير " ماهر مهاوی" -5

 .انفرادی بازداشتگاه اطالعات اهواز به سر برده است

ماه را به شکل بازداشت در سلول  9ساله بيش از  28فرزند حسين " احمد ساعدی" -6

 .انفرادی بازداشتگاه اطالعات اهواز به سر برده است
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ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی  11بيش از ) طرفی" (پوريوسف لفته " -7

 .بازداشتگاه اطالعات اهواز به سر برده است

از روند دادرسی اين افراد اطالعی در دست نيست اما گفته ميشود تمامی اين افراد اتهام 

حانه وارد شده مبنی بر ترور فرد مزبور را رد نموده و خود را از هر گونه فعاليت مسل

الزم به توضيح است بسياری از سنی مذهبان اهوازی روحانی مقتول آقای .مبرا دانسته اند

 1386را به توهين به مقدسات اهل سنت متهم می کنند، وی در سال " هشام صيمری"

 .توسط عوامل ناشناس در اهوازبه قتل رسيد

 خبرگزاری هرانا: منبع خبر 

  

 دستگيری دوباره دو فعال صنفی کرد

نفر از اصناف و  2  گذشته  به گزارش سايت کردانه، روز پنج شنبه: کوردستان ميديا

دنبال   مدتی پيش به  نامهای طاهر فرامرزی و کريم صوفی مولودی که  بازاريان مهاباد به

مهاباد دستگير و مدتی   اطالعات سپاه  اعتصاب عمومی در کردستان ايران توسط اداره

  تا اين لحظه. شدند  اطالعات برده  اداره  به  ر ديگر دستگير و دوبارهبازداشت شده بودند، با

طبق . خبری از برگشت اين دو فعال صنفی کرد به سر کار و خانه هايشان در دست نيست

با اعتصاب سراسری   مهاباد زندانی و در رابطه  خبرهای رسيده آنها در اطالعات سپاه

  . باشند کردستان تحت فشار می  گذشته  تيرماه

الزم به ذکر است اين فشارها بر فعالين صنفی کرد در راستای حرکت جديد رژيم و ايجاد 

 فضای امنيتی و سرکوب در کردستان است

 ها توسط نيروهای رژيم در نوسود غارت اجناس مغازه

 

مهرماه، نيروهای يگان ويژه، حفاظت اطالعات،  12صبح روز يکشنبه : کوردستان ميديا

های رژيم با هجوم به بازارهای شهر نوسود و شکستن  نتظامی و لباس شخصینيروهای ا

 .ها، اجناس موجود در آن را به غارت بردند قفل مغازه
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به گزارش خبرگزاری کردستان، اين نيروها اجناسی از قبيل تلويزيون، پارچه، کولر 

يون تومان تخمين ميل 700تا   600را که قيمت کلی آنها روی هم رفته بالغ بر ... گازی و

 .شود، به همراه خود بردند زده می

ی نوسود،  در منطقه" شوشمی"و " قلوز"نيروهای رژيم همچنين با يورش به روستاهای 

 .ی اموال مردم نمودند اقدام به مصادره

اين نيروها عالوه بر خسارات مادی سنگينی که به مردم منطقه وارد نمودند، جو امنيتی 

 .اند ی مردم را مختل نموده ه حاکم نموده و زندگی روزمرهشديدی نيز بر منطق

ی اين خبر، همچنان وضعيت امنيتی بر منطقه نوسود سايه  ی مخابره گفتنی است تا لحظه

 .افکنده است

  گزارش از فعاالن حقوق بشر

  

 نوجوانان از تعدادی الوقوع قريب اعدام خصوص در کودک حقوق واحد سرگشاده نامه
 زندانی

 زمان تعيين بر مبنی اعدام به محکوم نوجوانان از تعدادی خانواده و وکال اعالم پی در

 داشته سن سال 18 از کمتر همگی جرم ارتکاب زمان در که زندانيان اين حکم اجرای

 ارسال و نگارش به اقدام ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه کودک حقوق واحد اند،

 قضايی مراجع به روند اين به دادن پايان و اماحک اين توقف درخواست با هايی نامه

 آيد می پی در عينا که است نموده

 خدا نام به

 قضائيه قوه محترم رياست

 الريجانی صادق اهللا آيت جناب

 حقوق واحد به واصله خبرهای رساند، می استحضار به احترام، و ادب عرض و سالم با

 به محکوم نوجوان چند اعدام از حاکی ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه کودک

 .است آتی روزهای در قصاص
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 قوانين در اينکه دليل به و اند شده قتل مرتکب سالگی 18 سن زير در که نوجوانانی

 برای شرعی بلوغ سن مدنی قانون و اسالمی مجازات قانون جمله من ايران داخلی

 برای محترم تقضا است، شده ذکر قمری سال 15 پسران برای و قمری سال 9 دختران

 کودک حقوق کنوانسيون ايران که است حالی در اين. اند داده نفس قصاص به حکم آنها

 صورت در المللی بين های عهدنامه مستحضريد، که گونه همان و است پذيرفته را

 ماده در. هستند آن مفاد اجرای به ملزم قضايی مراجع کليه و داشته قانون حکم تصويب

 مدت طوالنی های حبس و اعدام مجازات که است آمده صراحت به مه کنوانسيون اين 37

 ايران وجود اين با است ممنوع شدند جرم مرتکب سالگی 18 سن زير که متهمينی برای

 از نگرانی مايه اين که باشد می سال 18 زير متهمين اعدام جدول صدر در کماکان

 .است ايران در کودک حقوق باالخص بشر حقوق وضعيت

 از نگرانی ابراز ضمن ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه کودک حقوق واحد سيلهبدينو

 اجرای فرمائيد دستور دارد استدعا جنابعالی از سال، 18 زير متهمين اعدام روند ادامه

 هيچ شاهد پس اين از تا شود انديشيده تدبيری وقت اسرع در و شده متوقف افراد اين حکم

 مفهوم که شود استفاده هايی مجازات از آن جای به و بودهن سالی 18 زير اعدام مورد

 .باشند دارا را بازگشت قابل تنبيه

 احترام تجديد و تشکر با

 ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه کودک حقوق واحد

  

 زندان سال ده به اقدامی جعفر محکوميت افزايش

 اعتراض از پس سابق یسياس زندانی و بشر حقوق فعال اقدامی، جعفر زندان سال 5 حکم

 .يافت افزايش زندان سال ده به

 اقدامی، جعفر پرونده ، ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه زندانيان واحد گزارش به

 به عزيمت حين در 87 سال شهريورماه 8 از که سابق سياسی زندانی و بشر حقوق فعال

 ماه ارديبهشت 17 تاريخ در و بود شده بازداشت امنيتی نيروهای توسط خاوران گورستان
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 از پس بود شده محکوم زندان سال 5 به قضايی پرابهام رويه يک در جاری سال

 به انقالب دادگاه 28 شعبه به تجديدنظر دادگاه سوی از نقص ايراد و حکم به اعتراض

 .شد داده ارجاع مجدد بررسی برای ای مقيسه قاضی رياست

 يک در و شد منتقل دادگاه برگزاری جهت مذکور شعبه به جاری هفته ابتدای در نامبرده

 .يافت افزايش تعزيری حبس سال ده به دادگاه سوی از ايشان حکم ای دقيقه چند دادرسی

 در ايشان اخير اتهامات خصوص در مستندی اساسًا دادگاه که دارد می عنوان اقدامی آقای

 سال شش متحمل که ايشان سابق پرونده بازگشايی به ای مقيسه قاضی و نداشته دست

 .است پرداخته بودند شده تر پيش نظام معاند گروههای با ارتباط اتهام به زندان

 ماههای طی در ای مقيسه قاضی رياست به انقالب دادگاه 28 شعبه است ذکر به الزم

 صدور به اقدام راستا اين در و نموده ايفا امنيتی-سياسی های پرونده در زيادی نقش اخير

 .است نموده مدنی و سياسی فعاالن برای زندان سال دهها

 

 بسيجی مزدوران توسط شهروند يک قتل

 .شدند زخمی و کشته مهاباد-بوکان درجاده بسيج نيروهای تيراندازی طی کرد شهروند دو

 8 مورخ چهارشنبه شب ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه کردستان کميته گزارش به

 اقدام بازرسی و ايست پست ايجاد با مهاباد به بوکان جاده در محلی بسيج نيروهای مهرماه

 نامعلوم داليل به بنا و بين اين در. کردند سرنشينان از بازجويی و خودروها تفتيش به

 طی که نمودند سواری خودروی يک سوی به تيراندازی به اقدام محلی بسيج نيروهای

 شدت به نيز خودرو راننده و کشته "خياط عمر" نام به مهاباد اهل شهروند يک حادثه اين

  .شد زخمی

 .شد منتقل مهاباد شهر بيمارستان به خودرو راننده حادثه اين از پس

 

  کرد سياسی زندانی سه تبعيد
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 زندانهای به کرد سياسی زندانی سه تبعيد:بشر حقوق سرويس: موکريان خبری آژانس

 سه ، موکريان خبری آژانس به رسيده گزارشهای اساس بر آباد خرم و همدان ، کرمانشاه

  .شدند تبعيد آباد خرم و ،همدان کرمانشاه زندانهای به سنندج زندان از کرد سياسی زندانی

  : از عبارتند زندانيان اين

 سال يک به نظام عليه تبليغ اتهام به گذشته سال که دانشجويی فعال عليزاده جواد .1

 به نموده سپری را خود محکوميت ايام از ماه هفت از بيش و بود شده محکوم زندان

  .گرديد تبعيد کرمانشاه زندان

 امنيت عليه اقدام اتهام به که کرفتو نامه هفته سابق همکار و خبرنگار جوانمرد کاوه .2

 اتمام به ماه 2 حدود و بود شده محکوم زندان سال سه به جداگانه پرونده دو در

  .دش تبعيد همدان زندان به مانده محکوميتش

 سه به نظام مخالف احزاب از يکی با همکاری اتهام به که کرد فعال مرادی فردين .3

 خرم زندان به ، گذرانده را محکوميتش ايام از سال 2 حدود و بود شده محکوم حبس سال

  .گرديد تبعيد آباد

 به اپوزيسيون با همکاری اتهام به که کرد زندانی سورسوری امير نيز ديگر خبری در

 سنندج زندان بند از خارج در ، پروژه عنوان تحت ، بود شده محکوم زندان سال سه

 .است گرديده منتقل بند داخل به که بوده کار به مشغول

  .شوند اعدام سپس و شده داده انتقال ديگری از بعد يکی که است براين گمان

 

  شد داده انتقال سنندج زندان از سياسی زندانی سومين

 از جوانمردی کاوه و عليزاده جواد سياسی زندانی دو اينکه از بعد: جسنند_  روانيوز

 منتقل سنندج زندان از نيز مرادی فردين شدند، داده انتقال همدان به سنندج شهر زندان

 .گرديد

 جواد انتقال دنبال به که داشت اظهار باره اين در سنندج شهر از روانيوز خبرنگار

 انتقال نامعلومی مکان به نيز مرادی فردين همدان، دانزن به جوانمردی کاوه و عليزاده
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 منتقل ديگر شهرهای های زندان از کداميک به نيست روشن تاکنون اما است، شده داده

 .است شده

 اين ادامه در: " گفت روانيوز به باره اين در سياسی زندانيان وضع از مطلع و آگاه منبعی

 انتقال ديگری از بعد يکی سنندج زندان در سیسيا زندانيان که است اين بر گمان توطئه

 ".شوند اعدام سپس و شده داده

 دادگستری از ای نامه در اسالمی جمهوری قضايی بخش قبل مدتی که است يادآوری قابل

 .شوند اعدام استان اين سياسی زندانيان روز 15 مدت در که بود خواسته کردستان استان

 رعايت بدون ای نامه در کردستان استان ستریدادگ رئيس گروسی اکبر علی همچنين

 تقاضای اسالمی جمهوری رهبر ای خامنه از مستقيمًا اداری و قانونی مراتب سلسله

  زندان در کرد سياسی زندانيان برای اعدام اجرائی حکم صدور

 

 زندانی شهروند يک سرنوشت از خبری بی

 در وی سرنوشت از ریخب هيچ کرد شهروند يک بازداشت از ماه دو گذشت عليرغم

 .نيست دست

 پيگيريهای عليرغم ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه کردستان کميته گزارش به

 حدود که سنندج نايسر  اهل کرد شهروند پناهی، سيف حامد سرنوشت از خانواده مستمر

  .نيست دست در اطالعی هيچگونه شده بازداشت امنيتی نيروهای توسط قبل ماه دو

 شده بازداشت شهروند اين سرنوشت به نسبت امنيتی و قضايی مراکزی سخگویپا عدم

  .است شده پناهی سيف خانواده روزافزون نگرانی موجب

 اعتراضي تجمعات در شرآت اتهام به نيز گذشته سال پناهي سيف حامد است ذکر به الزم

 شده آزاد موقتًا هوثيق توديع با آه شد دستگير سنندج در بوده سياسي زندانيان از حمايت

 .بود

 

 کردستان در رژيم توسط امنيتی فضای تشديد و کشتار ادامه از اخباری
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 تن دهها ايران کردستان در اسالمی جمهوری رژيم توسط شده ايجاد امنيتی فضای ادامه

 نموده ها زندان روانه نيز را کثيری عده و برده مرگ کام به را منطقه اين ساکنان از

 شهروندان به رژيم نيروهای تيراندازی و حمله خصوص در منتشره یها گزارش. است

 حاکی منطقه اين در مين انفجار از ناشی سوانح نيز و کردستان مختلف مناطق در ساکن

 رژيم نيروهای گلوله ضرب به کردستان ساکنان از تن 70 از بيش گذشته ماه 3 در است

  .شدند زخمی و کشته

 فعاليت اتهام به مدنی فعالين بازداشت مورد 76 شده ياد مدت ظرف در ديگر سوی از

 از استفاده حق بدون تن 30 شدگان بازداشت اين ميان از که است شده گزارش سياسی

 و سياسی فعال 12 همچنين. اند شده محکوم تعزيری حبس سال 25 تا ماه 6 به وکيل

 .دارند قرار اعدام نهآستا در و اند شده محکوم اعدام به رژيم قضايی دستگاه توسط مدنی

  

 اوين زندان 209 بند به زندانی يک انتقال

 در محاربه اتهام به که) روکان روناهی( هويی علم شيرين نام به ای ساله 28 جوان زن

.  شد منتقل اوين زندان 209 بند به دادگاه برگزاری آستانه در برد می سر به بازداشت

 در عضويت و نظامی اقدام اتهام به که سياسی فعال اين" هرانا" خبرگزاری گزارش بنابه

 در برد، می سر به اوين زندان در گذشته سال ماه خرداد 8 تاريخ از کرد احزاب از يکی

 داليل به بنا گذشته هفته اواسط در داشت، قرار دادگاه برگزاری آستانه در حاليکه

  . است شده منتقل 209 امنيتی بند به نامعلومی

 به زودی به است منتخب مدافع وکيل فاقد حاليکه در ماکو شهر اهل" هويی علم شيرين"

 تهران شهر دادگاه در باشد داشته پی در نيز را اعدام حکم حتی تواند می که محاربه اتهام

  .شد خواهد محاکمه

 

 رژيم امنيتی نيروهای توسط مهاباد شهر شهروند دو بازداشت
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 2 گذشته هفته  پنجشنبه روز رژيم تیامني نيروهای است حاکی مهاباد از رسيده خبر

 به و بازداشت را  "مولودی صوفی کريم و فرامرزی طاهر" های نام با شهر اين شهروند

 اين اطالعات اداره ماموران توسط قبل مدتی تن دو اين. کردند منتقل نامعلومی مکان

 پس بردگاننام رود می گمان. بودند شده آزاد اذيت و آزار مدتی از پس و بازداشت شهر

 .باشند شده منتقل مهاباد اطالعات اداره زندان به بازداشت از

  

 سنندج اطالعات بازداشگاه در کرد فعال يک شکنجه

 و بازداشت مريوان شهر امنيتی نيروهای توسط کرد سياسی فعال يک: ميديا کوردستان

 .است شده منتقل سنندج شهر اطالعات اداره به

 تاريخ در مريوان شهرستان فعاالن از باب، احمد ايران، در بشر حقوق فعاالن گزارش به

 شخصی منزل در مذکور شهر اطالعات اداره نيروهای توسط جاری سال شهريورماه 3

 .است شده منتقل سنندج اطالعات بازداشتگاه  به و بازداشت شتم و ضرب با همراه خود

 اطالعات بازداشتگاه در است، کمر ديسک فتق بيماری به مبتال که کرد شهروند اين

 های آسيب دچار موضوع اين از و گرفته قرار شکنجه و بدرفتاری معرض در سنندج

 .است شده جسمی متعدد

 .نيست دست در اطالعی کماکان باب آقای بازداشت داليل و وارده اتهامات از

  .شد تبعيد سنندج زندان از نيز سياسی زندانی چهارمين

 عصر و دارد ادامه ديگر شهرهای به سنندج زندان از ياسیس زندانيان تبعيد و انتقال

  .شد تبعيد نيز سياسی زندانی چهارمين دوشنبه امروز

 زندانيان اخير هاي تبعيد زنجيره پي در داشته ارسال روانيوز خبرنگار که خبری بنابه

 فعال و نگار روزنامه" توتونچی بهمن" دوشنبه، روز عصر  سنندج مرآزي زندان سياسي

  .شد تبعيد مراغه به آرد سياسی

 اطالعات ي اداره شخصي لباس ماموران سوي از گذشته سال مردادماه اواخر توتونچي

 اطالعات ی اداره در بازجويی دوران ازطي پس و شد دستگير خود شخصی منزل در
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 نموده اضافه روانيوز خبرنگار. يافت انتقال شهر اين مرآزی زندان به سنندج شهرستان

 انقالب دادگاه توسط نظام عليه تبليغ اتهام به حبس تحمل ماه دو از پس نامبرده که است

 حكم نظر تجديد دادگاه ماه هشت از بعد و شد محكوم تعزيری حبس سال 1 به شهر اين

  .ميگذرد وی حبس از روز 20 و ماه 10 اآنون. آرد تاييد را وی

 اتهام به که کرد زندانيان از ديگر يکی" سوسوری امير" نيز ديگر خبری در همچنين

 در که پروژه عنوان تحت ، بود شده محکوم زندان سال سه به اپوزيسيون با همکاری

  .است گرديده منتقل بند داخل به بوده کار به مشغول سنندج زندان بند از خارج

  

 

 مهاباد در شهروندان بازداشت تداوم
 احضار تن يک و بازداشت ديگر وندشهر دو کم دست مهاباد منطقه بازداشتهای تداوم در

 در بشر حقوق فعاالن مجموعه کردستان کميته از نقل به هرانا گزارش به.است شده

 سال مهرماه 12 مورخ خرازيان ليال و عبدالهی عزيز نامهای به شوهر و زن يک ايران،

 .شدند بازداشت امنيتی نيروهای توسط نامعلومی داليل به مهاباد شهر در جاری

 در ايشان نگهداری و است مغزی تومور به مبتال عبدالهی آقای که است حالی در اين

 است شده گزارش همچنين آورد، خواهد همراه به وی برای جانی خطرات انفرادی سلول

 بازجويی برای روز هر اينکه شرط به موقتا خود اخير حمل وضع دليل به خرازی خانم

 .است شده آزاد کند مراجعه خبری ستاد به

 به تلفنی بصورت مهاباد ساکن کرد شهروند ديگر" روراست نسرين" ديگر اقدامی در

 مراجعه از وی تلفنی، احضار به توجه با که است شده احضار شهر اين اطالعات اداره

 .است شده تهديد گيرندگان تماس توسط رابطه همين در و کرده خودداری خبری ستاد به

 احمدی شيرين نامهای به ديگر شهروند دو کم دست راخي روزهای طی است ذکر به الزم

 .اند شده منتقل نامعلومی نقطه به و بازداشت امنيتی نيروهای توسط محمدی شيخ کژال و
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 اروميه زندان سياسی زندانی دو از خبری بی
 دست در اطالعی اروميه مرکزی زندان از انتقال از پس سياسی زندانی دو سرنوشت از

 ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه زندانيان واحد از نقل به راناه گزارش به.نيست

 و محمدی منصور نامهای به کرد سياسی زندانی دو مهرماه15 مورخ چهارشنبه روز

 خود نگهداری محل زندان از زندان مسئولين توسط نامعلومی داليل به سليمان احمد علی

 اطالعی کماکان آنان سرنوشت از طوالنی نسبتًا زمانی طی عليرغم که اند شده خارج

   .نشده حاصل

 يکسال از بيش که است سنندج شهر اهل و ساله 43 محمدی منصور است ذکر به الزم

 سليمان احمد علی و کرد می سپری را خود ساله شش محکوميت دوره زندان اين در بود

 خود ساله پنج محکوميت بود سال چهار از بيش که است سليمانيه شهر اهل و عراق تبعه

 .ميکرد تحمل زندان اين در را در

 

 کردستان در مدنی فعال بازداشت
 مريوان در آردستان در اسالمي جمهوري امنيتي نيروهاي دستگيريهاي زنجيره دنبال به

 اي وحشيانه طرز به اطالعات امنيتي نيروهاي توسط خود منزل در باب احمد مدني فعال

 وي از خبري هيچ تاآنون ايشان خانواده است زآر قابل شد دستگير شتم و ضرب با

  .ميباشد آمر ديسك بيماري به مبتال ايشان پزشكان گفته به بنا ندارند

 

 حبس سال 2 به کرد جوان يک محکوميت
 محکوم حبس سال 2 به کامياران" الک" روستای اهل ی ساله 28 جوان زردويی، شاپور

 .گرديد

 نيروهای توسط مريوان شهر در جاری ماه دينفرور وی کردستان، خبرگزاری گزارش به

 .نداشت اطالع وی سرنوشت از کسی چندماه، مدت به و شده بازداشت رژيم
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 سال 2 به رژيم مخالف کرد احزاب از يکی با همکاری اتهام به را نامبرده مريوان دادگاه

 .نمود منتقل سنندج مرکزی زندان به سپس و نموده محکوم حبس

 خليل اسامی به" الک" روستای اهالی از ديگر جوان 6 قبل، سال يک که است ذکر شايان

 16 به) دانشجو( پرويزی ستار کرمان، شهر به تبعيد و حبس سال 18 به) معلم( فاتحی

 شهر به تبعيد و حبس سال 13 به) دانشجو( يوسفی خبات يزد، شهر به تبعيد و حبس سال

 کاوه و پرويزی ياسر و قم شهر به تبعيد و حبس سال 10 به پشابادی هوشيار رشت،

  .شدند محکوم سنندج مرکزی زندان در حبس سال 4 و 2 به کدام هر پرويزی

  

  

 

 مريوان ادبی انجمن عضو يک بازداشت

 نيروهای توسط مهرماه ششم دوشنبه، روز مريوان، ادبی انجمن عضو محمودی، علی

 .گرديد بازداشت خود منزل در اطالعاتی

 انجمن ی مديره هيئت اعضای از يکی و نويسنده محمودی، علی ، "وزني روا " گزارش به

 به و بازداشت رژيم اطالعاتی نيروهای توسط گذشته هفته دوشنبه روز مريوان، ادبی

  .يافت انتقال نامعلومی مکان

 وسايل و کامپيوتر توقيف به اقدام نامبرده، منزل بازرسی از پس اطالعاتی نيروهای

 .است نشده مشخص نامبرده بازداشت علت اکنونت. نمودند وی شخصی

 

 قروه فرهنگی فعال يک مبهم سرنوشت

 شهرستان اهل فرهنگی فعال کريمی کيومرث بازداشت از هفته يک از بيش گذشت با

 .ندارند وی سرنوشت از اطالعی هنوز وی ی خانواده قروه،

 ی اداره به عهمراج عليرغم کريمی کيومرث خانواده کردستان، خبرگزاری گزارش به

 برخورد با بلکه اند، نياورده دست به وی سرنوشت از اطالعی تنها نه قروه، اطالعات
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 کريمی کيومرث است ذکر به الزم. اند شده روبرو نيز اطالعات ی اداره مسئولين نامناسب

 توانسته که باشد می قروه شهر فروشی کتاب و کتابخانه ترين فعال و بزرگترين دارای

 توسط گذشته هفته نامبرده،. دهد گسترش شهر اين در را کتابخوانی گفرهن است

 کيس همچنين و کتابها از بخشی و بازداشت خود کار محل در اطالعاتی مأمورين

 .گرديد توقيف مربوطه مأموران توسط وی کامپيوتر

 کرمانشاه در مدنی فعال يک بازداشت

 فريدون نام به کرمانشاه اهل دنیم و فرهنگی فعال يک موکريان خبری آژانس گزارش به

 .گرديد زندان روانه و بازداشت کرمانشاه در مهرماه 10 گذشته جمعه رازيانی

 پس باشد می کرمانشاه در شهدا بيمارستان در پرستار و وحدت تحکيم عضو که رازيانی

 .تاس داده خبر اوين زندان به خود انتقال از اش خانواده با کوتاهی تماس در بازداشت از

 رسمی مقامات سوی از نامبرده بازداشت برای عللی يا علت هيچ تاکنون است گفتنی

  است نشده اعالم

 

 ناپاسدار سپاه نيروهای توسط مرزنشين شهروند چند بازداشت
 توسط گذشته روزهای طی در شاهو کوهستان اطراف روستاهای اهل کرد شهروند چند

 .اند شده داشتباز پاسداران سپاه اطالعات حفاظت نيروهای

 روز چند طی در ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه کردستان کميته گزارش به بنا

 پاسداران سپاه نيروهای سوزندان، منطقه و شاهو کوهستان سنگين توپباران از بعد گذشته

 منازل وارد زور به قضايی حکم داشتن بدون منطقه اين اطراف روستاهای محاصره با

 ها، خانواده برای وحشت و رعب ايجاد و منازل تفتيش از بعد و شده تاهاروس اين ساکنان

 باقری کريم آنان از يکی شده احراز هويت که کردند دستگير را کرد شهروند چندين

 .دارد ادامه شدگان بازداشت ساير شناسايی برای تالش. است

 

 رسيد قتل به شکنجه زير کرد زندانی يک
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 سوی از حد از بيش شکنجه اعمال اثر بر کرد زندانی پور عبداهللا نمير: مهر آذر زنان

 از را خود جان وی مداوای از مسئوالن جلوگيری همچنين و اروميه زندان مسئوالن

 از و بود زندانی اروميه زندان در نامبرده داشتند، اعالم بشر حقوق فعاالن. داد دست

 بعلت و ميشده، شکنجه "پشوری اکبر" نام به شخصی دست به و زندان مسئوالن سوی

  .است داده دست از را خود جان نامبرده وی مداوای از جلوگيری و سنگين جراحات

 

 مين انفجار اثر بر کامياران در نوجوانی پای قطع
 در رژيم های مين از يکی انفجار اثر بر مهرماه، هفدهم جمعه روز: ميديا کوردستان

 را خود پای يک مرتضی، نام به ای ساله 16 نوجوان کامياران،" شاهينی" روستای حوالی

 در بيمارستانی به سپس نوجوان اين کردستان، خبرگزاری گزارش به .داد دست از

 .گرفت قرار پزشکی مراقبت تحت و شده منتقل کرمانشاه

 بسياری ی فاصله مرز از که شده واقع ای منطقه در شاهينی روستای گردد می يارآور

 .باشد می استراتژيک و ینظام اهميت فاقد و داشته

 گذاری مين از کردستان مردم ميان در آفرينی وحشت و ارعاب منظور به رژيم حال اين با

 مرور و عبور از که است داده هشدار نيز مردم به حتی و نمانده غافل نيز نقاطی چنين

  .نمايند اجتناب خويش مزارع و ها باغ در

 

 سقز در مغازه 75 شدن پلمپ
 75 به نزديک سقز، در رژيم نيروهای مهرماه، نوزدهم يکشنبه، روز: ياميد کوردستان

 .نمودند پلمپ را مغازه باب

 سراسری اعتصاب اقدام، اين برای رژيم ی بهانه داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 و قاسملو دکتر ترور سالگرد بيستمين مناسبت به تيرماه، 22 روز در سقز داران مغازه

  . باشد می يارانش
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 نقطه چندين و شهر های چهارراه پايين، بازار باال، بازار در شده پلمپ های مغازه اغلب

  .اند شده واقع ديگر مهم

 

 مهاباد در نقده اهل جوان يک بازداشت
 کاوه نام به نقده اهالی از جوانی مهاباد، رژيم اطالعاتی نيروهای: ميديا کوردستان

 .نمودند بازداشت را پور حسن

 را پور حسن کاوه اطالعاتی، نيروهای مهرماه، نوزدهم روز ،"وانيوزر" گزارش به

 .نمودند توقيف را نامبرده شخصی وسايل و کامپيوتر بعد روز و بازداشت

 .باشد می فروشی طال ی مغازه دارای نقده کيوان پاساژ در نامبرده گزارش، اين اساس بر

 .است نشده حاصل عیاطال کرد جوان اين سرنوشت و بازداشت علت از کنون تا

    آزاد بند در نگاران روزنامه بيانيه،

 شوند آزاد بند در نگاران روزنامه

 بيانيه

 اسالمی جمهوری قضايی مقامات به

 سحر عيسی جمله از مدنی فعاالن و نگاران روزنامه از تعدادی که است ماه چهار قريب

 بهمن باستانی، مسعود يالز،ل ،سعيد قوچانی، محمد آبادی، زيد احمد صميمی، کيوان خيز،

 مهدی لو، حسين پير علی آزموده، محسن زاهد، فياض نوربخش، رضا ايوبی، احدی

 همچنين و شهيدی هنگامه و پژو فريبا نژاد، نورانی حسين لواسانی، مسعود محموديان،

 طلب اصالح طيف سياسی سازمانهای و احزاب مقامات و سياسی فعاالن از تعدادی

 برگزاری متعاقب چه اگر نامبردگان بازداشت و دستگيری اند، شده نیزندا و دستگير

 نتايج به نسبت خيابانی اعتراضات پی در و ماه خرداد در جمهوری رياست انتخابات

 در ای کننده قانع توضيح هيچگونه تاکنون متاسفانه اما است گرفته صورت انتخابات

 اين احتمالی ارتباط يا و ها شتبازدا تداوم و نگاران روزنامه بازداشت علت خصوص

 ارائه عمومی افکار به ها اعتراض از پس ناگوار حوادث با شدگان بازداشت از دسته
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 عميق تاثر و تاسف مجدد بيان ضمن کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان. است نگرديده

 از پس ناگوار رويدادهای و حوادث جريان در شهروندان از تعدادی باختن جان از خود

 .ميدارد اعالم نگاران روزنامه بازداشت تداوم از را خود شديد نگرانی انتخابات

 فوری آزادی و شدگان بازداشت تمامی وضعيت تعيين و رسيدگی خواهان سازمان اين

 .است بند در نگاران روزنامه

 2009 اکتبر سيزدهم/1388 شهريور21 تهران

 کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان

 

  کرد  مدنی فعال يک فرزندان جويیباز و احضار
 سرور احضار با مريوان پاسداران سپاه اطالعات نيروهای مهرماه 18 مورخ شنبه روز

 مدت به آنان از بازجويی به کرد، مدنی فعال محمدی، غفور فرزند دو محمدی، سروه و

  . پرداختند ساعت شش

 است روز 12 مدت دنیم فعال اين همسر محمدی شيخ کژال خانم که است حالی در اين

 يافته مالقات اجازه يکبار تنها نيز تاکنون و برد می سر به امنيتی نيروهای بازداشت در

  .است

. کند می زندگی کشور خارج در که است سال دو از کمتر محمدی آقای است ذکر به الزم

 اين ومینامعل داليل به سفر آستانه در و سوئد کشور اقامت اخذ برای خانواده موفقيت با

  .اند گرفته قرار بازجويی مورد و بازداشت گذرنامه، ضبط با افراد

 

 شهروند يک غيرقانونی تبعيد
  .شد تبعيد غيرقانونی صورت به خود محکوميت دوره طی از پس کاميارانی شهروند يک

 روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی و کامياران بهزيستی کارمند رحمانی حسين آقای

 در زندان از آزادی و خود محکوميت دوران کردن سپری از پس ، کرج ادآز دانشگاه

  . شد تبعيد همدان شهر به سال 3 مدت به قانونی غير روند يک
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 دستگير خود کار محل در پيش سال يک حدود رحمانی حسين آقای که است ذکر شايان

 صادره حکم در بود، شده محکوم زندان سال يک به ملی امنيت عليه اقدام جرم به و شده

  .بود نشده ذکر تعيد خصوص در کيفری

 

 کردستان در شهروند 11 بازداشت
 توسط آن تابعه روستاهای و کامياران در کرد شهروند 11 گذشته روزهای طی در

 .اند شده بازداشت اطالعات اداره و پاسداران سپاه نيروهای

 در ايران، در بشر قوقح فعاالن مجموعه کردستان کميته از نقل به هرانا گزارش به

 در کرد شهروند 11 گذشته هفته روزهای طی در کرد شهروندان دستگيری موج تداوم

 .اند شده دستگير آن تابعه روستاهای و کامياران شهر

 کوهستان اطراف روستاهای محاصره با پاسداران سپاه نيروهای فشارها اين چارچوب در

 .اند کرده کامياران تابعه روستاهای اهل اردامد و کشاورز 10 دستگيری به اقدام شاهو

 منصور ، جواهری ،جبار باقری کريم ، جواهری مختار است شرح بدين افراد اين اسامی

 رحمانی محمد ، رحمانی ،انور رحمانی علی ، رحمانی شورش رحمانی، ،انور رحمانی

 گفته.است نشده مشخص وی هويت هنوز که ميسوراب روستای اهل ديگر شهروند يک و

 شتم و ضرب ضمن روستاها اين مردم خانه به يورش با سپاه نظامی نيروهای شود می

 .است پرداخته شدگان بازداشت منازل تفتيش به شده دستگير افراد

 اهللا شمس نام به کرد محلی خواننده يک کامياران شهر در است، شده گزارش همچنين

 به و بازداشت شده، احضار عاتاطال اداره خبری ستاد سوی از اينکه از پس رحمانی

 .است شده منتقل نامعلومی مکان

 

 رشت در آذربايجانی مدنی فعالين برای حبس احکام صدور
 مدنی فعالين از رحيمی حسين و اسدی ودود گيالن استان نظر تجديد دادگاه يک شعبه

 .کرد محکوم تعليقی حبس ماه شش و يکسال به ترتيب به را رشت در آذربايجانی
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 ابالغ اسدی به شفاهی صورت به که نظر، تجديد دادگاه سوی از صادره حکم اساس رب 

 يکسال به گرائی قوميت و نظام عليه تبليغ اتهام به آذربايجانی مدنی فعال اين است شده

 همچنين.است آمده در تعلق حالت به سال پنج مدت به حکم اين که شده محکوم حبس

 ١٠٠ و تعليقی حبس ماه شش به نيز رشت در يجانآذربا دانشجويی فعال رحيمی حسين

  .گرديد محکوم جريمه تومان هزار

 فعال دو اين پرونده به رسيدگی جلسه سسی، ساواالن از نقل به هرانا گزارش به

 به گيالن استان نطر تجديد دادگاه يک شعبه در ٨٨ خرداد ۵ شنبه سه روز آذربايجانی

 به ٨٨ مهر ٣روز در صادره حکم و بود شده برگزار ناصری امير قاضی رياست

 مسئولين. است شده ايالغ افراد اين به گيالن دادگستری احکم اجرای در شفاهی صورت

  .کنند می امتناع فعالين اين به حکم کتبی ابالغ از قضائی

 حکمی طی نيا مصطفوی قاضی رياست به رشت انقالب دادگاه يک شعبه اين از پيش

 يک تحمل به ترتيب به را رشت در آذربايجانی فعالين از یرحيم حسين و اسدی ودود

 توسط ١٣٨٧ مرداد اوايل نامبردگان. بود نموده محکوم تعزيری حبس ماه شش و سال

 در موقت بازداشت يکماه از بيش تحمل از پس و بازداشت رشت امنيتی ماموران

 در فعالين اين. ودندب شده آزاد زندان از وثيقه قيد به رشت اطالعات اداره بازداشتگاه

 دروغين اعترافات دادن جهت و گرفته قرار روحی و جسمی شکنجه تحت بازداشت مدت

  .اند بوده فشار تحت

 اوت هشتم روز در) بشر حقوق مدافعان از حفاظت براي المللي بين سازمان(الين فرانت

 بازداشت جداگانه های بيانيه صدور با ٢٠٠٨ اوت ١۵ در آمريکا امورخارجه وزارت و

 بودند شده وی آزادی خواهان و محکوم را اسدی ودود
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  /بشر؟ حقوق مدافعان کجايند پس

 ايران مردم از اعدام به محکوم زن يک طلبيدن استمداد

 کردستان بشر حقوق سازمان

 ايران مردم از اعدام به محکوم زن يک طلبيدن استمداد

 قطعی حکم سرانجام زندان سال 9 تحمل از پس که محمودی محبت خبری؛ گزارش

 دفاع سازمان دبيرخانه به ای نامه ارسال با است گرديده تاييد عالی ديوان توسط اعدامش

 .شد اش خانواده و خود به ايران مردم کمک خواستار کردستان بشر حقوق از

 در داشت را وی به تجاوز قصد که مردی قتل جرم به 1379 سال از محمودی محبت

 .گذراند می را خود محکوميت دوران وميهار مرکزی زندان

 ی آستانه در اروميه دادگاه توسط سرانجام زندان سال 9 تحمل از پس متاهل زن اين

 حکم تاييد. گرديد تاييد نيز عالی ديوان توسط او اعدام قطعی حکم که گرفت قرار اعدام

 ابالغ وی به ميهارو زندان در سالجاری ماه تير 20 در عالی ديوان توسط نامبرده اعدام

 .آمد خواهد در اجرا به قضائيه ی قوه دستور با که گرديد

 محبت اعدام مخالف مقتول مرد همسر دو هر کنون تا است آمده خبرها در که آنگونه

 .است محمودی محبت اعدام حکم اجرای خواهان مقتول برادر اما هستند

 به اشاره ضمن و کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان دبيرخانه به ای نامه ارسال با وی

 .نمود کمک تقاضای ايران مردم از است رفته او بر سالها اين طی در که آنچه

 :است شرح بدين محمودی محبت ی نامه کامل متن

 در حبس سال 9 تحمل از پس قتل، جرم به که اسماعيل فرزند محمودی محبت اينجانب

 در مذهبی و ايمان با ای خانواده در ام شده محکوم قصاص به اروميه، مرکزی زندان

 سالهای. بودند کشاورز مادرم و پدر. آمدم دنيا به) سرو در ای منطقه( صورمان روستای

 پدرم اينکه وجود با بعد سال چند اما نمودم سپری ام خانواده کنار در را ام زندگی ابتدايی

 مان بقيه از که رمبراد ی عهده به را ما ی همه سرپرستی و اختيار بود، حيات قيد در

 بی او. کرد نمی احساس خود در اصال را خونی هم که برادری. گذاشتند بود بزرگتر
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 در هم کسی. کرد می تحميل ما به و داد می دستور را چيزی هر زورگويانه و رحمانه

 عقد به مرا سالگی 12 سن در اينکه تا. نداشت را وی به کردن اعتراض جرات خانواده

 مساعد و شان نامادری سازگاری عدم دليل به همسرم ی خانواده در. آورد در ام پسردايی

 و من ازدواج محصول. بود جدل و بحث و مشاجره هميشه شان مالی وضعيت نبودن

 گرفتم تصميم رسيد سالگی 16 سن به بزرگم پسر زمانيکه. بود پسر فرزند پنج همسرم

 تحصيل ابتدايی ی دوره در هنوز رمديگ پسران زمان آن. بدهم خانواده تشکيل برايش که

 پيدا ما همسايگی در مزاحم مرد يک ی کله و سر پسرم، ازدواج از بعد مدتی. کردند می

 آنها به چيزی هم من. نداشتند اطالعی هيچ مرد آن مزاحمتهای از عروسم و پسر. شد

 مزاحمت از دست که بفهمانم او به انسانی رفتاری با تا کردم زيادی تالش. ندادم بروز

  . زد را ما منزل در روزی. نداشت ای فايده اما بردارد

 وارد سرعت به او. کرد باز برايش را در نداشت بيشتر سال هشت که پسرهايم از يکی

 مرا فريادهای صدای. شد ور حمله من سمت به مشکی سر دو چاقوی يک با و شد خانه

 هم کس هيچ و دهد انجام تواند می بخواهد دلش که کاری هر گفت می او. شنيد نمی کسی

 هنوز که زد دستانم و گوش سر، به را ضرباتی چاقو با. نمايد اقدامی او عليه تواند نمی

 که را ای اسلحه او ترساندن و آبرويم حفظ برای لذا. است باقی من بدن روی بر آن آثار

 سرش به و شد شليک گلوله ناگهان اما گرفتم او سمت به و برداشتم داشتيم خانه در

 منزل به را خودم سرعت با. آمده سرش بر چه نفهميدم. افتاد زمين بر و نمود اصابت

  . دادم اطالع آنها به را جريان و رساندم همسرم برادر

 و رفته آگاهی به است، فهميده را جريان که گفت او. آمد آنجا به نيز برادرم حين همين در

 زندان در ماه سه از بيشتر که داد اطمينان من به برادرم. است کرده درست را کارهايم

. برد آگاهی به مرا نيرنگ و دروغ با کرد بختم سياه که ظالمی برادر همان. ماند نخواهم

 مقتول، ی خانواده. کردند زندان ی روانه مرا ای بازجويی و سوال هيچ بدون آگاهی در

 سير ماجرا، شاهد عنوان به نفر چند و آگاهی....  با آنها. بودند ثروتمند و قاچاقچی

 آنجا اصال شاهدها اين حادثه هنگام صورتيکه در. دادند تغيير خود نفع به را پرونده

 .بودند ناشناخته کامال نيز بنده خود برای و نداشتند حضور



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

222 

 

   

. نمايم می تحمل را حبسم من و گذرد می جريان اين از که است سال 9 نزديک امسال

 از. است نمانده باقی من برای آبرويی طرف يک از. تنيس زندان تحمل فقط من سختی

 خاطر به آنها. است شده تباه دليلی هيچ بی فرزندانم سرنوشت و زندگی ديگر طرف

 و خودم های فاميل تمام سو ديگر از. اند افتاده عقب تحصيلشان از من موقعيت و شرايط

 کارهای دنبال اصال آنها .اند کرده خالی مرا پشت و اند گردانده روی ما از نيز همسرم

 و فرزندانم گهگاهی البته. کنم می تحمل را زندان مالقات، و خرجی بدون بنده. نيستند من

 می دست به بدبختی هزار با که را خودشان کارگری پول و آيند می مالقاتم به همسرم

 آن در که شرايطی خاطر به کنم می نگاه آنها ی چهره به زمانيکه. دهند می من به آورند

 دانم می اما شوم می وجدان عذاب دچار شدت به سرنوشتشان خاطر به و برند می سر به

 آسم ميگرن، سينوزيت، همچون بيماريهايی به مبتال زندان در. ندارم تحمل جز ای چاره

 از. شود نمی رسيدگی زندان در مشکالتم از کدام هيچ به. ام شده قلبی شديد ناراحتی و

 خدا، با نزديکی به موفق دارم که کمی سواد با اينجا در چون هستم خوشحال طرفی

 البته که است زندان در من های سرگرمی از بافتنی. ام شده آن ختم و کريم قرآن خواندن

 از زندان در را هايم هزينه از بخشی که شود می محسوب نيز بنده برای درآمدی منبع

 .نمايم می تامين طريق اين

 که نيست کسی اما هستند زندان در من مثل زيادی ی کشيده رزج و بدبخت انسانهای

. آيد نمی بر ما دست از ديگری کار چون کنيم تحمل فقط مجبوريم. بشنود را صدايمان

. است اينگونه وضعم زندان در که است سال نه مدت. نيست خبری هيچ عدالت از اينجا

 مورد حکم اين. شد صادر دهبن برای قصاص حکم باالخره بودن بالتکليف سالها از بعد

 و رد را قصاص حکم اعتراض، از پس اما گرفت قرار تهران در مقامات موافقت و تاييد

 را قصاص حکم همان متاسفانه آخر، دادگاه اين. نمودند صادر مجدد دادگاهی دستور

  . است نرسيده من دست به حکمی فعال البته. نمود صادر

 اين او حرف تنها. پرسيد نمی سوالی من از اصال قاضی دادگاه، در حضور هنگام حتی

  ! دادی؟ انجام عمد قتل چرا که بود

   است؟ اعدام حکمش که دانستی نمی مگر
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 حرف ی اجازه پرونده شاکيان فقط آنجا. داد نمی کردن صحبت مجال من به اصال قاضی

 دادگاه لسهج به را همه توجه احترامی بی و توهين و صدا و سر با هم آنها. داشتند زدن

 که دانست می تنها کرد می پيدا حضور دادگاه جلسه در که هم هرکس. کردند می جلب

 من به چون شد نمی قتل اين علت و چرايی متوجه وقت هيچ اما ام شده قتل مرتکب من

 اهميتی کمترين دادگاه برای حيثيت و ناموس از دفاع. شد نمی داده زدن حرف ی اجازه

 .نداشت

 قرار با که کردند اعالم غربی آذربايجان استان محترم دادستان ،)الجاریس( 88 سال در

 کمی بتوانم بدينوسيله که بودم اميدوار. شوم آزاد توانم می تومانی ميليون يکصد ی وثيقه

 با فرزندام. باشم همسرم و فرزندان کنار در مدتی تا و بيايم بيرون سختی و عذاب از

 و سند ی کرايه برای که کردند تهيه تومان ميليون سه غمبل باالخره کارگری پول و قرض

  . بدهيم قرار صاحبش اختيار در آن گذاشتن گرو

 با نيز دادستان. کشيد باال کالهبرداری با را تومان ميليون سه تمام سند صاحب متاسفانه

 .نکرد عمل خود ی وعده به ديگری سند ی تهيه

 از استفاده با بتوانم تا بدهد مرا االرث سهم که خواستم برادرم از مادرم و پدر فوت از بعد

 آنها از ام خانواده که را کسانی بدهی هم و نمايم تامين زندان در را خود های هزينه آن

 هستم زندانی يک که من به برادرم. بدهم را بودند کرده قرض سند ی کرايه بابت پول

 اين با. نداد پدری ی ارثيه از مرا سهم وقت هيچ و کرد پايمال مرا حق او. نکرد رحم

 .باشم داشته توانم می انتظاری چه ديگران از دانم نمی اوصاف

  . نيستم خودم فکر به تنها حاضر حال در من

 بدون چگونه را سالها اين تمام دانم نمی. هستم فرزندانم مبهم ی آينده و سرنوشت نگران

   کرد؟ خواهند چه پس اين از و اند زيسته مادر

   نمايم؟ تحمل را ای عدالتی بی چنين بايد ونهچگ و چرا

   شود؟ نمی بلند کسی از صدايی هيچ چرا

   بشر؟ حقوق مدافعان کجايند پس

   بشر؟ حقوق از دفاع در فرياد و صدا و سر همه آن شد چه
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   است؟ خويش حيثيت و ناموس از دفاع از غير چيزی من گناه مگر

   شود؟ صادر قصاص حکم من برای. .. و عمد غير گناه اين با بايد چرا

   شوند؟ نمی بيدار ملت اين ی خوابيده وجدانهای چرا

   کند؟ نمی فرزندانم و من حق در دلسوزی و ترحم کمترين کسی چرا

   بيايد؟ بيرون آستين کدامين از بيضاء يد که اند نشسته منتظر

 است؟ شده دسترس از دور اينگونه عدالت چرا

 اگر که کنم می تقاضا بيدار وجدانهای و بشر حقوق فعانمدا ايران، مردم از پايان در

 های شماره يا و آدرس طريق از تواند می دارد را ام خانواده و من به کمک قصد کسی

 .باشد ارتباط در ام خانواده با زير

 ديزج – زاده مصطفی خيابان – نشانی آتش روبروی – آبياری فلکه – اروميه: آدرس

 منزل – 242 پالک – اول بست بن – راست سمت وچه،ک ته – 14 کوچه – سياوش

 جليلی حيدر

 0441 -3451983: تلفن شماره

 (09149394753(  و)  09144482612: ( همراه شماره

 اسماعيل فرزند محمودی محبت نام با نسوان بند در اروميه مرکزی زندان در نيز بنده

 .باشم می محبوس

 

 و مدنی کردخطر کشتار دستە جمعی زندانيان سياسی 
بيش از يک ماه است کە فضائی امنيتی و پليسی بر استان کردستان بويژە شهر سنندج حکم 

 . فرماست

دستگير کردن روزنامە نگاران و فعاالن سياسی و اجتماعی و فشار بر آنها و رفتارهای 

غير انسانی نيروهای اطالعاتی و امنيتی رژيم بر دستگير شدەگان و زندانيان سياسی و 

 . جتماعی گسترش يافتە استا
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در دو هفتە گذشتە نامە محرمانە دستگاە قضائی رژيم برای دادگستری شهر سنندج کە در 

سايتهای اينترنتی درج گرديد ، حکمی را فاش کرد کە برمنای آن در مدت کوتاهی زندانيان 

 . محکوم بە اعدام زندان مرکزی شهر سنندج احکامشان بايد اجرا شود

رئيس دادگستری استان کردستان در نامەای " گروسی "همين راستا هفتە گذشتە همچنين در 

 .بە خامنەای از وی خواستە است کە فرمان اعدام زندانيان مذکور راصادر کند

سازمانهای دفاع از حقوق بشر در کردستان و خانوادەهای زندانيان و فعاالن سياسی و 

ضی خواهان لغو حکم اعدام اين زندانيها و اجتماعی با براه انداختن کمپين وسيع اعترا

 . پايان دادن بە نقض حقوق  بشر از سوی رژيم جمهوری اسالمی شدەاند

اگرچە ساليان متمادی است کە اعدام سياسی بە عنوان  حکمی غير انسانی بە بهانەهای 

گوناگون از طرف دستگاە قضايی رژيم و دستگاههای امنيتی رژيم بە عنوان بخشی از 

ژە سرکوب در کردستان بە اجرا در آمدە است ، اما طی ماه گذشتە موجی ديگر از پرو

سرکوب  و بويژە تبعيد تعدادی از زندانيان و تهديد بە اجرای حکم اعدام کسانی کە محکوم 

نفر از فعاالن سياسی  14الزم بە تذکر است کە هم اکنون .بە اعدام شدەاند شروع شدەاست 

احکام اعدام و زندان  طوالنی مدت دريافت کردەاند کە اسامی  و اجتماعی  در کردستان

 : آنها عبارتند از

رمضان احمد، فرهاد چالش ، رستم آرکيا، فرزاد .شيرکو معارفی ، ارسالن اوليائی  

کمانگر، علی حيدريان ، فرهاد وکيلی ، هيوا بوتيمار ، انور حسين پناهی ، حبيب اللە لطفی 

 . الليان ، و احسان فتاحيان، فصيح ياسمنی ، زينب ج

ما ضمن محکوم کردن حکم ضد انسانی اعدام برای اين فعاالن سياسی و مدنی ،خواهان  

لغو اين احکام و آزادی افراد نامبردە هستيم و در عين حال از کليە سازمانها و ارگانهای 

پروژە غير بين الملی مدافع حقوق بشر خواستاريم کە برای جلوگيری از بە پيش بردن اين 

  . انسانی از طرف رژيم جمهوری اسالمی تمام نيرو و توان خود را بکار بگيرند

 

 اهللا مطاعی، از فعالين دانشجويی بازداشت شد حشمت
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اهللا مطاعی، دبير دبيرستانهای منطقه ليالخ و دانشجوی کارشناسی  حشمت: کوردستان ميديا

ره اطالعات شهرستان قروه در شهر ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه از سوی مأموران ادا

 .دهگالن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد

خبرگزاری کردستان با اعالم اين خبر افزود، اين فعال دانشجويی پيشتر به اتهام ارتباط با 

اپوزيسيون رژيم در کردستان و اقدام عليه امنيت ملی از طرف کميته انضباطی دانشگاه 

هزار تومان جريمه نقدی و  500ميت از تحصيل و پرداخت رازی به دو ترم محرو

 .محروميت دائم از امکانات تحصيلی محکوم شده بود

مأمورين اطالعاتی در شهريورماه جاری نامبرده را پس از احضار به اداره اطالعات 

 .وشتم و توهين قرار داده بودند  مورد ضرب

مادر اين فعال دانشجويی وسايل  مأمورين اداره اطالعات همچنين پس از تفتيش خانه

  .اند شخصی و کتابهای او را با خود برده

 

   تن در يکی از روستاهای مريوان 2بازداشت  

 2مهرماه، نيروهای حفاظت اطالعات رژيم در مريوان،  25روز شنبه : کوردستان ميديا

 .بازداشت نمودند" دزلی"تن را در منطقه 

نيروها ضمن تعقيب اين دو نفر، يکی از آنان را  خبرگزاری کردستان گزارش داد، اين

به دنبال آگاهی از قضيه " دزلی"مردم . بازداشت و ديگری را هدف تيراندازی قرار دادند

به ياری فرد متواری شتافتند، اما نيروهای رژيم، مردم را تهديد به تيراندازی نموده و آنان 

 .نشينی کردند را وادار به عقب

العات مريوان سپس اين دو تن را بازداشت و به شهر مريوان انتقال نيروهای حفاظت اط

  .فرد نامبرده و علت بازداشت آنان هنوز اطالع دقيقی حاصل نشده است 2از هويت .دادند

 

  انتقال دو زندانی به زندان اروميه پس از شکنجه و بازجويی

دان اروميه پس منصور محمدی و علی احمد سليمان دو تن از زندانيان محبوس در زن

 .ی اطالعات اروميه مجددا به اين زندان منتقل شدند های جسمی در اداره شکنجه
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به گزارش هرانا به نقل از واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، منصور 

مهرماه به همراه علی  15محمدی زندانی سياسی محبوس در زندان اروميه که در تاريخ 

مسئولين زندان به اداره اطالعات شهر اروميه منتقل و به شدت مورد  احمد سليمان توسط

روز شکنجه که منجربه از دست دادن نيمی از  10شکنجه قرار گرفته بودند، پس از تحمل 

 .شنوايی او شده است روز گذشته به زندان اروميه منتقل شد

اکنون بيش از  ساله و اهل شهر سنندج است که هم 43الزم به ذکر است منصور محمدی 

کند و  می ی خود را سپری  ی محکوميت شش ساله سال است که در اين زندان، دوره يک

ی عراق و اهل شهر سليمانيه است و بيش از چهار سال است که  علی احمد سليمان تبعه

 کند ی خود در را در اين زندان تحمل می محکوميت پنج ساله

  زی مأموران رژيمزخمی شدن فردی در سردشت بر اثر تيراندا

مهرماه، نيروهای رژيم در سردشت، فردی به نام  22شب چهارشنبه : کوردستان ميديا

را هدف گلوله قرار دادند که بر اثر آن فرد نامبرده به " رش قله"ابراهيم، اهل روستای 

به گزارش خبرگزاری کردستان، ابراهيم پس از اين حادثه جهت مداوا . شدت زخمی گرديد

ی نيروهای رژيم از تيراندازی به اين شهروند  انگيزه. رستانی در اروميه انتقال يافتبه بيما

  .کرد هنوز مشخص نشده است

 

  ر شکنجه در بازداشتگاه اطالعاتثشکستن دست يک شهروند کرد بر ا

های مأموران  ی بانه بر اپر شکنجه"خو بنه"رحيم فوالدی، اهل روستای : کوردستان ميديا

خبرگزاری کردستان گزارش داد، .م دچار شکستگی از ناحيه دست گرديداطالعاتی رژي

نامبرده سپس جهت معالجه به بيمارستان بانه منتقل شده و تحت تدابير امنيتی و مراقبت 

گردد، رحيم فوالدی، روز دوشنبه بيستم مهرماه به اتهام  ور می آياد.پزشکی قرار گرفت

  .يم در بانه دستگير شده بودحمل سالح، توسط  مزدوران اطال عاتی رژ

 

  آزادی موقت يک فعال فرهنگی از زندان تبريز
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 ٢٢نويسنده و معلم زبان ترکی در تبريز که ) اميد اوغلو(حسن عبداللهی : ساواالن سسی 

در منزل شخصی توسط ماموران اداره اطالعات اين شهر بازداشت شده بود روز  ٨٨تير 

روز بازداشت موقت به قيد وثيقه بيست ميليون  ٩٣پس از تحمل  ٨٨مهر  ٢١سه شنبه 

  .تومانی از زندان تبريز آزاد شد

 ٨٨آبان  ٢٨به گفته نزديکان عبداللهی اولين جلسه رسيدگی به اتهامات وی روز پنجشنبه 

اتهام اين فعال . در شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز به رياست قاضی بيات برگزار خواهد شد

تشکيل گروه غيرقانونی جهت بر هم زدن امنيت ملی، اقدام عليه امنيت فرهنگی آذربايجانی 

ملی و تبليغ عليه نظام از طريق تهيه و تکثير سی دی با خواست حقوق ملی و زبانی 

آذربايجانيها عنوان شده است و نقی محمودی وکيل دادگستری در تبريز وکالت نامبرده را 

 .بر عهده دارد

  روز جهانی کودک به زبان ترکی در زنجانممانعت از برگزاری مراسم 

مسئولين امنيتی زنجان از برگزاری مراسم روز جهانی کودک در اين : ساواالن سسی 

شهر ممانعت و عده ای از فعالين فرهنگی آذربايجانی در زنجان را دستگير و پس از يک 

 .روز بازداشت آزاد کردند

با خواندن سرودهای ترکی  ٨٨مهر  ١٧مراسم روز جهانی کودک که قرار بود روز جمعه 

آذربايجانی در مهدکودک قصربازی در کوچه زند زنجان برگزار شود با ممانعت ماموران 

. حفاظت اطالعات نيروی انتظامی زنجان و تهديد مسئولين برگزاری اين مراسم لغو شد

ه های ماموران همچنين با مراجعه به محل برگزاری مراسم ضمن پاره کردن پارچه نوشت

فارسی  -خوش آمدگويی به زبان ترکی، سه تن از خبرنگاران ماهنامه فرهنگی ترکی 

بازداشت .بايرام به نامهای تلناز نعمتی، داود خداکرمی و بتول قاسمی را دستگير کردند

  .شدگان پس از يک روز بازداشت موقت با دادن تعهد آزاد شده اند

م روز جهانی کودک به زبان ترکی آذربايجانی تهديد و ارعاب وممانعت از برگزاری مراس

در حالی صورت می گيرد که اين مراسم در بسياری از مهدکودکهای شهر زنجان به زبان 

 .فارسی و با حمايت مسئولين برگزار گرديد



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

229 

 

   

پيش از اين نيز مسئولين امنيتی ايران از برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانيها همچون 

ی، قلعه بابک، گراميداشت ستارخان و دهها مراسم فرهنگی ديگر روز جهانی زبان مادر

ممانعت کرده بودند ممانعت از برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانيها در ايران در 

سالهای اخير شدت يافته است و برگزارکنندگان و شرکت کنندگان اين مراسمات بازداشت 

ه احکام سنگين زندان محکوم می و مورد آزار و اذيت و بازداشت قرار می گيرند و ب

  .گردند

 

  

  

  

 

  محروميت از حق تحصيل

 ليال صحت

بعد از فارغ التحصيلی از دانشگاه تالش و کمک برای بهبود وضعيت زنان ، مسائلی که  

خودم بيشتر شان را با گوشت و پوست خود لمس کرده بودم برايم اهميت ويژه ای پيدا کرد 

وه بر تالش مدنی ادامه تحصيل در يکی از رشته های علوم و به اين نتيجه رسيدم که عال

اجتماعی می تواند پشتوانه علمی خوبی برای ادامه فعاليت هاو اهدافم باشد تا اينکه امسال 

در آزمون آزاد دانشگاه تبريز شرکت کردم و با کمال تعجب متوجه شدم که محروميت از 

را هم نمی کردم که روزی پس از راستش اصال فکرش . تحصيل شامل من هم شده است

پشت سر گذاشتن سد مخالفت های شوهر، مادر شوهر، برادر شوهر ،خواهر شوهر اينبار 

نوبت به دولت برسد که با آن شکل حجيم وساز و کار سنگينش مانع ادامه تحصيل من 

 .باشد

. سنگی  اين روز ها حال خاصی دارم ميلی به انجام کاری ندارم مثل آدم های -ياری يول 

خالی از هر احساسی شايد اين هم نوعی سيستم دفاعی مخصوص خودم باشد که در اين 

مواقع فعال ميشود اين حالت را در خودم خوب ميشناسم بار ها و بارها به سراغم آمده 



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

230 

 

   

است اما هر بار يک جوری تمام شده است اين بار هم تمام خواهد شد مثل هميشه و من با 

سراغ دارم به فردای ديگری سالم خواهم کرد اما ياد وخاطره تلخ آن پررويی که در خودم 

به ليست همه آن روز های پشت سرگذاشته اضافه خواهد شد انگار روز به روز جان 

 !سخت تر ميشوم

ازخردسالی عالقه زيادی به تحصيل ،يادگرفتن وکشف دنيای پنهان شده در البالی کتابها 

است که هنوز رهايم نساخته است در دوران دبستان بی  داشتم واين حس به عطشی می ماند

آنکه بدانم شاگرد اول بودن چقدر می تواند خوب باشد شاگرد ممتازی بودم وقتی معلم دانش 

آموزی را بخاطر انجام ندادن تکاليفش تنبيه ميکرد اين من بودم ازترس توبيخ معلم بيشتر 

ی دانست و پدرم بيسواد بود اصال کاری مادرم در حد خواندن و نوشتن م.درس می خواندم 

به کارم نداشتند که من با درس و تکاليفم چه ميکنم بارها بخاطر اينکه دفترم تمام شده بود 

 .و برايم دفتر تهيه نکرده بودند مثل مادر مرده ها گريه کرده بودم

مثل تمام روزهای پدرم برای کار در جهت تامين هزينه زندگيمان سپری ميشد و مادرم 

بيشتر زنان اطرافش گرفتار خانه داری وترو خشک کردن بچه ها بود و ديگر جايی برای 

توجه کردن به رويا ها و بلند پروازی های دخترکی مثل من نمانده بود بعد از اتمام هر 

دوره تحصيلی بزرگترين نگرانيم اين بودکه نکند امسال در مدرسه ثبت نامم نکنند زمزمه 

م دوره ابتدايی هر سال از زبان دوستان و فاميل در بين صحبت هايشان با ای که پس ازاتما

همين قدر که بتواند بخواند و بنويسدبسش است آخرش ميخواهد کهنه : مادرم می شنيدم

 ! شور شود حاال چه فرقی ميکند چند کالس درس خوانده باشد

س فيزيک دوم شايد هم زير سايه همين تفکر بود که روزی مادرم مرا از وسط کال

همه معيار های خواستگار با .دبيرستان بيرون کشيد تا در مراسم خواستگاری حاضر شوم 

معيارهای مادرم جور بود من معياری نداشتم چون تا به آنروز اصال به ازدواج فکر نکرده 

بودم در آن لحظه بزرگترين نگرانيم دوری از درس و مدرسه بود ،ترک تحصيل برايم به 

خواستگار  ی ماند که داشت به حقيقت تبديل ميشد برای همين تنها خواسته ام ازکابوسی م

 .اجازه برای ادامه تحصيل بود
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از ازدواج برنامه ای که برای ادامه تحصيل در نظر داشتم مطابق ميلم پيش نرفت تولد  بعد

نمی  پشت سر هم دوتا فرزندم با فاصله کم هيچ فرصتی زا برای عملی کردن به آرزو هايم

گذاشت اما همچنان شيرين ترين روياهايم را در پشت نيمکت های کالس درس مجسم 

سال دوری از درس ومدرسه ،تصميم به ادامه تحصيل گرفتم چه  ٨ميکردم تا اينکه بعداز 

مخالف ها که نشد چه دعوا ها و تلخی هايی که بخاطر اين تصميم ساده متحمل نشدم 

رم از سرسخت ترين مخالفانم بودند اما با پافشاری من خانواده بسيار سنتی مذهبی همس

همه ان روزها تمام شدند و من همچنان دانش آموز ممتاز کالس بودم و توانستم با موفقيت 

ديپلم خود را بگيرم و برای کنکور سراسری آماده شدم بخاطر موقعيت ومسئوليت هايم در 

يل در دانشگاه برای من محدود به خانه بعنوان مادر و همسر، ميدانستم که ادامه تحص

شهرستان محل سکونتم است و حتی در صورت قبولی در بهترين رشته، شانسی برای 

حضور در دانشگاه ديگری را ندارم برای همين ادامه تحصيل در پيام نور را ترجيع دادم 

 .و با همه پستی و بلندی ها و سختی هايش دوره کاشناسی را در رشته آمار تمام کردم

بعد از فارغ التحصيلی از دانشگاه ،بادرگير شدن در فعاليت های مدنی و سياسی دنيای 

جديدی را کشف کردم و در اين بين تالش و کمک برای بهبود وضعيت زنان ، مسائلی که 

خودم بيشتر شان را با گوشت و پوست خود لمس کرده بودم برايم اهميت ويژه ای پيدا کرد 

که عالوه بر تالش مدنی ادامه تحصيل در يکی از رشته های علوم و به اين نتيجه رسيدم 

اجتماعی می تواند پشتوانه علمی خوبی برای ادامه فعاليت هاو اهدافم باشد تا اينکه امسال 

در آزمون آزاد دانشگاه تبريز شرکت کردم و با کمال تعجب متوجه شدم که محروميت از 

کرش را هم نمی کردم که روزی پس از تحصيل شامل من هم شده است راستش اصال ف

پشت سر گذاشتن سد مخالفت های شوهر، مادر شوهر، برادر شوهر ،خواهر شوهر اينبار 

نوبت به دولت برسد که با آن شکل حجيم وساز و کار سنگينش مانع ادامه تحصيل من 

 .باشد

غير منتظره اما اين روزها و اتفاقات پس از انتخابات فضای سياسی و اجتماعی کشورمان 

که  ۵٧و دور از تصور همه و حتی بنيان گذاران نظام جمهوری اسالميست انقالبيون سال 

برای براندازی رژيم شاهنشاهی به خيابانها ريختند و عليه استبداد و ظلم شعار دادند و 
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استقالل و آزادی جمهوری اسالمی را خواستار شدند هرگز تصور نمی کردند که روزی 

ه ای خواهد شد که دولت بر آمده از انقالب بنام حفظ انقالب در سرکوب وضعيت به گون

شهر وندان منتقدو مخالف روی شاه پهلوی را هم سفيد کند و اعمال محروميت ها ،زندان، 

در حق شهروندان ، جزو عادت های معمولی آن شود و بی هيچ مالحظه ای ... شکنجه و

 .در قبال منتقدين اعمال کند

ند سال اخير ثابت کرده که واقعا اراده ای در درون حاکميت وجود ندارد که و تجربيات چ

مايل به کنترل يا توقف برخورد های غير انسانی باشد و دل بستن به احقاق حقوق از دست 

رفته از طريق سيستم حکومتی اميد بيهوده ای است، خالصه اينکه که گويا کار اصلی 

خصوصی شهروندانش خالصه شده است تا به  دولت فعلی، در سرک کشيدن به زندگی

محض بدست آرودن فرصتی با اين رفتار های غير اخالقی و غير انسانی دست به تصويه 

 .حساب با مخالفان ومنتقدان خود زند

 

  تماس تلفنی فريدون رازانی با خانواده اش

   خبر گزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

خبر . اه از زندان اوين با خانواده اش تماس گرفتفعال مدنی اهل شهر کرمانش:کرمانشاه

فعال مدنی کرمانشاهی که )آزوان(فريدون رازانی :گزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

مدتی پيش توسط نيروهای امنيتی درکرمانشاه بازداشت و به زندان اوين انتقال يافته طی 

. ری انقالب تهران خبر دادداديا 5تماس تلفنی با خانواده اش از تشکيل پرونده در شعبه 

  .وی وضعيت روحی و جسمانی خود را مناسب توصيف کرده بود

 

  سال حبس برای هيوا بوتيمار 8

 خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

 .سال حبس تعزيری کاهش يافت 8حکم هيوا بوتيمار به : سنندج

بوتيمار در  صالح نيک بخت وکيل مدافع هيوا:خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

گفتگوی کوتاه با خبر گزاری ديدبان حقوق بشر کردستان اعالم کرد که دادگاه تجديد نظر 
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پيشتر دادگاه بدوی هيوا بوتيمار را .سال حبس تعزيری محکوم کرد 8اهيوا بوتيمار را به 

 10به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به يکسال حبس و خريد و فروش مهمات جنگی به 

  .  سال حبس تعزيری محکوم کرده بود 11س جمعا سال حب

با اعتراض صالح نيکبخت  دادگاه تجديد نظر با توجه به دفاعيات انجام گرفته توسط وکيل 

مدافع هيوا بوتيمار را از اتهام تبليغ عليه نظام تبرئه و با توجه به عدم سوی پيشينه و 

  .داد سال حبس تعزيری کاهش 8وضعيت خاص متهم حکم وی را به 

 

رئيس سازمان حقوق بشر کردستان ترور و کشتار مردود و محکوم 
  است

  دبيرخانه سازمان حقوق بشر کردستان

در پی حادثه خونين سيستان و بلوچستان ،محمد صديق کبودوند ريس زندانی اين سازمان 

ول با صدور بيانيه ای و ارسال آن به بيرون زندان اقدامات خشونت آميز را غير قابل قب

،مبادرت به انجام اعمال تروريستی را غير قابل توجيه و مردود و کشتار انسانها را به 

 .مثابه اعمالی غير انسانی محکوم قلمداد و اعالم نمود

 .متن بيانيه به قرار ذيل است

مهر ماه در جريان حادثه ای خونين  26منابع رسمی و دولتی اعالم کرده اند روز يکشنبه 

نفر کشته يا  100ر جنوب سيستان و بلوچستان در شرق ايران حدود در شهر سرباز د

گفته می شود فرد يا افرادی با بستن مواد منفجره بر خود وارد يک جلسه .زخمی شده اند 

نظامی شده و خود را منفجر کرده اند که در نتيجه اين اقدام انتحاری ده ها نفر از جمله چند 

انهان محلی سپاه پاسداران و افراد و سران  قبايل بلوچ مقام ارشد نظامی و تعدادی از فرم

  .وابسته به دولت به قتل رسيده اند

بدون ترديد مردم بلوچ به عنوان اقليتی ملی و مليتی به حاشيه رانده شده از ساليان دور 

تاکنون معروض انواع ستم و تبعيض های ملی ،قومی ،فرهنگی ،زبانی،مذهبی ،سياسی و 

ند و اين مردم و به طور کلی همه مليتها و اقليتهای ملی و قومی حق دارند اقتصادی بوده ا

برای رهايی از ستم ورفع تبعيض از خود فعاليت و مبارزه کنند اما اين مبارزه و فعاليت 
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نمی تواند توجيه گر توسل به اقدامات خشونت بار بويژه عمليات انتحاری و اعمال 

 .تروريستی باشد

حقوق بيشتر و بدست گيری سرنوشتشان و يا برای دفاع از هويت و  مردمی که برای کسب

موجوديت ملی و فرهنگی خود مبارزه ميکنند می توانند مبارزه سياسی و مدنی خود را 

بصورتی مسالمت آميز تا دستيابی کامل به حقوقشان ادامه دهند،اما مبارزه اين مردم در 

 .ز ترور و تروريسم بدور باشدصورتی مشروع و قانونی و قابل دفاع است که ا

از اين رو هرگونه اعمال و اقدامات خشونت بار و هرگونه اقدام به بمب گذاری انتحاری و 

 خودکشی به منظور قتل و دگر کشی و ترور ديگران و هرگونه آسيب رسانی به حقوق و

گونه  آزادی و جان انسانها به عنوان نمود های از خشونت و ترور است و ارتکاب به اين

 .اعمال را نمی توان با هيچ انگيزه يا اهداف سياسی يا غير سياسی توجيه نمود

ما بنام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اقدامات خشونت آميز را در هر جای ايران 

چه در کردستان چه در بلوچستان و يا هر نقطه ای از جهان ،غير قابل قبول و مبادرت به 

غير قابل توجيه وکشتار انسانها را با هر هدف و منظوری از سوی  انجام اعمال تروريستی

 هر گروه و سازمانی ويا هر دولتی که باشد به مثابه اعمال غير انسانی نفرت آور انزجار

 بر انگيز و مردود ميدانيم

ما همچنين رويداد خونين سيستان و بلوچستان را صرف نظر از انگيزه ها و برنامه ها و 

صد سياسی و نظامی شرکت کنندگان در نشست و مقتولين وآفرينندگان حادثه اهداف و مقا

 .و مرتکبين آن ،به عنوان اقدام رعب آور تروريستی محکوم،قلمداد منمايم

  

  آزادی اميد شکری روزنامه نگار و فعال دانشجويی آذربايجانی از زندان اردبيل

پس از  ٨٨مهر ٢۶ی روز يکشنبه اميد شکری روزنامه نگار و فعال دانشجويی آذربايجان

 .ميليون تومانی از زندان اردبيل آزاد شد ٣٠روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  ٣١تحمل 

به گزارش هرانا به نقل از ساواالن سسی، به گفته نزديکان خانواده شکری اتهام اين 

نادات قاضی روزنامه نگار آذربايجانی ارتباط با گروههای معاند نظام عنوان گرديده و است
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قندستانی برای مطرح کردن اين اتهام ؛ انتشار نشريه دانشجويی سايان در دانشگاه پيام نور 

  .های ترکی و ارتباط و دوستی با افراد پان تورکيست بوده است SMS اردبيل، ارسال

ماموران امنيتی ايران پاسپورت شکری را زمانی که او برای ديدار با خانواده و فراهم 

مدارک تحصيلی مورد نياز جهت ثبت نام دانشگاه عازم ايران بود توقيف کرده اند آوردن 

  . و وی امکان خروج قانونی از کشور را ندارد

اين فعال سابق دانشجويی آذربايجان به تازگی در مقطع فوق ليسانس روابط بين الملل در 

وعد انتخاب واحد دانشگاه مرمره استانبول پذيرفته شده است اما بدليل بازداشت در م

 .دانشگاه دچار مشکل تحصيلی شده و در آستانه محروميت از تحصيل قرار دارد

شکری خبرنگار ايسنای واحد اردبيل و خبرگزاری ميراث خبر و مدير مسئول سابق 

  .نشريه دانشجويی سايان دانشگاه پيام نور اردبيل است

  

  

 

  علی حسين نژاد بازداشت شد

سياسی حرکت ملی آذربايجان در ماکو که به تازگی با مرخصی از  علی حسين نژاد زندانی

 .زندان آزاد شده بود توسط مامورين اداره اطالعات بازداشت شد

به گزارش هرانا به نقل از ساواالن سسی ، به گفته نزديکان خانواده حسين نژاد ماموران 

فعال آذربايجانی،وی را  با مراجعه به مغازه اين ٨٨مهر  ۴اداره اطالعات ماکو روز شنبه 

  . بازداشت کردند

ماموران امنيتی پس از بازداشت حسين نژاد با مراجعه به منزل وی اقدام به تفتيش خانه 

  .نموده و سی دی ها، کامپيوتر و ساير لوازم شخصی او را با خود برده اند

م بوده و اين فعال آذربايجانی در مدت بازداشت از حق تماس با خانواده و وکيل محرو

مراجع قضايی از پاسخگويی به پرسشهای خانواده در خصوص علت دستگيری و اتهام و 

  .محل نگهداری حسين نژاد امتناع می کنند
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اعالم خبر بازداشت حسين نژاد در حالی صورت می گيرد که منابع موثق خبر از انتقال 

 .دهند می ٨٨مهر  ١٨اين فعال آذربايجانی به اداره اطالعات اروميه در 

منابع محلی گمان می برند بازداشت حسين نژاد، در پی پخش سی دی اعتراضات خيابانی 

ماههای اخير به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سطح شهر ماکو صورت گرفته 

 .است

بازداشت و به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق دعوت  ٨۶علی حسين نژاد در خرداد سال

تجمع سالگرد تظاهرات اعتراض آميز آذربايجانيها برعليه کاريکاتور  مردم به شرکت در

موهن روزنامه ايران محاکمه و به هشت ماه حبس تعزيری محکوم شده بود و در حال 

 .ماهه خود بود ٨گذراندن حکم زندان 

بازداشت و پس  ٨۵عالوه از اين حسين نژاد پيش از اين نيز در جريان اعتراضات خرداد 

ز بازداشت موقت از سوی شعبه اول دادگاه انقالب خوی به اتهام تبليغ عليه نظام رو ٢٧از 

حرکت ملی آذربايجان (از طريق فعاليت های پان ترکيستی به نفع گروههای معاند نظام

قاضی . ماه حبس محکوم گرديده بود ١٠هزار تومان جريمه بدل از  ۵٠٠به ) جنوبی

و  ٨٨خوی در اقدامی غير قانونی در شهريور نوروزی رئيس شعبه يک دادگاه انقالب 

ماه از تاريخ صدور و ابالغ حکم با تغيير متن حکم صادره برای اين  ١٨پس از گذشت 

فعال آذربايجانی وی را به ده ماه حبس تعزيری محکوم کرده است و حکم جديد در زندان 

 .به حسين نژاد ابالغ شده است

انتخابات رياست جمهوری ايران اعتراضاتی  الزم به ذکر است که در ماههای پس از

نسبت به آنچه تقلب در نتيجه انتخابات ناميده می شد به وقوع پيوست و طرفداران جنبش 

سبز در شهرهايی همچون تهران،اصفهان و شيراز و چند شهر ديگر در مرکز ايران با 

  .نيروهای امنيتی و انتظامی درگير شدند

 

  س ايدز در استان کردستانبيمار آلوده به ويرو  401 
 براساس آخرين آمار دانشگاه علوم پزشکی کردستان تعداد بيماران با:سرويس اجتماعی

HIV  تن رسيد 401مثبت در سطح استان کردستان به.  
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از اين تعداد : معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اعالم اين خبر گفت 

  .مورد نيز فوت شده اند 129ماری ايدز رسيده اند و مورد به مرحله بروز بي 57بيمار 

اعتياد : بيدارپور در ارتباط با نحوه ابتالء اين افراد به اين بيماری در استان کردستان گفت 

درصد ،  3.83درصد ، آميزش جنسی  8.5درصد فراوانی ، راه نامشخص  87تزريقی با 

درصد  0.3صد و از مادر به کودک با در 0.8استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده 

فراوانی ، از شايعترين راه های انتقال بيماری ايدز در کردستان است ؛ که از اين تعداد 

  .درصد نيز بيکار هستند 51درصد متأهل و  23

 

  زخمی نمودن جوانی در پاوه توسط نيروهای رژيم

ترمينال شهر پاوه، جوانی به مهرماه، نيروهای رژيم در  28شنبه  روز سه: کوردستان ميديا

 .را هدف گلوله قرار دادند" نودشه"نام اردشير اهل 

بر اثر اين تيراندازی، نامبرده به شدت : خبرگزاری کردستان ضمن اعالم اين خبر افزود

 .زخمی شده و جهت مداوا به بيمارستان پاوه انتقال يافت

  .الع دقيقی در دست نيستاز علت تيراندازی نيروهای رژيم به اين جوان، هنوز اط

  آزادی سه زندانی کرد به قيد وثيقه

باباجانی به اسامی جميل احمدی، مجيد علی  سه زندانی کرد اهل ثالث: کوردستان ميديا

ميليون تومان جريمه نقدی و سپردن  2ويسی و صباح باباخانی، هر کدام با پرداخت 

 .ميليون تومانی موقتًا آزاد شدند 20ی  وثيقه

زاری کردستان گزارش داد، نامبردگان که به اتهام همکاری با يکی از احزاب کرد خبرگ

بدون اثبات هيچ يک از اتهامات انتسابی با احکام حبس . مخالف رژيم بازداشت شدند

 .و تبعيد به زندان اردبيل محکوم شده بودند) سال 12(المدت  طويل

  های سپاه پاسداران جسد در يکی از پايگاه 4کشف 

های متروک سپاه پاسداران در  در جريان خاکبرداری يکی از پايگاه: وردستان ميدياک

 .تن با لباس کردی پيدا شد 4باباجانی پيکر  ی ثالث منطقه
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های سپاه پاسداران رژيم  به گزارش خبرگزاری کردستان، اين محل که قبًال يکی از پايگاه

جسد مزبور را  4گام خاکبرداری محل، بود، اخيرًا به مردم فروخته شده و مردم منطقه هن

 .پيدا نمودند

 .تاکنون از هويت اين اجساد اطالعی حاصل نشده است

 

   تبريز در فعال پنج بازداشت
 جواد و لو محمد محمد پور، تقی آيدين قاسمی، مدينه مشکات، دريافتی،نويد گزارش به بنا

 مراسم در شرکت از پس ٨٨ آبان ١ جمعه روز آذربايجانی مدنی فعالين از رمضان

  .شدند بازداشت تبريز در امانی مهندس سالگرد

 قبرستان در افراد اين دستگيری از پس تبريز امنيتی ماموران عينی شاهدان گفته به

 اداره به ساعته چند بازجويی از پس و برده طالقانی ٢٢ کالنتری به را آنها ماراالن

  .اند کرده منتقل تبريز باغشمال اطالعات

 وفات سالگرد مراسم در آنها شرکت با افراد اين بازداشت که برند می گمان محلی عمناب

 امانی غالمرضا. باشد ارتباط در آذربايجانی شده شناخته فعال امانی غالمرضا مهندس

 در١٣٨٧ آبان ٣ جمعه که باشد می سابق سياسی زندانی و آذربايجانی شده شناخته فعال

  .بود باخته جان تبريز به اهر راه در برادرش دو مراهه به مشکوک رانندگی حادثه طی

 از بيش شد برگزار ماراالن قبرستان در در ٨٨ آبان ١ جمعه روز که مراسم اين طی در

. نمودند گل نثار و خوانی فاتحه به اقدام امانی مهندس قبر سر بر حضور با تن هزار

 و ترکی زبان به تسليت یها نوشته پارچه داشتن دست در با مراسم در کنندگان شرکت

  .داشتند گرامی را امانی مهندس خاطره و ياد ملی سرودهای خواندن

 روز ٢۵ از پس و بازداشت اورميه در ٨٧ آذر ٢٠ قاسمی مدينه نيز اين از پيش

 محکوم تعليقی حبس دوسال به اروميه انقالب دادگاه يک شعبه سوی از موقت بازداشت

  .بود گرديده
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 کنندگان استفاده که ای گونه به است يافته افزايش اخير سالهای در نيهاآذربايجا بر فشار

 مورد عزا يا و عروسی جشن، مراسمات در آذربايجانی ترکی های نوشته و نمادها از

 .شوند می بازداشت و قرارگرفته اذيت و آزار

  

   ٢٠٠٩سپتامبر- ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن ماهانه گزارش
 همچون ٢٠٠٩ سپتامبر ماه در ايران در آذربايجانيها انسانی حقوق سيستماتيک نقض

 مهر يک در آذربايجانيها سالروزاعتراضات با همزمان. داشت ادامه گذشته ماههای

 ماه اين در آذربايجانيها و يافته افزايش آنها بر فشار) ايران در مدارس بازگشائی سالروز(

 دوران در وکيل داشتن حق از و گرفتند قرار اذيت و آزار و نهخودسرا بازداشتهای مورد

 حقوق فعاالن برای قضايی احکام صدور و بودند محروم خانواده با مالقات و بازداشت

 دانشجويی فعالين. يافت ادامه نيز ماه اين در بشرآذربايجانی حقوق فعالين و زبانی

 ايران حکومت. شدند محروم دارش کارشناسی مقطع در تحصيل ادامه از آذربايجانی

 کرده محروم زندان در پزشکی امکانات به دسترسی از را آذربايجانی سياسی زندانيان

 به مرخصی اعطای برای زندانيان اين درخواست با امنيتی و قضايی مقامات و است

  .کنند می مخالفت زندان از خارج در پزشکی معالجات انجام منظور

  

  پزشکی مراقبتهای به وی دسترسی عدم و پور تينم سعيد جسمی وخيم وضعيت
 سال هشت به که آذربايجانی زندانی نگار روزنامه و بشر حقوق فعال پور متين سعيد

 و برد می سر به اوين زندان مالی دربند جسمی وخيم شرايط در است شده محکوم زندان

  .ندارد را پزشک به دسترسی امکان

(  ٨٨ شهريور ٢٨ شنبه روز آذربايجانی زندانی رنگا روزنامه و بشر حقوق فعال اين

 به پور متين چپ دست و قلب.است شده ريوی و قلبی مشکل دچار) ٢٠٠٩ سپتامبر ١٩

 تکلم به قادر واو است شده می متقل وی های ريه پشت به درد و کرده می درد شدت

 مشاهده زا پس آذربايجانی سياسی زندانی اين همبنديان.بود شده زرد صورتش و نبوده

 اينکه بدون زندان پزشک. اند کرده منتقل زندان بهداری به را وی بالفاصله او وضعيت
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 به را او آمپول سه تزريق با و داده تشخيص عصبی را او مشکل کند معاينه را پور متين

 اعتراض معاينه بدون دارو تجويز در پزشک رفتار به پور متين. است کرده منتقل بند

  .است کرده امتناع شده تجويز وی برای که اعصاب ويژه داروهای فتدريا از و کرده

 دليل به اما است گرفته تماس منزل با اوين زندان بهداری از بازگشت از پس پور متين

 دليل به وی. کند صحبت همسرش با است نتوانسته ريه عفونت از ناشی ممتد سرفه

  .نيست ريه عفونت درمان جهت بيوتيک آنتی مصرف به قادر معده بيماری

 از خارج در درمان جهت مرخصی تقاضای بار دو پور متين گذشته ماههای طی در

 توسط وکيل، و خانواده پيگيريهای عليرغم او درخواستهای اما است نموده را زندان

  .است شده رد تهران امنيت دادسرای رئيس حداد قاضی

 کمر معده، خونريزی بويژه رشیگوا های ناراحتی و ريه و قلب بيماريهای از پور متين

 عطيه.است شده تشديد اخيرا ها ناراحتی اين که برد می رنج شديد های سرگيجه و درد

 در وی با مالقات از پس زندانی نگار روزنامه و بشر حقوق فعال اين همسر طاهری

 کرده توصيف کننده نگران را وی وضعيت) ٢٠٠۶ سپتامبر ٢۶(  ٨٨ مهر ۴ شنبه روز

 در) ٢٠٠٧ می ٢۵(  ٨۶ خرداد ۴ آذربايجانی نگار روزنامه و بشر حقوق فعال اين.است

 اطالعات وزارت بازداشت در اوين زندان ٢٠٩ بند در ماه ٩ مدت و بازداشت زنجان

 به اقرار جهت روحی و جسمی شديد شکنجه تحت مدت اين در وی. است بوده ايران

  .است داشته قرار ناکرده کارهای

 آذربايجانی شخصيتهای از ای عده حضور به مربوط که ای پرونده يانجر در پور متين

 خارجی دول با همکاری سنگين اتهام با بود ترکيه کشور در بشری حقوق کنفرانسی در

 اين تهران انقالب دادگاه ١۵ شعبه.است گرديده مواجه نظام عليه تبليغ و متخاصم

. است کرده محکوم حبس سال هشت به را آذربايجانی بشر حقوق فعال و نگار روزنامه

 و پور متين از شکنجه تحت که است اعترافاتی حکم اين صدور برای دادگاه مستندات

  .بود شده گرفته شدگان بازداشت ديگر

 دفاع در هايش فعاليت دليل به که است تهران دانشگاه از فلسفه التحصيل فارغ پور متين

 پيگيری آذربايجانی، نشريات و شخصی گوبال در مقاالت نوشتن آذربايجانی، هويت از
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 که آنچه به نسبت پرده بی و صريح انتقادهای و آذربايجانی شده بازداشت فعاالن وضعيت

 دانست می آذربايجانيها عليه ايران حکومت غيرانسانی و پرستانه نژاد سياستهای را آنها

 و ملی حقوق هزمين در بسياری مقاالت او. است گرفته قرار ايران حکومت خشم مورد

  .است شده منتشر کشور نشريات در که دارد آذربايجانيها زبانی

) ٢٠٠٩سپتامبر ٢۴(  ٨٨ مهر ٢ روز در ای بيانيه طی مرز بدون گزارشگران سازمان

 نسبت اند کرده اعالم جهان کشور ترين آزاد را کشور اين که ايران رهبران ادعای رد با

 که است کرده اعالم و کرده اعتراض پزشکی درمان از پور متين سعيد محروميت به

  .هستند محروم خود ابتدايی حقوق همه از ايران در نگاران روزنامه

 از دفاع کميته و قلم المللی بين انجمن الين، فرانت الملل، بين عفو نيزسازمان اين از پيش

 تا ودندب خواسته ايران حکومت مسئولين از ای جداگانه های بيانيه طی نگاران روزنامه

 پور متين سعيد که اند کرده اعالم نهادها اين.کند آزاد شرط و قيد بدون را پور متين

  .است وجدان و عقيده زندانی

  

  آذربايجان در مدنی فعالين بازداشت
 عدم و ممنوعيت و است ايران در مدارس بازگشايی با مصادف) سپتامبر ٢٣(مهر يک

 شده گرديده باعث ايران مدارس در فارس رغي اتنيکهای اعضای مادری زبان به آموزش

 زبانی تبعيض شروع سالروز و نمادين روزی عنوان به آذربايجانيها بين در روز اين که

 و دی سی و اعالميه پخش با هرساله ايران، در آذربايجانيها. شود شناخته ايران در

 حکومت ميزآ تبعيض سياستهای به روز اين در آميز مسالت اعتراضی تجمعات برگزاری

 زبان به تحصيل و آذربايجانی ترکی زبان شدن رسمی خواهان و کرده اعتراض ايران

 شدن رسمی خواهان که را آذربايجانی فعالين ايران حکومت. شوند می مدارس در مادری

 مورد و بازداشت را هستند مدارس در مادری زبان به تدريس و آذربايجانی ترکی زبان

 فعالين از حيدری حامد و رفيع محسن لسانی،) عارف(حسين .هدد می قرار اذيت و آزار

 توسط) ٢٠٠٩ سپتامبر ١۴( ٨٨ شهريور ٢٣ دوشنبه روز اردبيل در آذربايجانی مدنی

 شده آزاد موقت بازداشت روز ٣ تحمل از پس و بازداشت اردبيل سپاه اطالعات ماموران
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 بود گرفته صورت آن از پس و) سپتامبر ٢٣( مهر يک آستانه در افراد اين بازداشت .اند

 رسميت و مدارس در مادری زبان به تحصيل حق مضمون با هايی دی سی و اعالميه که

  .است شده منتشر اردبيل شهر سطح در آذربايجانی ترکی زبان

 دست در بدون) ٢٠٠٩ سپتامبر ١۴( ٨٨ شهريور ٢٣ دوشنبه روز امنيتی ماموران

 حيدری حامد و لسانی حسين وی، رفيع، محسن همغاز به مراجعه ضمن جلب حکم داشتن

 ساير و کامپيوتر و نموده افراد اين کار محل و منزل تفتيش به اقدام و کرده بازداشت را

 پرونده مطالعه از پس اردبيل دادستان ارژنگی. اند برده خود با را آنها شخصی وسايل

  .است کرده صادر را آنها آزادی دستور افراد اين

 و اردبيل در آذربايجانی باسابقه مدنی فعالين از رفيع محسن و لسانی) عارف( حسين

 حامد و شهر اين در آذربايجانی شده شناخته فعال لسانی عباس خواهرزاده و برادر

  .هستند اصفهان دانشگاه در آذربايجان دانشجويی فعالين از حيدری

 حسن)٢٠٠٩ سپتامبر ٢١( ٨٨ شهريور ٣٠ دوشنبه روز تبريز اطالعات اداره ماموران

 مکان به و بازداشت را تبريز سياسی فعالين از دشتی ابراهيم و نگار روزنامه ارک

  .اند کرده منتقل نامعلومی

 در مدارس بازگشايی سالروز( مهر يک در آذربايجانيها اعتراضات آستانه در افراد اين

 را آنها افراد، ينا منزل به مراجعه از پس امنيتی ماموران. اند شده بازداشت) ايران

 و کتابها کامپيوتر، کيس و داده قرار بازرسی مورد را کارشان محل و منزل و دستگير

  .اند برده خود با را آنها های نوشته دست

 شهريور ٢۵ چهارشنبه روز آذربايجانی، نگار روزنامه و دانشجويی فعال شکری اميد

 شهر به ترکيه کشور از اش دهخانوا با ديدار برای که زمانی) ٢٠٠٩ سپتامبر١۶( ٨٨

  .است شده بازداشت ايران اطالعات وزارت ماموران توسط بود رفته اردبيل

 مامواران.داشت اقامت ترکيه کشور در تحصيل ادامه جهت)٢٠٠٧( ٨۶ سال از شکری

 مرز از اش خانواده با ديدار برای وی که هنگامی را شکری پاسپورت ايران مرزی

 اردبيل گذرنامه اداره به که بودند گفته وی به و کرده توقيف شده می ايران وارد ترکيه

 ٨٨ شهريور ٢۵ روز در شکری مراجعه از پس گذرنامه اداره ماموران.کند مراجعه
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 نگار روزنامه اين. اند داده ارجاع اردبيل اطالعات اداره به را وی) ٢٠٠٩ سپتامبر١۶(

 شده بازداشت مامورين توسط ردبيل،ا اطالعات ادره به مراجعه دنبال به آذربايجانی

  .است

 فاصل حد در و است بوده خبر ميراث و ايسنا خبرگزاريهای خبرنگار شکری اميد

 پيام دانشگاه سايان دانشجويی نشريه مسئولی مدير) ٢٠٠۶( ٨۵ الی) ٢٠٠٢( ٨١ سالهای

 می انيهاآذربايج ملی حقوق تبيين به دانشجويی نشريه اين. داشت عهده بر را اردبيل نور

 حقوق تضييع و ايران در آذربايجانيها بر شده اعمال تبعيض زمينه در مقاالتی و پرداخت

 که برند می گمان آذربايجان در بشر حقوق فعاالن. شد می منتشر نشريه اين در آنها

 مرتبط سايان دانشجويی نشريه در وی پيشين دانشجويی فعاليتهای با شکری بازداشت

) ٢٠٠٩ ژوئن( ٨٧ ماه خرداد در را دانشجويی نشريه اين علوم وزارت مسئولين.باشد

  ..بودند کرده توقيف

(  ٨٨ مرداد ٢۶ روز زنجان آباد زرين در آذربايجانی نويسنده و شاعر بوداقی محبوب

  .است شده بازداشت اطالعات اداره ماموران توسط) ٢٠٠٩ آگوست ١٧

 زنجان آباد زرين شهر در بوداقی مغازه به مراجعه از پس تبريز اطالعات اداره ماموران

 و ها نوشته دست ماموران.اند کرده وی منزل تفتيش به اقدام و کرده بازداشت را وی

 انفرادی سلول در بازداشت روز ده تحمل از پس بوداقی.اند برده خود با را وی کتابهای

  .است شده منتقل تبريز زندان مالی بند به تبريز و زنجان اطالعات ادارات

 در فرهنگی فعال اين خانواده سواالت به پاسخگويی از کنون تا قضايی مسئولين

 وکيل با مالقات حق از وی و اند کرده امتناع او اتهامات و دستگيری علت خصوص

 شديد سردرد از و بود بيمار دستگيری از پيش آذربايجانی شاعر اين. است بوده محروم

 امکان وی و شده تشديد تبريز زندان به انتقال از پس وی بيماری که برد می رنج

 و زنجان اشراق ادبی انجمن عضو بوداقی. ندارد را مناسب پزشکی معالجه به دسترسی

  .است زنجان بايرام فرهنگی ماهنامه تحريريه هيات عضو
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  زندان احکام صدور
 غالمی، حيمر سعادتی، ودود عليزاده، بهروز اردبيل استان نظر تجديد دادگاه هفتم شعبه

 به را اردبيل در آذربايجانی مدنی فعالين از خياوی کريمی اردشير و حسينی حسين

 خياوی کريمی اردشير و حسينی حسين زندان حکم ميان از که کرده محکوم حبس يکسال

  .است درآمده تعليق حالت به سال دو مدت به

 دادگاه در که ملی امنيت زدن هم بر جهت گروه در عضويت اتهام صادره حکم اساس بر

 جديد اتهام اساس بر دادگاه و لغو مدارک فقدان بدليل بود شده داده نسبت متهمين به بدوی

  .است داده افراد اين محکوميت به حکم نطام عليه تبليغ

 در حکمی طی زاده حسن قاضی رياست به اردبيل انقالب دادگاه يک شعبه اين از پيش

 رحيم سعادتی، ودود عليزاده، بهروز اکبرزاده، رعسگ) ٢٠٠٨ فوريه ١(  ٨٧ بهمن ١٣

 دسته و گروه در عضويت اتهام به را خياوی کريمی اردشير و حسينی حسين غالمی،

 زاهدان، شهرهای به تبعيد با توام زندان سال پنج تحمل به ملی امنيت زدن هم بر جهت

  .بود نموده محکوم عباس بندر و همدان،کرمان سمنان، بجنورد،

 در حبس سال پنج به که نيز اردبيل در آذربايجانی سياسی فعال ديگر اکبرزاده عسگر

 است کرده اعتراض تبعيد با توام حبس سال پنج حکم به بود گرديده محکوم زاهدان زندان

 می سر به اردبيل استان نظر تجديد دادگاه شش شعبه سوی از حکم صدور انتظار در و

 روز ٢٠ مدت و بازداشت)  ٢٠٠٨ آوريل(  ٨٧ وردينفر در آذربايجانی فعالين اين.برد

 افراد اين. اند داشته قرار روحی و جسمی شديد شکنجه تحت اردبيل اطالعات اداره در

 با اخير سالهای در که هستند متهم و بوده مدارس در مادری زبان به تحصيل خواستار

 علنی صورت به را خود خواست اين اردبيل استان مختلف های شهر در تظاهرات برپايی

 داند می مجاز را سالح حمل بدون آميز مسالمت تجمع ايران اساسی قانون.اند داشته ابراز

 تجمعات اين برگزاری يا آميز مسالمت تجمعات در شرکت اتهام به آذربايجانی فعالين اما

  .گردند می محکوم زندان سنگين احکام به و شده محاکمه و شکنجه و بازداشت همواره

 فعال اسدی ودود اميرناصری، قاضی رياست به گيالن استان نظر تجديد دادگاه يک هشعب

  .است کرده محکوم سال پنج مدت به تعليقی حبس يکسال به را رشت در آذربايجانی مدنی
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 يک شعبه در) ٢٠٠٩ می ٢۶(٨٨ خرداد ۵ شنبه سه روز اسدی پرونده به رسيدگی جلسه

 حکم و بود شده برگزار اميرناصری قاضی رياست به گيالن استان نطر تجديد دادگاه

 احکم اجرای در شفاهی صورت به) ٢٠٠٩ سپتامبر ٢۵( ٨٨ مهر ٣روز در صادره

 گرائی قوميت و نظام عليه تبليغ اسدی اتهام. است شده ايالغ او به گيالن دادگستری

  .است گرديده عنوان

 نيا مصطفوی قاضی ياستر به رشت انقالب دادگاه يک شعبه اين از پيش اين از پيش

 به ترتيب به را رشت در آذربايجانی فعالين از رحيمی حسين و اسدی ودود حکمی طی

 مرداد اوايل نامبردگان. بودند شده محکوم تعزيری حبس ماه شش و سال يک تحمل

 از بيش تحمل از پس و بازداشت رشت امنيتی ماموران توسط) ٢٠٠٨ جوالی(١٣٨٧

 شده آزاد زندان از وثيقه قيد به رشت اطالعات اداره بازداشتگاه در موقت بازداشت يکماه

 دادن جهت و گرفته قرار جسمی شکنجه تحت شدت به بازداشت مدت در رحيمی.بودند

  .است بوده فشار تحت دروغين اعترافات

 مهر ١۶ روز) بشر حقوق مدافعان از حفاظت براي المللي بين سازمان(الين فرانت

 و قيد بی آزادی خواهان و نموده محکوم را اسدی ودود ازداشتب) ٢٠٠٨اوت ٨(١٣٨٧

 ٢١(  ٨۴ بهمن١ در که آذربايجانی بشر حقوق فعال پور حکاک ياشار .بود شده او شرط

 ماه شش به زنجان انقالب دادگاه يک شعبه سوی از بود شده بازداشت) ٢٠٠۶ ژانويه

  .است شده محکوم تعزيری حبس

 ١٧(  ٨٨ مرداد ٢۶ در حکمی طی زنجان انقالب دادگاه اول شعبه رئيس صادقی قاضی

 تشويش و نظام عليه تبليغ را آذربايجانی بشر حقوق فعال اين اتهام ،)٢٠٠٩ آگوست

 عليه تبليغ اتهام با رابطه در را پور حکاک دادگاه که است کرده عنوان عمومی اذهان

 را عمومی اذهان يشتشو اتهام و نموده محکوم تعزيری حبس ماه شش تحمل به نظام

 بشر حقوق فعال اين.است نموده ارجاع زنجان استان جزائی دادگاه به رسيدگی جهت

 و مراغه اطالعات ادارات انفرادی سلولهای در بازداشت يکماه تحمل از پس آذربايجانی

 از موقت صورت به تومانی ميليون پنجاه ضمات و تومانی ميليون سی وثيقه قيد به تيريز
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 و مراغه شهرهای دادگستری در پرونده دو بازداشت اين با همزمان.بود شده ادآز زندان

 .است شده تشکيل پور حکاک برای مشابه اتهامات با زنجان

 دانشجويی فعاليتهای بازداشت، زمان در وی های بازجويی پورموضوع حکاک گفته به

 نشريات توزيع و چاپ و زنجان دانشگاه دانشجويان اسالمی جمعيت تشکل در او

 غير سازمان دفتر اندازی راه و دانشگاه اين در سوزلری زنگان و اوزن قيزيل دانشجويی

  .است بوده وی های نوشته دست و مراغه در آذربايجان فرزندان خانه (NGO)دولتی

 زنجان، دانشگاه دانشجويان اسالمی جمعيت مرکزی شورای عضو پور حکاک ياشار

 زنگان و اوزن قيزيل دانشجويی نشريات سردبير و مههي دانشجويی نشريه مسئول مدير

 فرزندان خانه(NGO)غيردولتی سازمان شعبه مسئول و زنجان دانشگاه در سوزلری

 مسئول و برد می سر به کشور از خارج در اکنون وی. است بوده مراغه در آذربايجان

  .است)پآدا(ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن عمومی روابط

  

  آذربايجانی فعالين دادگاه برگزاری
 شنبه سه روز گرمی، در آذربايجانی مدنی فعال اسدی شهروز اتهامات به رسيدگی جلسه

 گرديده برگزار شهر اين انقالب دادگاه يکم شعبه در)  ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٩( ٨٨ مهر ٧

 برای قاضی ستناداتا و گرديده عنوان نطام عليه تبليغ آذربايجانی فعال اين اتهام .است

  .است اسدی مغازه ترکی تبليغاتی تابلو اتهام اين طرح

 اطالعات اداره به بار چندين)٢٠٠٨ دسامبر(  ٨٧ ماه دی در نيز اين از پيش اسدی

 امتناع بدنبال. بود گرفته قرار فشار تحت اش مغازه تابلو برداشتن برای و احضار گرمی

 را او گرمی اطالعات اداره مامورين اش، مغازه یتابلو تعويض از آذربايجانی فعال اين

  .بودند نموده وی کامپيوتر و تبليغاتی تابلوی ضبط و مغازه تفتيش به اقدام و بازداشت

 پيشين جلسه و بود شده آزاد زندان از وثيقه قيد به موقت بازداشت هفته يک از پس اسدی

  .بود گرديده زاربرگ) ٢٠٠٨ دسامبر ٢٩(  ٨٧ دی ١٠ دوشنبه روز وی دادگاه
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  طوالنی موقت بازداشت
 ١٣( ٨٨ تير ٢٢ که تبريز در ترکی زبان معلم و نويسنده) اوغلو اميد( عبداللهی حسن

 شده بازداشت تبريز اطالعات اداره ماموران توسط خود شخصی منزل در) ٢٠٠٩ ژوئيه

 بند در فبالتکلي وضعيتی در همچنان دستگيری زمان از ماه سه حدود گذشت از پس بود

  .برد می سر به تبريز زندان مالی

 ملی امنيت زدن هم بر جهت غيرقانونی گروه تشکيل آذربايجانی فرهنگی فعال اين اتهام

 شده عنوان آذربايجانيها زبانی و ملی حقوق خواست با دی سی تکثير و تهيه طريق از

  .است

  

  زندان از آزادی
 می ٣١( ٨٨ خرداد ١٠ که) خياو(شهر مشگين در آذربايجانی فعالين از ذاکری آيدين

 روز ٩٣ تحمل از پس بود شده بازداشت اطالعات اداره ماموران توسط) ٢٠٠٩

 شصت وثيقه قيد به)  ٢٠٠٩ سپتامبر ٢(  ٨٨شهريور ١١ چهارشنبه روز موقت بازداشت

  .است شده آزاد شهر مشگين زندان از تومانی ميليون

 جعفر و فيضی علی زاده، موذن ايلقار ت،نوبخ فردين سيفی، منصور نيز پيش چندی

 گذشته ماههای در که) خياو(شهر مشگين در آذربايجانی مدنی فعالين از آقامحمدی

  .بودند شده آزاد زندان از وثيقه قيد به مدتی از پس همگی بودند شده بازداشت

 با) خياو(شهر مشگين شهر سطح در هايی اعالميه پخش بدنبال فعالين اين بازداشت

 خاتمی محمد سيد توهين به اعتراض در و آذربايجانيها زبانی و ملی خواستهای ضمونم

 نظام عليه تبليغ و ملی امنيت عليه اقدام افراد اين اتهام و بود گرفته صورت ترکها به

  .است شده عنوان

 آوريل ۴(٨٨ فروردين ١۵ روز که آذربايجانی مورخ و نويسنده مقدم آذر احمدی نقی

 و چهل و صد تحمل از پس بود شده دستگير تبريز در امنيتی مامورين توسط) ٢٠٠٩

 ميليون ١۵٠ وثيقه قيد به) ٢٠٠٩ آگوست ٣١(  شهريور ٩ روز بازداشت روز شش

  .است شده آزاد تبريز زندان از تومانی



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

248 

 

   

 نوامبر ۵(  ٨٨ آبان ١۴ پنجشنبه روز آذر احمدی اتهامات به رسيدگی جلسه اولين

 انقالب دادگاه سوم شعبه به بازپرسی چهار شعبه از پرونده و شد خواهد برگزار)٢٠٠٩

  .است شده منتقل نژاد علی قاضی رياست به

 روزنامه اين.  بود تبريز شمس روزنامه تحريريه هيئت اعضای از مقدم آذر احمدی نقی

 تاريخ و ترکی زبان« مانند آثاری آذربايجانی نويسنده اين. شد توقيف پيش سال چند

 زبان به »مشروطيت وقايع« ،»تبريز مينياتور مکتب و محمد سلطان« ،»يجانآذربا

  .است کرده ترجمه و تأليف ترکی به کتاب چند و فارسی

 اتهام به تبريز انقالب دادگاه يک شعبه توسط که آذربايجانی سياسی فعال از بشيری پيمان

 ١٢( ٨٨ شهريور ٢١ روز بود شده محکوم تعزيری حبس ماه چهار به نظام عليه تبليغ

  .است شده آزاد تبريز زندان از حبس ماه چهار تحمل از پس) ٢٠٠٩ سپتامبر

 بازگشائی هنگام به آذربايجانيها اعتراضات جريان در اين از پيش سياسی فعال اين

 اطالعات اداره ماموران توسط) ٢٠٠٨ سپتامبر ١۴( ٨٧ سال شهريور ٢۴ در مدارس

  .بود شده آزاد شهر اين زندان از بازداشت روز ۵٠ از پس و دستگير تبريز

  

  تحصيل از محروميت
 در که ای گونه به يافته افزايش گذشته ماههای در آذربايجان دانشجويی فعالين بر فشار

 حبس سال سه حکم اجرای برای و بازداشت تبريز دانشگاه دانشجوی چهار اخير های ماه

 آذربايجانی دانشجوی ٩ حداقل گذشته اههایم در همچنين.اند شده فرستاده تبريز زندان به

  .اند شده محروم ليسانس فوق مقطع در تحصيل ادامه از

 - ٢٠٠٩( ٨٨ سال ارشد کارشناسی کنکور در که آذربايجان دانشجويی فعال توفيق حامد

  .است نشده کارنامه دريافت به موفق بود کرده شرکت آزاد دانشگاه)  ٢٠١٠

 دانشگاه اين آزمون مرکز به کارنامه صدور عدم بدنبال انآذربايج دانشجويی فعال اين

 امکانپذير او برای کارنامه صدور که اند گفته وی به مسئولين اما است کرده مراجعه

 سياسی دبير و تبريز دانشگاه در دانشجويی شده شناخته فعالين از توفيق حامد.نيست

  .بود دانشگاه اين قبر کارشناسی) ٢٠٠٢( ٨١ ورودی دانشجوی و اسالمی انجمن
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)  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩( ٨٨ سال دولتی دانشگاههای ليسانس فوق آزمون نتايج اعالم دنبال به

 آذربايجان دانشجويی فعال و تبريز دانشگاه روانشناسی دانشجوی پور قاسم آمنه ايران در

 محروم دانشگاه به ورود از بود شده دانشگاه به ورود جهت ٣۶ رتبه کسب به موفق که

 آموزش سنجش سازمان از آذربايجانی دانشجويی فعال اين پيگيريهای دنبال به. است شده

 در تحصيل ادامه جهت عمومی صالحيت فاقد وی که اند کرده اعالم مسئولين کشور،

  .است دانشگاه

) ٢٠٠۴( ٨٣ ورودی دانشجوی و تبريز دانشگاه در آذربايجان دانشجويی فعال پور قاسم

  .است دانشگاه اين شناسی آذربايجان کانون عضو و دانشگاه ناي در روانشناسی رشته

 ارشد کارشناسی مقطع آزمون در که آذربايجانی زن حقوق فعال نوشهر صحت حکيمه

 کارنامه دريافت به موفق بود کرده شرکت)  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩( ٨٨ آزاد شناسی جامعه

 دانشگاه آزمون مرکز سايت به ورود هنگام به آذربايجانی زن حقوق فعال اين.است نشده

 اين مراجعه دنبال به. ندارد وجود وی مشخصات با ای کارنامه که است شده متوجه آزاد

 خصوص در پاسخگويی از مسئولين آزاد، دانشگاه آزمون مرکز به زنان حقوق فعال

  .اند کرده اجتناب وی برای کارنامه صدور عدم علت

 شورای عضو و موسس هيات و زتبري در امضا ميليون يک کمپين اعضای از صحت

  .است يول ياری وبالگ مدير و فراسو NGO مرکزی

 -  ٢٠٠٩( ٨٨ سال در دولتی دانشگاههای کنکور نتايج اعالم از پس و اين از پيش

 آذربايجان دانشجويی فعالين از شهبازی ابراهيم و شوقی شهرام جدی، بهزاد ،) ٢٠١٠

  .بودند شده محروم تحصيل ادامه از نيز

 دو به را دانشگاه اين دانشجوی علوی مسعود سيد اروميه آزاد دانشگاه انضباطی تهکمي

 فعال اين اروميه انقالب دادگاه نيز اين از پيش است کرده محکوم تحصيل از تعليق ترم

 محکوم شالق ضربه سی و نقدی جزای تومان هزار دويست پرداخت به را دانشجويی

 در اروميه دانشگاه دانشجويان اعتراضی جمعت در شرکت هنگام به علوی.بود کرده

) ٢٠٠٩ ژوئن ١۶( ٨٨ خرداد ٢۶ در جمهوری، رياست انتخابات نتايج به اعتراض

  .بود شده آزاد بازداشت روز يک از پس و بازداشت
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  زنان اعتراض با شديد برخورد
 ١۴( ٨٨شهريور ٢٣ دوشنبه روز در تبريز بهشتی محله ساکن زنان اعتراضی تجمع

  .است شده مواجه ايران امنيتی نيروهای و پليس شديد واکنش با) ٢٠٠٩ برسپتام

 مقابل ميدان( ساعت ميدان در نشستن با اعتراضی تجمع اين در کننده شرکت زنان

 و امنيتی ماموران.بودند پرداخته خود اعتراض بيان به) تبريز شهرداری ساختمان

 کردن منصرف قصد معترض زنان سر بر زدن داد با تجمع اين جريان در ايران انتظامی

 توجهی بی آنچه به نسبت زنان اين. داشتند را آنها کردن مرعوب و خواستهايشان از آنها

 گاز اشتراک واگذاری در بهشتی محله ساکن های خانواده خواستهای به نسبت مسئولين

  .بودند معترض شود می ناميده شهری

  پور حکاک ياشار

 ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن عمومی روابط مسئول

  

   رژيم نيروهای توسط سردشت منطقه در کاسبکار 3 شدن زخمی
 روستای نزديکی در رژيم انتظامی نيروهای ماه، آبان دوم شنبه روز: ميديا کوردستان

 آن اثر بر که دادند قرار وشتم ضرب مورد را کرد کاسبکار 3 سردشت،" ساوان"

  .شدند مجروح شدت به نامبردگان

 شايسته، عبداهللا: از بودند عبارت تن 3 اين اسامی داد، گزارش کردستان خبرگزاری

  .مومی تره سمکو و مومی تره طالب

  .اند نموده توقيف و مصادره را کاسبکار 3 اين کاالهای همچنين رژيم مأموران

 نيروهای ماه، آبان 3 يشکنبه روز بامداد حاکيست، خبری منبع همين از ديگری گزارش

 تيراندازی اين. بستند گلوله به را کاسبکاران از گروهی بانه" سورکيو" منطقه در رژيم

 به متعلق باربر چهارپايان از رأس 8 شدن تلف موجب اما نداشته همراه به جانی تلفات

  .کشيدند آتش به نيز را کاسبکاران اجناس و کاالها مزبور، نيروهای. شد کاسبکاران
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   وی خانواده دادخواهی و مهاباد پادگان در وظيفه سرباز يك وكمشك مرگ
 در وظيفه سرباز حسين، فرزند مامندی آرمان: آردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 ماه مهر نهم تاريخ در گذراند می را خود خدمت پايانی  روزهای آه حالی در مهاباد پادگان

  .باخت جان خود متخد محل پادگان در مشكوآی طرز به جاری سال

 اصابت است گرفته قرار نيز ُآرد شهروند اين خانواده تائيد مورد آه واصله اخبار بر بنا

 مراجعات در. است شده وی مرگ به منجر گرديده شليك 3ژـ ی اسلحه از آه ای گلوله

 مرگ چگونگی از اطالع برای فرزندشان خدمت محل پادگان به نامبرده خانواده مكرر

 اند آرده اعالم آنان به شفاهی و غيررسمی نظری اظهار در مهاباد پادگان نمسئوال وی،

 در پادگان داخل از  منابعی آه ست حالی در اين. است نموده خودآشی مامندی آرمان آه

 اتهام به پادگان همان در ديگر وظيفه سرباز يك بازداشت از مامندی خانواده به اطالع

 در بازجويی انجام از پس شخص اين آه اند افزوده منابع همين. اند داده خبر آرمان قتل

  .است شده منتقل مياندوآب در سكونتش محل شهر زندان به مهاباد

 گرفته صورت های پيگيری و مامندی آرمان مشكوك مرگ از ماه يك به نزديك گذشت با

 نظامی و قضايی مراجع طرف از روشنی پاسخ هيچ هنوز متأسفانه وی خانواده طرف از

  .است نشده داده  وی خانواده به وظيفه سرباز اين شدن آشته نحوه مورد در مهاباد شهر

 ناراحتی ابراز با آردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری با گو و گفت در مامندی خانواده

 و پاسخگويی عدم دليل به پرونده اين با مرتبط قضايی و نظامی مسئوالن از شديد گاليه و

 پنهان قصد به را فرزندشان مشكوك مرگ پرونده به رسيدگی عدم ئله،مس نمودن شفاف

 و نموده عنوان مسئله اين گيری پی از آنان نمودن دلسرد و وی قتل  ماجرای اصل نمودن

  :داشتند اعالم شرح بدين را خود تقاضای

 طرف از آن داليل و مامندی آرمان وظيفه، سرباز شدن آشته چگونگی واقعی اعالم ـ

  مهاباد پادگان نمسئوال

 جوانب تمامی به توجه با قضايی مراجع سوی از طرفانه بی تحقيقات انجام به اقدام ـ

   مضنون افراد و موجود
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 روشن برای دادگاه به آن ارئه و مربوطه و موجود شواهد و اسناد نمودن پنهان عدم ـ

  ماجرا حقيقت شدن

 مسير در انحراف ايجاد و حقايق فتحري قصد به دادگاه و خانواده بر فشار اعمال عدم ـ

   دادرسی

 گرفته صورت های پيگيری و مامندی آرمان مشكوك مرگ از ماه يك به نزديك گذشت با

 نظامی و قضايی مراجع طرف از روشنی پاسخ هيچ هنوز متأسفانه وی خانواده طرف از

  .است نشده داده  وی خانواده به وظيفه سرباز اين شدن آشته نحوه مورد در مهاباد شهر

 ناراحتی ابراز با آردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری با گو و گفت در مامندی خانواده

 و پاسخگويی عدم دليل به پرونده اين با مرتبط قضايی و نظامی مسئوالن از شديد گاليه و

 پنهان قصد به را فرزندشان مشكوك مرگ پرونده به رسيدگی عدم مسئله، نمودن شفاف

 و نموده عنوان مسئله اين گيری پی از آنان نمودن دلسرد و وی قتل  ماجرای اصل نمودن

  :داشتند اعالم شرح بدين را خود تقاضای

 طرف از آن داليل و مامندی آرمان وظيفه، سرباز شدن آشته چگونگی واقعی اعالم ـ

  مهاباد پادگان مسئوالن

 جوانب تمامی به توجه با قضايی مراجع سوی از طرفانه بی تحقيقات انجام به اقدام ـ

   مضنون افراد و موجود

 روشن برای دادگاه به آن ارئه و مربوطه و موجود شواهد و اسناد نمودن پنهان عدم ـ

  ماجرا حقيقت شدن

 مسير در انحراف ايجاد و حقايق تحريف قصد به دادگاه و خانواده بر فشار اعمال عدم ـ

  دادرسی
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   انکردست در شهروند يک بازداشت
 منتقل نامعلومی نقطه به و بازداشت امنيتی نيروهای توسط قروه اهل کرد شهروند يک

  .شد

 روز ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه کردستان ازکميته نقل به هرانا گزارش به

 نام به کردی شهروند کار محل به مراجعه با امنيتی نيروهای ماه آبان 1 مورخ گذشته

 نامعلومی محل به نامبرده انتقال و بازداشت به اقدام قروه هرش در پناهی حسين بديع

 . کردند

 .نيست دست در اطالعی شهروند اين به وارده اتهامات و بازداشت داليل از

 است اعدام به محکوم زندانی پناهی انورحسين بستگان از شهروند اين است ذکر به الزم 

 دليل به امنيتی نيروهای توسط قبل روز ندچ نيز پناهی حسين افشين نام به ايشان برادر که

 .است شده منتقل نامعلومی نقطه به و بازداشت خود برادر وضعيت پيگيری

  

   ساله 29 جوان يک به رژيم نيروهای تيراندازی
 در. دارد ادامه کماکان کردستان شرق در کرد کاسبکاران به رژيم نيروهای تيراندازی

 هدف مورد ايران رژيم نيروهای توسط نوتشه، اهل ساله 29 جوان يک راستا همين

 . شد بازداشت سپس و گرفته قرار تيراندازی

 نام به ساله 29 جوان يک روژهالت، کردستان از رسيده خبرهای طبق: روژهالت

 گويا که دليل اين به پاوه، شهر ترمينال در کردستان، در نوتشه شهر اهل مومنی، اردشير

 شدت به و گرفته قرار رژيم نيروهای تيراندازی هدف مورد است، قاچاق اجناس حامل

 . است شده مجروح

 از قطعاتی که است بوده ای اندازه به رژيم نيروهای تيراندازی شدت خبر، اين اساس بر

 . اند مانده جای به تيراندازی محل در وی های استخوان

 که حالی در روز چند از پس و شده منتقل کرماشان بيستون بيمارستان به کرد جوان اين

 .است شده منتقل کرماشان آباد ديزل زندان به برد، می رنج وارده جراحات شدت از

 



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

254 

 

   

 

  

   سقز شهر در ها مغازه از ديگر تعدادی پلمپ
  موکريان خبری آژانس

 روز سقز، شهر از موکريان خبری آژانس خبرنگار گزارش براساس: اجتماعی سرويس

 را شهر اين های مغازه از ديگری تعداد دولتی رانمأمو 88 مهرماه 30 مورخه شنبه پنج

 داده ارائه ها مغازه اين پلمپ برای دليلی رسمی مقامات سوی از تاکنون.  کردند پلمپ

 دوم و دربيست ها مغازه تعطيلی ، اقدام اين علت شهروندان از برخی گفته به اما ، نشده

   .است جاری سال تير

 پلمپ مأموران توسط سقز شهر های مغازه از تعدادی نيز پيش چندی که گردد می يادآور

  .گرديد پلمپ فک آنها از روز چند از پس که بود شده

  

    زاده اسماعيل محمدرضا محاکمه/ پناهی حسين افشين بازداشت

 شهرستان اطالعات وزارت ماموران 7 ساعت راس 88 مهرماه 28 مورخه چهارشنبه

 ، کامل بازرسی و منزل به ورود از پس پناهی نحسي انور پدری خانه به مراجعه با قروه

 سن سال 20 حدود که را انور کوچک برادر پناهی حسين افشين حکم، دادن نشان بدون

  . کردند منتقل نامعلومی مکان به و بازداشت دارد

 از که است کردستان استان مدنی و سياسی فعاالن از پناهی حسين انور است ذکر شايان

 اعتراضات از پس و بود شده محکوم اعدام به گذشته سال در بانقال دادگاه سوی

 که شد تبديل زندان سال 6 به وی اعدام حکم بشر، حقوق مدافع المللی بين های سازمان

 علت به تنها و بوده خود بزرگ برادر پرونده پيگير خانواده، سوی از پناهی حسين افشين

 شهرستان امنيتی های دستگاه سوی از بار چندين گذشته سال در حکم اين به اعتراض

   .است شده بازداشت قروه
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   مهاباد شهر در دستگيريها و احضار

 تعدادی نيم و 1 ساعت اکتبر 17  شنبه روز مهاباد شهر از  رسيده گزارشات  به بنا: کردانه

 همسر رشيدی، شهال خانم دستگيری قصد  به مهاباد شهر اطالعات ی اداره نيروهای از

 ی منطقه در واقع وی جديد منزل  به"  اصل جهانی شيرکو"  کرد بشر قحقو فعال

 سال يک از بيش اصل جهانی شيرکو  که حاليست در اين. کردند  حمله شهر اين فرهنگيان

  شده متواری کشور از خارج  به  مشابه اقدامی و اطالعات ی اداره فشارهای دليل  به است

  آنکه از پس و  شده وارد  خانه  به منزل درب کستنش با اطالعات ی اداره نيروهای. است

 نورانی حميرا نام  به جهانی پير مادر آزار  به اقدام شدند، رشيدی شهال وجود عدم  متوجه

  .کردند ماردين نام  به وی ی ساله  ده فرزند و

 شخصی های دی سی  کليه و مجالت و کتابها از تعدادی کامپيوتر، سپس مذکور نيروهای

 اطالعات ی اداره نيروهای. اند برده خود با و  کرده تصاحب را جهانی آقای و رشيدی خانم

 با وی بازگشت عدم از وپس  مانده رشيدی خانم بازگشت منتظر ظهر پنج ساعت تا

  . اند کرده ترک را آنجا منزل، اطراف در خود جاسوسهای گذاشتن

 داشتن دست در با است  قرارگرفته اطالعات نيروهای  حمله و تهديد مورد  که رشيدی خانم

 روز ناچار  به است،  کرده دريافت تهران در کشور اين سفارت از  که سوئد  به سفر ويزای

  . ميبرد بسر نامعلوم مکان در اکنون هم و خارج کشور از فرزندش همراه  به  دوشنبه

 غفور نام  هب ديگر بشر حقوق فعال يک همسر محمدی، شيخ کژال خانم  که است ذکر جای

 را سوئد کشور  به سفر ويزای سرور، نام  به خود  ساله 16 پسر همراه  که نيز محمدی

 اطالعات ی اداره نيروهای توسط  که است روز بيست از بيش است،  کرده دريافت

 نيز وی دستگيری جهت دولتی نيروهای. است زندان در بالتکليف کنون تا و دستگير

 با را کامپيوتر و شخصی کتابهای زيادی تعداد و بودند  کرده زلمن درب شکستن  به اقدام

  .اند برده خود

 ميشود  گفته.است شده خارج کشور از تنهايی  به و ناچار  به  گذشته ی هفته محمدی سرور

 بعضی  که بشر حقوق و مدنی فعالين ی خانواده دستگيری  ويژه  به دستگيريها موج اين  که

 اين بر فشار نوعی  به ميبرند، سر  به کشور از خارج در نهاآ خانوادهای اعضای از
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 مهاباد شهر مدنی فعالين از تن دهها  گذشته های هفته طی در ديگر سوی از .ميباشد فعالين

  .اند شده احضار يا و  گرفته قرار تهاجم مورد

 ی منطقه ساکن احمدی شيرين نام  به زن فعال يک محمدی کژال خانم دستگيری از پس

  به. ميباشد،  شکنجه تحت کنون تا و دستگير پژاک با همکاری اتهام  به مهاباد آزاد دانشگاه

 سياسی ی سابقه  که خرازی ليال و عبداللهی عزيز نامهای  به شوهر و زن يک اتهام همين

 . فشارند تحت و دستگير دارند زندان و

 خطر با و ميبرد رنج غزیم تومور بيماری از عبداللهی عزيز آقای  که حاليست در اين

 نامهايشان  که ديگر فرد چندين و شامال نام  به ديگر جوان يک همچنين.روست روبه جانی

 تلفن طريق از نيز تعدادی همچنين.اند گرديده متواری يا و  شده دستگير نيست معلوم کامآل

 مدنی فعالين از روراست نسرين خانم  به ميتوان  جمله از  که اند شده احضار اطالعات  به

 .کرد  اشاره مهابادی زن

  

   مهاباد شهر در زندان حکم دو صدور

 فعاليت اتهام به را جوان 2 مهاباد شهر در رژيم قضايی دستگاه منتشره گزارش پايه بر

 آسو" رژيم قضايی دستگاه است حاکی مذکور گزارش.  نمود زندان به محکوم سياسی

 دستگاه.  نمود مکحوم تعزيری زندان ماه 10 به سياسی فعاليت اتهام به را" عزيزی

 از هواداری و نظام عليه تبليغ اتهام به را" بانه رزگار" نام با ديگر جوانی رژيم قضايی

 .نمود محکوم تعزيری زندان نيم و يکسال تحمل به رژيم مخالف احزاب از يکی

  

   رژيم مأموران توسط ترکيه کردستان اهل جوان يک قتل
 نام به جوانی خوی،" الند" ی منطقه در رژيم مأموران تيراندازی اثر بر: ميديا کوردستان

  .داد دست از را خود جان" تان رمزی"

" سور بله" روستای اهل و سن سال 23 دارای نامبرده کردستان، خبرگزاری گزارش به

 مرزی منطقه در مهرماه وهشتم بيست روز که بود ترکيه کردستان توابع از" سرا" منطقه
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 و نيست مشخص هنوز جوان اين قتل از رژيم نيروهای انگيزه.شد کشته ترکيه و راناي

 نشان خود دولت ی تبعه اين قتل با رابطه در واکنشی هيچ هنوز هم ترکيه دولت مقامات

 .اند نداده

  

   ديواندره منطقه روستانشينان ارعاب جهت رژيم نيروهای تيراندازی
 به ديواندره" بالغ ترکان" روستای در رژيم بسيجی و پاسدار مزدوران: ميديا کوردستان

  .کردند مورد بی های تيراندازی به اقدام ساعت 2 مدت

 بالغ ترکان روستای وارد مهرماه 26 شب نيروها اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 را مردم ی روزمره زندگی جهت، بی های تيراندازی به اقدام با ساعت 2 مدت به و شده

  .نمودند اللاخت دچار

. نمودند ترک را روستا محلی، مردوران از يکی منزل در استراحت از پس نيروها اين

" لی گورباوه" انتطامی پاسگاه به شکايتی تنطيم با ماجرا اين از بعد روز بالغ ترکان اهالی

  .نداد نشان خود از زمينه اين در واکنشی گونه هيچ مزبور پاسگاه اما. نمودند مراجعه

 ميان در وحشت و رعب ايجاد و منطقه دادن نشان ناامن رژيم نيروهای اقدام اين زا هدف

 .بود بالغ ترکان روستای اهالی

  

   سردشت" بيتوش" روستای در فردی بازداشت
" هومل" ی منطقه توابع از" بيتوش" روستای در رژيم انتظامی نيروهای: ميديا کوردستان

  .نمودند بازداشت را حیصال محمد عبداهللا نام به فردی سردشت،

 روستای در مهرماه 28 روز صبح نيروها، اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 را صالحی محمد حسن نام به فردی منزل مجاز، غير سالح جستجوی ی بهانه به" بيتوش"

 عبداهللا نام به شخصی نامبرده، ی خانواده به فراوان های حرمتی بی از پس و نموده تفتيش

  .نمودند بازداشت را حمزه فرزند حیصال محمد

  .است نشده حاصل دقيقی اطالع تاکنون نامبرده سرنوشت و بازداشت علت
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 شده مبتال مختلف هاي بيماري به شكنجه اثر در اعدام به محكوم دانشجوي لطيفي حبيب
   است

 نوع چندين به مبتال شکنجه اثر بر,  اعدام به محکوم,  آرد دانشجوي,  لطيفي حبيب

 ممانعت وي درمان از سنندج زندان مسئولين سوي از اما است شده خطرناک ماريبي

 و کليه خونريزي دچار اطالعاتي نيروهاي ي شکنجه اثر بر تر پيش که نامبرده. ميشود

 که است ماه 3 به نزديک,  بود شده) ها ريه عفونت بيماري( مزمن برونشيت بيماري

 شده ايجاد نامبرده ي معده و گوارش دستگاه در جدي اختالل و کرده عفونت هايش دندان

 دادگاه و زندان مسئولين به بار چندين نامبرده وکيل و خانواده که حاليست در اين. است

 صورت حبيب درمان راستاي در اقدامي نيز کنون تا و نگرفته جوابي اما کرده مراجعه

  .است نگرفته

 اعدام اجراي خطر,  سنندج زندانيان ماعدا احکام اجراي بر مبني اخباري انتشار از پس

 است يافته افزايش,  فتاحيان احسان جمله از همبندانش ساير و کرد دانشجوي اين

  

   باشند می اعدام خطر در کرد سياسی فعاالن از تن 14
         بشر حقوق جهانی اعالميه  2 ماده 

 زبان ، جنس ، نگر ، نژاد حيث از خصوصا ، تمايز گونه هيچ بدون تواند می کس هر 

 ، ثروت ، اجتماعی وضع مليت، همچنين و ديگر عقيده هر يا سياسی عقيده ، مذهب. 

 حاضر اعالميه در که  هايی آزادی کليه و حقوق تمام از ديگر، موقعيت هر يا والدت

  .گردد مند بهره ، است شده ذکر

 قضايی و اداری سياسی، وضع بر مبتنی که آمد نخواهد عمل به تبعيضی هيچ عالوه به.

 کشور اين گواه.  دارد تعلق آن به شخص که باشد سرزمينی يا کشور المللی بين يا

   .باشد شده محدودی شکل به آن حاکميت يا بوده مختار خود غير يا قيموميت تحت مستقل،

  باشند می اعدام خطر در کرد سياسی فعاالن از تن 14 
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 يا محاکمه ، خودسرانه های دستگيری و احضار آميز، خشونت اعمال تداوم بدنبال 

 توسط ايران مختلف مناطق در که دولتی غيرعلنی و علنی های اعدام و کشتار زندان،

 کرد، آذری،( ايرانی ملل و اقوام مورد در خصوص به ايران اسالمی جمهوری دولت

   . شود اجرامی وجه شديدترين به...)  و ترکمن ، عرب ، بلوچ فارس،

 ادامه تاکنون ايران اسالمی جمهوری استقرار بدو از خفقان و سرکوب ينا که آنجا از 

 لذا است، گرفته خود به تری پرشتاب آهنگ نژاد احمدی دولت دوران در بويژه و داشته

 غير رفتارهای تداوم به نسبت ايران در بشر حقوق از دفاع کانون ملل و اقوام کميته

  .نمايد می اعتراض ها اعدام و شکنجه زندان، دستگيری، قانونی،

 می اعدام خطر در و دستگير مختلف های بهانه به که کرد سياسی فعاالن از تن 14 اخيرًا

 برای را بشری حقوق مدافعين و سياسی نهادهای و آزاديخواهان توجه بدينوسيله باشند،

  نمايد می جلب اعدام به محکوم مدنی و سياسی زندانيان ديگر و زندانيان اين نجات

 و  فوری آزادی خواهان ايران در بشر خقوق از دفاع کانون ايرانی ملل و اقوام يتهکم

  .باشد می سياسی زندانيان تمامی شرط بدون

  260 / 2009  

   ايران در بشر حقوق از دفاع کانون   
   ملل و اقوام کميته  

 

 

   کرد اعدام زاهدان در را يکنفر اسالمی رژيم
 يک ريگی، عبدالحميد: آرد اعالم بلوچستان و سيستان اناست در رژيم انتظامی فرمانده

   .شد اعدام زاهدان مرآزی زندان در جنداهللا عضو

 نيست عبدالمالك برادر شده، اعدام فرد:گفت فارس با وگو گفت در نكويي پاسدارغالمعلي

   .است نشده اعدام ريگی برادر ريگی عبدالحميد هنوز و
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   رژيم قضاييه قوه ريس به اعدام آستانه در زن نامه
  کردستان بشر حقوق ديدبان

  قضاييه قوه ريس به اعدام آستانه در زن نامه

  کردستان بشر حقوق ديدبان خبرگزاری

 هايی خبر گزاری خبر اين پيشتر که محمودی محبت بنام اعدام آستانه در زن يک:اروميه

 را بشر حقوق دهاینها به وی گشاده سر نامه جمله از ايشان قضايی وضعيت با رابطه در

 خبرگزاری اين از و نوشته قضايه قوه رياست به خطاب ای نامه مجددا بود کرده منتشر

  است نموده را آن عمومی انتشار درخواست

  .آيد می پی در اصالح و ويرايش بدون وی نامه کامل متن

  تعالی باسم

  . نباشيد خسته و سالم عرض با

  ايران میاسال قضائی قوه رئيس محترم مقام حضور

 تحمل با قصاص به محکوم قتل بجرم اسماعيل فرزند محمودی محبت مددجو اينجانبه

 که کسانی از آنکه بدون و باشم می دور فرزندانم از و باشم می زندان سال 10 حبس

 از دفاع برای و ام شده دچار سرنوشتی چه به که بپرسيد اند نشسته محاکمه ميز پشت

 را عدالت و قانون حقم در نبايد چرا ، اند نموده صادر را حکمی چنين چرا خودم ناموس

 خواهد می و داند می قصاص حکمش را ناموس از دفاع اجازه قانون شايد.  کنند رعايت

 نمودن مطلع با حتی و شده مزاحم مدت يک که مردی.  باشم غريبه مرد يک تابع من

 تعقيب در مقتول اينکه ات داشت نمی بر مزاحمت از دست نيز همسرانش و اش خانواده

 و من که 8 ساعت حدود زود صبح فرصت صورت در که بداند تا بوده همسرم و منزل

 باز از بعد و زد را منزل درب داشتيم حضور منزل در که کوچکم فرزند و عروسم

 نمود تهديد مرا داشت سر دو که چاقويی داشتن دست در با و شد منزل وارد درب کردن

 باقی بدنم و دستانم روی بر چاقويش اثرات حتی و بگذارم اختيارش در را خود ناموس تا

 و دهد نجات مرا که کنم مطلع را کسی نتوانستم فرياد و داد با حتی بنده و.  است مانده

 اما بترسد تا تهديد قصد به هم آن ، بود منزل در که ای اسلحه با شدم مجبور خود
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 که گرفت انجام قتل اين حالی ودر افتاد زمين بر و شد شليک طرفش به اسلحه ناخواسته

 از بوديم بدهکار اگر آيا.  افتاد اتفاق بود خودم فرش روی بر و ديواری چهار در مقتول

 ما ميان که ناراحتی گونه هر اگر کرد می حل را مشکلش شوهرم با هم آن قانون طريق

 بعد و بروند بيرون منزل از شوهرم و فرزندانم که شود می منتظر چرا بود افتاده اتفاق

 حل را مسائل گونه اين تواند نمی قانون مگر کند حل را مشکلش که کند تهديد مرا چاقو با

 ميان در را اش بهانه سفيد ريش افراد از چندی با توانست نمی قانون طريق از اگر کند

 و کرد می مراجعه شخصی يا و قانون به را مدرکش خوب بوديم بدهکار اگر گذاشت می

 و حيثيت و ناموس گرفتن با را مشکلش بايد حتما آيا کرد می را بدهيش تقاضای

 قصاص حکمش بايد ناموس از دفاع گويد می قانون چرا پس ميکرد حل من آبروريزی

 و شرعی تابعان از و باشم می مسلمان زن يک من که چرا شود اجرا بايد حکمش و باشد

 تحمل به قادر و نديده را قانونی بی چنين و را لتیعدا بی چنين اما.  هستم عدالت و قانون

 محکوم قصاص يه باشد می زندان حکمش اگر زندانی شخص يک بايد چرا نيستم آن

 انتظار چشم زندان های ميله پشت سال 10 ناحق به بايد باشد قصاص اگر و نمايند

 تا خواهم می و دارم تقاضا عالی حضرت از بياناتم آخر در و نمايد تحمل را فرزندانش

 و قانون تابع حقير اين نشود ضايع فرزندانم و خود حق تا بيندازند جربان به را ام پرونده

 حبس سال 10 مدت اين در قانونی بی و عدالتی بی محکوم آن برابر در و هستم عدالت

 مدرکی و وکيل بدون چرا که بپرسيد و بخواهيد حقير اين محترم ازقاضی و دانم می را

 نه و دشمنی نه و ای کينه نه و ای رابطه نه که وقتی نمودند حکمی چنين به ممحکو مرا

 سرنوشت اين به مرا چرا خود ناموس ز ا دفاع جز نيست ميان در شرعی غيره عملی

  . اند کرده دچار

  . نمايم می را سپاس نهايت محترم مقامات شما زحمات تمامی از

  87/106:  870831:  پرونده شماره

  . غربی آذربايجان استان ، آپادانا دادگاه 106 شعبه

 

  



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

262 

 

   

   اروميه در کرد قديمی زندانی يک مشروط آزادی با مخالفت
  موکريان خبری آژانس

 آزادی با اروميه زندان مسئولين ، رسيده گزارشهای اساس بر:بشر حقوق سرويس

   .اند نکرده موافقت پور مصطفی عثمان نام به پيرانشهر اهل زندانی يک مشروط

 سال 17 از بيش پورکه مصطفی عثمان مشروط آزادی با مخالفت علت شود می فتهگ

   .است شده عنوان پرونده دو داشتن ، برد می بسر زندان در است

 با همکاری اتهام به محاکمه از پس و بازداشت 70 سال در نامبرده گردد می آور د يا

 در را خود حبس از مدتی یو ؛ شد محکوم زندان سال 25 به.....  و اپوزيسيون احزاب

  .است نموده سپری اروميه زندان در را مابقی و تبريز زندان

  

   کرد سياسی زندانی يک سرنوشت از خبری بی
 زندانی دو پاک بند از گذشته هفته اوايل مرادی فردين سياسی، زندانی: ميديا کوردستان

  .است شده منقل زندان اين قرنطينه به زندان رئيس دستور به سنندج مرکزی

 گذشته هفته اوايل مرادی فردين سياسی زندانی ايران، در بشر حقوق فعاالن گزارش به

 منتقل قرنطينه به زندان رئيس خسروی، دستور به سنندج مرکزی زندانی دو پاک بند از

  .است شده

 اين و نداشته اش خانواده با مالقاتی و تماس هيچگونه گذشته هفته مدت در نامبرده

  .است شده ايشان ی خانواده نگرانی سبب خبری بی

 محکوم زندان سال سه به ملی امنيت عليه اقدام اتهام به مرادی آقای است ذکر به الزم

 سپری سنندج مرکزی زندان در را خويش محکوميت دوران از ماه 26 حدود وی شده،

 يک در تانکردس سياسی زندان به فشار جديد موج ادامه در مهرماه 11 تاريخ در اما کرد

 شهر دادستان مخالف سبب به ولی شد تبعيد آباد خرم مرکزی زندان به قانونی غير اقدام

 مرکزی زندان به ديگر بار آباد خرم مرکزی زندان سوی از وی پذيرش عدم و آباد خرم

  .است شده منتقل سنندج
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   مين انفجار اثر بر کرد کاسبکار يک پای دو هر قطع

 در مين انفجار اثر بر اروميه اهل ساله، 35 کاسبکار لشوری،د جمال: ميديا کوردستان

  .داد دست از را خود پای دو هر ترکيه ـ ايران مرز

 در خبر اين ی مخابره ی لحظه تا نامبرده افزود، خبر اين اعالم با کردستان خبرگزاری

  .است داشته قرار پزشکی های مراقبت تحت اروميه خمينی بيمارستان

 .باشد می فرزند دو دارای و متأهل دلشوری، جمال گردد می يادآور

  

     شد برکنار کار از بشر حقوق فعال و معلم يک
 کار از وپرورش آموزش سابقه با ومعلم نگار روزنامه کردپور مسعود: ميديا کوردستان

  .شد برکنار

 و دتبعي به نيز حکم اين از قبل که کردپور مسعود ايران، در بشر حقوق فعاالن گزارش به

 مناطق قبال در دولت سياستهای از انتقاد اتهام به سوم بار برای بود شده محکوم زندان

 سال يک به را وی که انقالب دادگاه حکم استناد به و اخير سالهای طی در کردنشين

 به رسيدگی نظر تجديد دادگاه سوم شعبه توسط سوم بار برای بود کرده محکوم زندان

  .شد محکوم) انفصال( خدمت يدخر باز به اداری تخلفات

 و خواند ناعادالنه را حکم اين دارد را دبيرستان در تدريس سابقه سال 22 حدود که وی

 وجود آزادی کشور در که اند کرده اعالم بارها که کشور مسئولين سخنان با مغاير را آن

 قوقح فعاليتهای که گفت وی دانست، شد نخواهد مجازات انتقاد جرم به کسی و دارد

 در که کسانی بلکه نيست جرم تنها نه وجوانان شهروندان کردن آگاه و آموزشی و بشری

 اين به که کرد اعالم وی گيرند قرار حمايت و تشويق مورد بايد کنند می فعاليت زمينه اين

 ادامه کردستان در بشر حقوق بهبود راستای در خود فعاليتهای به و کند می اعتراض حکم

  .داد خواهد
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   وثيقه اخذ با کرد زندانی يک موقت آزادی 
 سر به رژيم زندان در که اشنويه ساکن و" گالز" اهل پور، يونس حسن: ميديا کوردستان

  .شد آزاد زندان از وثيقه،موقتًا سپردن با برد، می

 عليه تبليغ اتهام به قبل ماه سه نامبرده داد، گزارش زمينه اين در کردستان خبرگزاری

 .بود شده بازداشت اشنويه اطالعات اداره توسط نظام

  

   رژيم نيروهای توسط کرد معلم يک قتل
 بوکان ی  جاده در محمديان، ادريس نام به فردی مهرماه، شانزدهم روز: ميديا کوردستان

 جان تبريز ی"رضا امام" بيمارستان در و گرفت قرار انتظامی نيروهای تيراندازی هدف

 رژيم نيروهای تيراندازی دنبال به کردستان، خبرگزاری رشگزا به.داد دست از را خود

 جريان در که داد روی درگيری مزبور نيروهای و وی دوستان ميان محمديان، ادريس به

 ازآن پس اردالن. شدند بازداشت" اردالن" اش ساله 14 برادر و وی دوستان از تن چند آن

 محمديان ادريس ضارب مأمور درگيری اين در. برد سر به بازداشت در روز 10 مدت

 نشده حاصل اطالعی هنوز درگيری اين شدگان بازداشت سرنوشت از. گرديد زخمی

 از معلمی دوسال از پس و بوده معلم پيشتر محمديان ادريس است، يادآوری به الزم. است

 .بود شده اخراج کار

  

   کرد مدنی فعال دو تحصيل ادامه از محروميت
 پيمان های نام به کرد مدنی فعال دو موکريان، خبری آژانس رشگزا به: ميديا کوردستان

 اند شده پذيرفته آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی آزمون در که پوری لطف آزاد و نودينيان

 استان معلمان صنفی انجمن دبير و معلم نودينيان، پيمان.شدند محروم تحصيل ادامه از

 رشته در مدنی فعال پوری، لطف آزاد و کرج واحد انگليسی ادبيات رشته در کردستان

 دو هر که اند شده پذيرفته ارشد کارشناسی مقطع در تحقيقات و علوم واحد سياسی علوم

  .شدند محروم تحصيل ادامه حق از
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   رازی دانشگاه دانشجويی بازداشت
 رازی دانشگاه دانشجوی غياثی يامن پست، کرمانشاه گزارش به بنا: ميديا کوردستان

 کرمانشاه شهرستان اطالعات اداره توسط 6/8/1388 چهارشنبه ظهر از پيش کرمانشاه

 کميته سوی از اخيرًا غياثی.  نيست دست در خبری وی سرنوشت از تاکنون و بازداشت

  . شد محکوم تحصيل از تعليق ترم دو به و احضار دانشگاه اين انضباطی

 افزايش آنها های خانواده و یراز دانشگاه دانشجويی فعاالن بر فشار اخير روز چند در

 .اند گرفته قرار تهديد مورد بارها و يافته

  

   اطالعات نيروهای توسط  اروميه ی ماوانه ی منطقه در تن سه قتل
 توابع از  ماوانه ی منطقه در  اروميه شهر اطالعات ی اداره نيروهای  گذشته  هفته طی در

 احزاب از يکی اعضای از تن دو حامل  اينکه عنوان  به را سواری ماشين يک شهر اين

 کردستان کميته گزارش به.  شدند  کشته تن  سه  نتيجه در و  بسته  گلوله  به است اپوزيسيون

 شهر اطالعات اداره نيروهای گذشته هفته در ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه

 به را سالح دفاق کرد چريک دو حامل اتومبيل يک شهر اين ی ماوانه منطقه در اروميه

 قادری فصيح نام به کرد شهروند يک تن، دو اين بر عالوه حادثه اين طی که بستند گلوله

 احترامی بی بر عالوه امنيتی نيروهای است ذکر به الزم. داد دست از را خود جان نيز

  .اند نداده تحويل آنان های خانواده به را باختگان جان های جنازه کنون تا اجساد به

  

   شهربانه در کرد شهروند يک يریدستگ
 نام به کرد شهروند يک مدنی، و سياسی زندانيان از دفاع کمپين به رسيده خبر به بنا

 از و دستگيرشده رژيم امنيتی نيروهای توسط بانه شهر ساکن ساله 32" احمديان کمال"

 نيروهای. نيست دست در ايشان وضعيت از اطالعی هيچ حال به تا دستگيری زمان

 ضمن ، احمديان کمال پدری منزل به مراجعه با امسال مهرماه 24 تاريخ در رژيم منيتیا

 را ديگر،ايشان وسايل کامپيوترو: جمله از شخصی وسايل ضبط و منزل بازرسی

 اطالع جهت احمديان کمال خانواده. اند کرده منتقل نامعلومی مکان به و دستگيرکرده
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 اطالعات اداره به بار چند تاکنون فرزندشان ریدستگي دليل و نگهداری محل از يافتن

 نگهداری محل و دستگيری از رژيم امنيتی نهادهای اند،ولی کرده مراجعه سنندج و بانه

 خودداری ايشان خانواده به اطالعی هرگونه دادن واز کرده اطالعی بی ابراز نامبرده

  .اند کرده

 احمديان کمال همراه به هم عزيزی لقمان نام به ديگر شهروند يک است ذکر شايان

 .نيست دست در اطالعی هيچ هم ايشان سرنوشت از که است شده دستگير

  

   مهاباد در امنيتی های بازداشت ادامه
 يک دستگيری برای مهاباد شهر های بازداشت ادامه در امنيتی نيروهای: ميديا کوردستان

  .کردند اقدام خانواده

 اخير امنيتی های بازداشت تداوم در ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه گزارش به

 به مذکور شهر اطالعات اداره نيروهای ماه، آبان 3 مورخ يکشنبه روز مهاباد، شهرستان

 زندان در سالهاست که بادوزاده جهانگير نام به کرد سياسی زندانيان از يکی منزل

 ضبط را منزل در موجود های دی سی و کتاب و کرده مراجعه برد می سر به اروميه

 . کردند

 نامبرده که داشتند را زندانی اين همسر بادوزاده توران بازداشت قصد همچنين نيروها اين

  .است گريخته کوهستان به خود نوجوان پسر همراه به موضوع اين از اطالع با

 از يکی توسط بادوزاده رزگار نام به خانواده اين ارشد فرزند پيشتر است ذکر به الزم

  .است رسيده قتل به مهاباد شهر مرکز در کانبی عزيز نام به محلی امنيتی اینيروه

 احزاب از يکی با همکاری ی بهانه  به مذکور نيروهاي  است شده گزارش همچنين

 را اطراف روستای چند و مهاباد شهر جوانان و زنان از ديگري تعداد اپوزيسيون،

 . نيست دست در العیاط کماکان آنان هويت از  که اند کرده دستگير

 بازداشت گان شد دستگير  جمله از احمدی شيرين و محمدي شيخ کژال ها خانم همچنين

 .برند می سر به بازجويی تحت و بازداشت در همچنان مهاباد اخير های
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   کرد مدنی فعال دو تحصيل ادامه از محروميت
 خبری آژانس بشر حقوق سرويس به رسيده های گزارش براساس: بشر حقوق سرويس

 آزمون در که پوری لطف آزاد و نودينيان پيمان های نام به کرد مدنی فعال دو ، موکريان

   .شدند محروم تحصيل ادامه از اند شده پذيرفته آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی

 انگليسی ادبيات رشته در کردستان استان معلمان صنفی انجمن دبير و معلم نودينيان پيمان

 در تحقيقات و علوم واحد سياسی علوم رشته در مدنی فعال پوری لطف آزاد و کرج واحد

 .شدند محروم تحصيل ادامه حق از دو هر که اند شده پذيرفته ارشد کارشناسی مقطع

  

 : مون کی بان به پناهی حسين انور پدر نامه

   برسيد ما داد به

 سرگشاده ای نامه یط دربند عقيدتی زندانی پناهی حسين انور پدر پناهی حسين محمد

 اش وخانواده خود بر روزافزون فشارهای و رنج از متحد ملل سازمان دبيرکل به خطاب

  : آيد می پی در عينا نامه اين متن است، گفته سخن

  متحد ملل سازمان کل دبير /مون کی بان آقای جناب

 قبل سال دو که هستم ايرانی مدنی فعال پناهی حسين انور پدر پناهی حسين محمد اينجانب

 نهادهای المللی بين های حمايت ی واسطه به اما! شد اعدام به محکوم ناکرده جرمی به

 نظر تجديد دادگاه در وی اعدام حکم پسرم از اروپا ی اتحاديه طور همين و بشری حقوق

  .شد تبديل زندان سال شش به و لغو اسالمی جمهوری

 می شمار به پرونده گير پی تنها که يزن اشرف نام به انور کوچکتر برادر حال همين در

  . رسيد قتل به مشکوکی طرز به گذشته سال آمد

 گذشته ی هفته در اسالمی جمهوری حکومت اطالعات وزارت ماموران ديگر سوی از

 در ديگری اتهام نه و انور ی پرونده کردن دنبال خاطر به نيز را من ساله هجده پسر

 که داده رخ حالی در همه اينها.اند کرده منتقل معلومی نا مکان به و کرده بازداشت منزل

 به دخترانم حتی و همسرم و دارم قرار سالگی هفتاد ی آستانه در که من بارها و بارها

  .ايم گرفته قرار تهديد و بازجويی مورد و شديم فراخوانده اطالعات ی اداره
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  جناب عالی

 دنيا کجای در که است آن متحد لمل سازمان کل دبير عنوان به جنابعالی از من پرسش

  کنند؟ می دستگير ديگر فرد های فعاليت خاطر به را فردی

 به فرزندم دو که است اين هستيم ايران در که پسرانم و دختران همسر، من، اتهام تمام

 قرار اسالمی جمهوری حکومت با سياسی ی مبارزه راه در داشتند که اعتقاداتی خاطر

 اين در.  کنند می زندگی ازايران خارج در هايشان فعاليت ی مهادا برای و اند گرفته

 ديگر شود می آيا باشند شده مرتکب هم خطايی فرزندم دو اينکه فرض با و شرايط

  کرد؟ مجازات و محاکمه را خانواده اعضای

 داد و مظلوميت فرياد ما اند داشته روا ام خانواده و من بر که سخت شرايط اين در حال

 با متحد ملل سازمان باوريم اين بر که چرا رسانيم، می شما گوش به را دخو خواهی

 اين به و آمده تنگ به بيداد از که داشته را کسانی جانب همواره دارد که هايی سياست

  .اند آورده پناه المللی بين نهاد

 و آرامش ای لحظه اخير سال چند در که ام خانواده و من مظلوميت ندای اين تا باشد

  ايم نديده خود به را ايشآس

  .برسد جهانيان گوش به

  يکديگرند اعضای آدم بنی

  گوهرند يک ز آفرينش در که

  روزگار آورد درد به عضوی چو

  قرار نماند را عضوها دگر

  احترام با

  پناهی حسين محمد

  :رونوشت

  بشر حقوق ديدبان

  پيالی ناوی خانم به

  مرز بدون گزارشگران سازمان
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  ايران در بشر قحقو فعاالن مجموعه

  مدنی و سياسی زندانيان از دفاع کميته

  

   اردبيل در آذربايجانی فعال سه زندان سال يک حکم اجرای
 بهروز و اردبيل استان محلی نشريات نگار روزنامه غالمی رحيم:  سسی ساواالن

 ٨٨ آبان ۶ چهارشنبه روز شهر اين در آذربايجانی ملی فعالين از سعادتی ودود و عليزاده

  .شدند منتقل اردبيل زندان به تعزيری جبس سال يک جکم اجرای جهت و بازداشت

 از پس و بازداشت اردبيل در اطالعات اداره ماموران توسط ٨٧ فروردين ٢٢ افراد اين

 فعالين اين خانواده گفته به. بودند شده آزاد زندان از وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٢٠

 و ضرب بدن، حساس نقاط به الکتريکی شوک دادن طريق زا بازداشت دوران در آنها

 بوده شکنجه تحت نکرده کارهای به اقرار گرفتن برای مدت طوالنی بيخوابی و شديد شتم

   .اند

 زدن برهم جهت گروه در عضويت اتهام به را افراد اين اردبيل انقالب دادگاه يکم شعبه

 استان نظر تجديد دادگاه. بود نموده محکوم تبعيد با توام حبس سال پنج به ملی امنيت

 حبس سال يک به را افراد اين نطام عليه تبليغ اتهام به وارده اتهام تغيير با اردبيل

  .کرد محکوم تعزيری

 روند می شمار به اردبيل استان مطبوعاتی و سياسی فعالين از سعادتی و عليزاده غالمی،

  .بودند شده کوممح حبس احکام به و دستگير بارها ٨۵ سال از که

  

   سنت اهل علمای از تعدادی بازداشت
 و سيستان استان سنت اهل دينی مدارس مديران اخير گسترده احضار پی در: آنالين سنی

 در حضور از بعد علما اين از نفر چند مشهد، روحانيت ويژه دادگاه طرف از بلوچستان

  .شدند بازداشت دادگاه جلسه

  :از عبارتند برند می بسر بالتکليفی ودر اند شده اشتبازد تاکنون که افرادی اسامی

  .خاش سنت اهل جمعه امام و خاش العلوم مدينة علميه حوزه مدير عثمان موالنا ـ1
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  .زاهدان التوحيد اشاعة مدرسه مدير زهی اسماعيل محمد موالنا ـ2

  .خاش آباد اسماعيل دارالهدی دينی مدرسه ناظم شهنوازی عبدالرشيد موالنا ـ3

  .شوند آزاد شده بازداشت علمای سريعتر هرچه ميدواريما

  

   بلوچستان و سيستان دانشگاه دانشجويان ترم اجباری حذف
 و سيستان دانشگاه دانشجويان ترم اجباری حذف دانشجويان؛ بر فشارها موج ادامه

  بلوچستان

 انشگاهد اين دانشجوی 10 برای بلوچستان و سيستان دانشگاه دانشجويان انضباطی کميته

  .کرد اعمال را ترم دو حذف سنگين احکام

 دو حذف به ادبيات اسالمی انجمن عضو بر حسين شهريار اميرکبير، خبرنامه گزارش به

 عضو صالحی امين مرکزی، انضباطی کميته به اخراج پيشنهاد و سنوات احتساب با ترم

 کميته به خراجا پيشنهاد و سنوات احتساب با ترم دو حذف به مهندسی اسالمی انجمن

 احتساب با ترم دو حذف به اقتصاد اسالمی انجمن دبير محمودی ستار مرکزی، انضباطی

 سنوات، احتساب با ترم دو حذف به مهندسی اسالمی انجمن دبير قاسمی سينا سنوات،

 محسن سنوات، احتساب با ترم دو حذف به مهندسی اسالمی انجمن عضو بريمانی سجاد

 لطفی علی سنوات، احتساب با ترم دو حذف به اقتصاد سالمیا انجمن عضو نيت خوش

 عضو شمسی ميثم سنوات، احتساب با ترم دو حذف به مهندسی اسالمی انجمن عضو

 گزلو قرا آرمين ترم، دو حذف به رستگار حسين دوترم، حذف به ادبيات اسالمی انجمن

  . شدند محکوم ترم دو حذف به

 دانشجوئی اعتراضی های تجمع انضباطی، کميته سوی از شده ياد احکام صدور دليل

 اين در روز ده مدت به که است دهم جمهوری رياست انتخابات در گسترده تقلب به نسبت

  . داشت ادامه دانشگاه

. است ج/5 و ب/3/2 بندههای استناد به دانشجويان، برای احکام اين صدور همچنين

 نظم در اخالل ايجا به مربوط ب/3/2 بند دانشگاهها انضباطی نامه آئين با مطابق
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 تجمعات از يک هيچ که است حالی در مسئله اين. است دانشگاه اداری و آموزشی

 زمان در و است نشده کالس برگزاری يا امتحان لغو منجربه دانشجويان اعتراضی

. کرد می دنبال را خود اداری طبيع روال دانشگاه دانشجوئی، های تجمع برگزاری

 نظام ارکان به زدن ضربه جهت در دانشگاه در بلوا ايجاد به مربوط نيز ج/5 بند همچنين

 اين در که است دانشگاه از خارج قانونی غير گروههای با قبلی هماهنگی و همکاری با

  .است بوده نظام جمهوريت رکن تقويت درجهت حداقل دانشجويان تجمعات همه نيز مورد

 مرتضی و ادبيات اسالمی انجمن سابق بيرد پارسا علی دانشگاه حراست اين بر عالو

 تحکيم دفتر مرکزی شورای کنونی عضو و اقتصاد اسالمی انجمن سابق دبير سيمياری

  . است کرده اعالم الورود ممنوع دانشگاه به را وحدت

 دانشگاه دانشجوی معاونت در جديد انتصابات زمان از اميرکبير، خبرنامه گزارش به

 تعليق با اول مرحله در اسالمی های انجمن و اند شده توقيف دمنتق نشريات همه تقريبا

 های انجمن و شد کشيده آتش به فنی دانشکده اسالمی انجمن بعد مرحله در و شده روبرو

 چنين هم. شد دزديده آنها اموال و گرفته قرار غارت مورد اقتصاد و ادبيات اسالمی

 8 نيز گذشته ترم اوايل که ای بگونه. است گرفته شدت نيز منتقد دانشجويان با برخورد

  .شدند محکوم انضباطی سنگين احکام به و الورود ممنوع دانشگاه به ازدانشجويان تن

 دو طی که کشور مختلف های دانشگاه دانشجويان عليه فشار و سرکوب موج است گفتنی

 مختلف یها دانشگاه از دانشجو صدها تاکنون و دارد ادامه چنان هم شده آغاز گذشته ماه

   .اند شده احضار امنيتی و قضائی انضباطی نهادهای به

  

   است خطر در شديدا زاهدان اخير دستگيرشدگان جان
 و رب جو و دستگيريها"  بلوچستان بشر حقوق فعاالن انجمن" فعالين گزارش به بنا

 ادامه همچنان زاهدان شهر در علي حضرت مسجد انفجار از روز چهار گذشت با وحشت

  ميباشد بيشتر هم تن صد از دستگيرشدگان تعداد] 1[ محلي منابع گزارشات وطبق دارد

 پنج و بيست از بيش تعداد)  خرداد ده( يکشنبه شب,  همکارانمان گزارش آخرين از بنقل

 مورد زاهدان شهر مختلف نقاط در رژيم تندرو افراد توسط که زاهداني بلوچهاي از نفر
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 بهمراه بودند بستري زاهدان" االنبيا خاتم" بيمارستان در و بودند شده زخمي و حمله

 و بازداشت انتظامي امنيتي مامورين توسط بودند آمده آنجا اعيادت جهت که آنها نزديکان

  اند شده داده انتقال نامعلومي مکان به

 يا و تعرض مورد اينکه بدليل دستگيرشدگان اکثر خانوادههاي رسيده اطالعات طبق

 نگران شديدا و ندارند را خود عزيزان هاي پرونده پيگيري جرات گيرندن قرار بازداشت

  هستند آنها وضعيت

 حکومتي خبرگزاري امروز گزارش در بلوچستان و سيستان استاندار,  آزاد محمد علی

 و وهابي اي عده استان اين در:  نمود اعالم دستگيرشدگان خبر تائيد ضمن]2" [ايسنا"

 يا و شده شناسايي آند مي بازي شيعيان احساسات با آه اناتيجري آننده طراحي آه سلفي

 از زيادي تعداد رو پيش در انتخابات از بعد: داد ادامه آزاد. باشد مي شناسايي حال در

  بود خواهند حكم اجراي آماده شده دستگير افراد

 گزارش يک در) نوروزي بهرام( اآرم رسول عملياتي قرارگاه فرماندهي جانشين همچنين

 کرد اعالم امروز,  مذکور خبر تائيد بر عالوه]3" [ايسنا" حکومتي خبرگزاري از ديگر

 شبكه و باند اين هستند مرزها سوي آن جاسوسان آه فروشان وطن از برخي:  که

 شاهد زودي به را آنان مجازات مردم آه اند شده دستيگر آن عوامل بيشتر و شناسايي

  بود خواهند

 بدون را بلوچ قديمي زنداني سه ايران اسالمي جمهوري,  آمد اتگزارش در که همانگونه

 انفجار عاملين بعنوان] 4[باشند داشته علي حضرت مسجد انفجار حادثه با ارتباطي آنکه

  نمود اعدام عام مالئ در

 بشر حقوق فعاالن انجمن اعضاي ما,  نوروزي بهرام و آزاد محمد علی اظهارات بنابر

,  است خطر در شديدا اخير روز چند شدگان دستگير جان که يمباور اين بر بلوچستان

 انسانهاي شما,  اللمل بين عفو سازمان,  بشري حقوق فعال سازمانهاي همه از ازينرو

 امنيت تامين و سالمت حفظ و آزادي براي که داريم تقاضا آزاده هموطنان و آزاديخواه

  نمائيد فوري اقدام افراد اين جانی

  هرانا رگزاریخب:  خبر منبع
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   شد آزاد عابدينی ابوالفضل

  .شد آزاد وثيقه قيد با گذشته روز بشر حقوق فعال و نگار روزنامه عابدينی، ابوالفضل

 فعاالن مجموعه عمومی روابط مسئول و خوزستانی نگار روزنامه عابدينی ابوالفضل

 استناد با ايشان مدافع وکيل فرد، اوليايی محمد تالش با گذشته روز ايران، در بشر حقوق

 سنگين وثيقه قرار توديع با تا يافت را امکان اين خود پزشکی نيازهای و قلبی بيماری به

  .شود آزاد دادگاه حکم صدور زمان تا گذشته روز 18 ساعت تومانی ميليون 300

 بازداشت اهواز اطالعات اداره توسط تيرماه 9 تاريخ در عابدينی آقای است، ذکر به الزم

 فشارهای تحت شهر اين سپيدار زندان و اهواز اطالعات بازداشتگاه در را ماه 4 حدود و

   .است کرده سپری روحی و جسمی

  

   تبريز زندان از سياسی فعال دو آزادی
 آبان ٧ پنجشنبه روز تبريز سياسی فعالين از دشتی ابراهيم و ارک حسن:  سسی ساواالن

 از تومانی ميليون ۵٠ و ٣٠ های وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٣٩ تحمل از پس ٨٨

  .شدند آزاد تبريز زندان

 بر جهت گروه در عضويت نظام، عليه تبليغ آنها آتهام افزاد اين خانواده نزديکان گفته به

 ای ماهواره تلويزيون با مصاحبه طريق از ملی عليهامنيت بر تبانی و ملی امنيت زدن هم

   .است شده عنوان وی تی گوناز

 و بود گرفته صورت) مدارس بازگشايی سالروز( مهر يک آستانه در افراد اين تبازداش

 را کارشان محل و منزل و دستگير را آنها افراد، اين منزل به مراجعه از پس مامورين

 با را افراد اين کامپيوتر های کيس و ها نوشته دست و کتابها و داده قرار بازرسی مورد

   .بودند برده خود
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   تبريز زندان از آذربايجانی شاعر بوداقی، محبوب آزادی
 ٣ يکشنبه روز زنجان آباد زرين در آذربايجانی شاعر بوداقی محبوب:  سسی ساواالن

 زندان از تومانی ميليون ٢٠ وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٧٠ تحمل از پس ٨٨ آبان

  .شد آزاد تبريز

 رهبری و نظام براندازی جهت گروه تشکيل در مشارکت آذربايجانی شاعر اين اتهام

 ، ٨٢ سال در بابک قلعه در بوداقی حضور اتهام اين طرح برای قاضی استنادات.  است

   .است شده اخذ شکنجه درزير پرونده ديگر متهم از که است اعترافاتی و وی اشعار

 رهادا به و بازداشت آباد زرين در اطالعات اداره ماموران توسط ٨٨ مرداد ٢۶ بوداقی

 و تفتيش را وی منزل بوداقی بازداشت از پس مامواران.بود شده منتقل تبريز اطالعات

 مدت در آذربايجانی شاعر اين. بودند برده خود با را او های نوشته دست و کتابها

  .است بوده محروم وکيل و خانواده با مالقات حق از بازداشت

 انقالب دادگاه دو شعبه در ٨٨ آبان ٢٨ بوداقی اتهامات به رسيدگی دادگاه جلسه اولين

   .گرديد خواهد برگزار بيات قاضی رياست به تبريز

  

   اردبيل در آذربايجانی فعال سه زندان سال يک حکم اجرای
 بهروز و اردبيل استان محلی نشريات نگار روزنامه غالمی رحيم:  سسی ساواالن

 ٨٨ آبان ۶ چهارشنبه روز شهر ناي در آذربايجانی ملی فعالين از سعادتی ودود و عليزاده

  .شدند منتقل اردبيل زندان به تعزيری جبس سال يک جکم اجرای جهت و بازداشت

 از پس و بازداشت اردبيل در اطالعات اداره ماموران توسط ٨٧ فروردين ٢٢ افراد اين

 الينفع اين خانواده گفته به. بودند شده آزاد زندان از وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٢٠

 و ضرب بدن، حساس نقاط به الکتريکی شوک دادن طريق از بازداشت دوران در آنها

 بوده شکنجه تحت نکرده کارهای به اقرار گرفتن برای مدت طوالنی بيخوابی و شديد شتم

   .اند

 زدن برهم جهت گروه در عضويت اتهام به را افراد اين اردبيل انقالب دادگاه يکم شعبه

 استان نظر تجديد دادگاه. بود نموده محکوم تبعيد با توام حبس سال پنج به ملی امنيت
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 حبس سال يک به را افراد اين نطام عليه تبليغ اتهام به وارده اتهام تغيير با اردبيل

  .کرد محکوم تعزيری

 روند می شمار به اردبيل استان مطبوعاتی و سياسی فعالين از سعادتی و عليزاده غالمی،

  .بودند شده محکوم حبس احکام به و دستگير رهابا ٨۵ سال از که

  

   نظر تجديد دادگاه در مهابادی شهروند دو برای حبس سال 5 حکم تأئيد

 مام شورش اسامی به کرد شهروند دو برای حبس سال 5 حکم مهاباد نظر تجديد دادگاه

  .کرد تأييد را احمدی علی و پور رحمان

 و سياسی فعاليت اتهام به نامبردگان زود،اف خبر اين اعالم ضمن کردستان خبرگزاری

 شده محکوم ياسوج شهر به تبعيد و حبس سال 5 به رژيم انقالب دادگاه جانب از تبليغاتی

  . گرديد لغو آنان تبعيد حکم نظر تجديد دادگاه در خواهی، فرجام از پس که بودند،

 برابر در کردها متمقاو سنگر صفوی، عباس شاه دوران در قبان ی قلعه گردد، می يادآور

  .است شده تخريب عباس شاه دستور به بعدها و بوده صفوی قشون های يورش

  

   "يان به ی چريکه" دانشجويی نشريه تعطيلی
 منتشر تبريز دانشگاه کرد دانشجويان توسط که" يان به ی چريکه" دانشجويی ی مجله

  .گرديد توقيف شد، می

 دانشگاه حراست دستور به ماه آبان نهم روز مجله، اين کردستان، خبرگزاری گزارش به

  .گرديد تعطيل تبريز

  .بود شده منتشر آن از شماره 15 تاکنون و شده آغاز 1384 سال از مجله اين انتشار

 بررسی مورد را آذری و کرد ملی ی  مسئله خود مقاالت در" يان به ی چريکه" ی مجله

  .نمود می تأکيد ستم تحت ملت دو اين مساعی تشريک و همکاری لزوم بر و داده قرار
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   مين انفجار اثر بر کرد کاسبکار يک پای دو هر قطع

 ترکيه ـ ايران مرز در مين انفجار اثر بر اروميه اهل ساله، 35 کاسبکار دلشوری، جمال

  .داد دست از را خود پای دو هر

 در خبر اين ی مخابره ی لحظه تا نامبرده افزود، خبر اين اعالم با کردستان خبرگزاری

  .است داشته قرار پزشکی های مراقبت تحت اروميه خمينی بيمارستان

   .باشد می فرزند دو دارای و متأهل دلشوری، جمال گردد می يادآور

  

   نابودی خطر معرض در ماکو" قبان" تاريخی ی قلعه
 دینابو ی آستانه در ماکو" قبان" تاريخی ی قلعه مربوطه، نهادهای انگاری سهل اثر بر

  .است گرفته قرار

 به نسبت اروميه فرهنگی ميراث سازمان افزود، خبر اين اعالم با کردستان خبرگزاری

 بازسازی برای تالشی گونه هيچ نيز دولت و بوده اعتنا بی کامًال تاريخی اثر اين تحريب

 با منطقه در رژيم مقامات از برخی حاکيست گزارش اين. است نياورده عمل به آن

 تاکنون و بوده قلعه اين تاريخی آثار تاراج و استخراج مشغول محلی زدورانم همکاری

  .است شده تخريب آنان های حفاری اثر بر اثر اين ی نقطه ها ده

   .بکاهد آن اهميت و ارزش از دارد سعی قلعه اين کنار در مسجدی احداث با رژيم

  

    شد بازداشت کرد دانشجوی يک

 سنندج شهر  ابان 21 روز تجمع از پس کرد، دانشجوی" گلی عامر: "ميديا کوردستان

  .شد  داده انتقال نامعلومی مکان  به و دستگير

 ابتدای آزادی، ميدان در ازظهر بعد 5 ساعت راس ماه ابان 21 روز هرانا گزارش به

 در و گرديد آغاز فتاحيان احسان اعدام بر مبنی مردم تظاهرات سنندج فردوسی خيابان

 تعدادی مردمی، اعتراض اين در گشت مبدل معترض مردم با پليس ریدرگي به نهايت

 اين اتمام از بعد نيست دست در آنان وضعيت از دقيقی اطالع که شدند زخمی و دستگير
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  شده ور  حمله مدنی و دانشجويی فعالين منازل  به اطالعاتی نيروهای مردمی، اعتراض

 مکان  به و ستگير د" گلی عامر" ريافتید اخبار آخرين بنابر هجوم اين  نتيجه در  که

  .شود می  داده انتقال نامعلومی

  

   سقز در جوان پنج برای حبس حکم صدور
 زندان به را شهر اين اهل جوان پنج گذشته هفته طی سقز انقالب دادگاه: ميديا کوردستان

 هایارگان سوی از پيش ماه چند افراد اين کوردستان، خبرگزاری گزارش به.کرد محکوم

  .شدند بازداشت رژيم مخالف کردستانی احزاب با همکاری اتهام به رژيم امنيتی

 خالد اردنگی، عطا آذری، هيوا و حبس سال دو به فاتحی هيمن دادگاه، حکم اساس بر

  .اند شده محکوم حبس سال يک به يک هر رياحی داوود و عزيزپور

  

   فتاحيان احسان داماع به اعتراض در تهران دانشگاه کرد دانشجويان تجمع

 اعتراض در ماه آبان 25 دوشنبه، روز تهران، دانشگاه کرد دانشجويان: ميديا کوردستان

  .کردند تجمع کرد سياسی فعال فتاحيان، احسان اعدام به

 جهت بيانيه چندين تجمع اين در که کرد اعالم رابطه اين در کوردستان خبرگزاری

 همچنين کرد دانشجويان تجمع اين در.  شد ئتقرا فتاحيان احسان اعدام کردن محکوم

 کرد دانشجويان تجمع ادامه در. کردند اعتراض ديگر سياسی زندانيان کشيدن بند به عليه

 ،"فاشيستان قبرستان کردستان، کردستان،" شعارهای و قرائت را" رقيب ای" ملی سرود

  .سردادند را...  و" گردد بايد آزاد سياسی زندانی"

  

   کروبی مهدی به کردستان بشر حقوق سازمان یسخنگو نامه
 کروبی مهدی به ای نامه در کردستان بشر حقوق سازمان سخنگوی ، قوامی اجالل

 نهادينه خود نامة در قوامی. ستود شهروندی حقوق از دفاع در را وی شجاعت و شهامت

.  ستا نموده عنوان هزينه پرداخت و ملی عزمی نيازمند را بشری حقوق فرهنگ کردن

  .آيد می پی در نامه کامل متن
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  ؛ کروبی آقای جناب

  فراوان درود و سالم با

  بودش چه هر بباخت که قماربازی آن ُخنک

  ديگر قمار هوس اال هيچش بنماند

 شوند ما فدای ها، نظريه که کنيم کاری توانيم می خود های نظريه کردن نقد رهگذر از »

 از را خود موقت های فرضيه و آزمونها يمتوان می...  بروند بين از ما عوض به و

 روش اگر...  نمائيم حذف را خود آنکه بی.  کنيم حذف نقادانه نحو به عقالنی بحث طريق

 خرد زيرا برد، می ياد از را خشونت کاربرد امر اين بشود، تثبيت نقادانه عقالنی بحث

   .است شده يافته خشونت برای کنون تا که است بديلی تنها نقاد

  « چارچوب اسطوره ، پوپر ارلک

 آورده وجود به را ذهنيت اين ای فله بازداشتهای و کشور بر حاکم کنونی سنگين فضای

 به دولت انبوه قرضهای پرداخت به اميدی ديگر و رسيده بست بن به اصالح پروژه که

 سب هوا«  که برآورد فرياد رسيده فرار طوالنی زمستان در بايد اينک. ندارد وجود ملت

  « است سرد ناجوانمردانه

  ! انديش دگر کروبی مهدی شيخ جناب

 درمان ، گرفت را سياسی نظام دامن انقالب بنيانگذار فوت از پس که مشروعيت بحران

 و کاريزماتيک ، سنتی ، مشروعيت نوع سه درباره را خود تکليف سياسی نظام و نشد

 اين از يک کدام پايه بر را ودخ حکمرانی مبنای که نداشت اعالم و نکرد روشن قانونی

 بحران لذا و شد گرفته پرسش به نخبگان توسط مسئله اين که. داد خواهد قرار سه

 خود دنبال به مشروعيت بحران. شد متولد شرايطی چنين در و طبيعی طور به مشروعيت

 88 خرداد 22 انتخابات از پس شکاف اين که آورد پديد را ملت – دولت شکاف و بحران

  .رسيد خود شکل ترين بحرانی به

  !اصالحات شيخ

 که بشکافم را موجود بحرانهای سياسی انديشه چارچوب در و فلسفی منظری از نميخواهم

 های سياست اعمال جهت به متعددی بحرانهای فعلی شرايط در ميدانيم نيک همگان
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 و رعب ، خشونت ، سرکوب ايدئولوژی توجيه به همگی که آمده وجود به نادرست

  . است ه آمد وجود به ها رسيده دوران به تازه از ای پاره سوی از وحشت

 شد خلق ايدئولوگها توسط دين از سلطنتی و فاشيستی قرائت ، قانونی مشروعيت غياب در

  .کند توجيه را سرکوب و خشونت تا

 همين توسط دگرباشان و انديشان دگر درمانی عام قتل پروژه که داريد ياد به نيک

  .شد اجرا و طراحی خشونت گهایايدئولو

 و داشت درمان به احتياج که باشد می ايران در سياسی ساخت مشکالت از ای پاره اين

  .داشتيد را آن اصالح عزم موسوی مهندس خواه تحول کانديدای ديگر و جنابعالی گويا

  !کروبی آقای جناب

 و آزاد انتخابات راه از را مردم وسيله به حکومت مستمر تغيير که پذير اصالح نظامهای

 سر دو ميان در دانند می مردم مطالبات تأمين به مکلف را خود و پذيرند می دموکراتيک

  حداقلی اصالحات و حداکثری اصالحات: دارند قرار طيف يک

 شمارد می مجاز را اصالحات از حداقلی ، نظامات برخی سياسی ظرفيت و اساسی قانون

 مردم که را اصالحاتی حداکثر راه ها نظام برخی سياسی ظرفيت و اساسی قانون اما

 که است اين ، بوديد آن دنبال به جنابعالی که آنچه. است کرده هموار باشند آن خواستار

 مانده متروک است حقوق متضمن که اسالمی جمهوری اساسی قانون از مهمی های بخش

 حل راه شما گمان به. شد خواهد تأمين مردم مطالبات از بخشی آن شدن عملی با لذا و

 ، مدنی جامعه بشر، حقوق ، آزادی ، دموکراسی های ايده در بايد را کشور مشکالت

 ذهنيت اين رفت آن از پس وقايع و انتخابات جريان در آنچه اما.  بازُجست تکثر و تنوع

.  انداخت در نو طرحی بايد و رسيده بست بن به نظر مورد اصالحات که کرد تقويت را

 اين از بيشتر را خود چتر بايد می است شده شهره سبز جنبش نام با اکنون که آنچه

  ... بلوچ ، ُلر ، ُکرد مطالبات و ها خواست از باشد کمانی رنگين و بگستراند

  !کروبی آقای جناب

 بی است ستودنی ملت حقوق از دفاع در شما پايمردی و شجاعت و شهامت راستی به

 در ايد نموده ثابت کنون تا نيز شما و پرداخت بايد که است هزينه مستلزم کار اين شک
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 که بوديم شاهد اسالمی جمهوری تاريخ در بار اولين برای. ايد ايستاده استوار راه اين

 و تأمين برای و يافت تجلی شما های برنامه در اقليتها مسئله به ای بينانه واقع نگاه

 و گفتگو. نهاديد گام وادی اين در شده کارشناسی ای برنامه با ها اقليت حقوق خواست

 نام به ای مسئله که است مسئله اين گواه کردستانی جريانهای از برخی نمايندگان با ديدار

  .است بوده شما جدی های دغدغه از همواره بشر حقوق

 جای بر اذهان در شما از موفقی کارنامة زندانيان های خانواده پذيرفتن در شما باز آغوش

 دفاع در اينک و ايد بوده نظام در عمری که جنابعالی ما همه برای امروز .است گذاشته

 می حرمتتان هتک دستان به چماق و دهيد می هزينه قانونی و مشروع های آزادی از

  .برداريم گام همگام و همدل راه اين در همگان که اميد.  داريد ای ويژه جايگاه کنند

  کن وفا ، کن عهد تو عاشق روی زرد ای       نباشد وفا واجب رويان خوب شاه بر

   کردستان بشر حقوق سازمان سخنگوی – قوامی اجالل

   

 مدنی فعالين از ديدار سيما و فرشی عليرضا برای تعزيری حبس سال يک حکم صدور
   آذربايجانی

 سيما همسرش و فرشی عليرضا مهندس تبريز انقالب دادگاه سوم شعبه:  سسی ساواالن

  .کرد محکوم تعزيری حبس سال يک به را تبريز در آذربايجانی مدنی نفعالي از ديدار

 سردادن طريق از نظام عليه تبليغ اتهام به را فعالين اين دادگاه صادره، حکم اساس بر

 در آذربايجانيها ملی و زبانی حقوق با رابطه در پالکاردهايی داشتن دست در و شعار

 و تبريز گولی ائل پارک در ٨٨ خرداد ١ عهجم روز خانوادگی روی پياده مراسم جريان

 همچنين دادگاه. کرد محکوم تعزيری حبس سال يک به اينترنتی سايتهای به خبر ارسال

  .است نموده تبرئه وارده اتهامات بقيه از را آذربايجانی فعال زوج اين

 زتبري انقالب دادگاه سوم شعبه در ٨٨ مهر ٢۶ ديدار و فرشی پرونده به رسيدگی جلسه

 به ٨٨ آبان ٢٣ روز در صادره حکم و بود گرديده برگزار نژاد علی قاضی رياست به

 ابالغ افراد اين مدافع وکيل جمالی عباس و ايران در آذربايجانيها حقوق مدافع فعالين اين

  .است شده
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 جريان در که است آذربايجان مدنی فعالين از و آزاد دانشگاه استاد فرشی عليرضا

 که هنگامی و تبريز گولی ائل پارک در ٨٨ خرداد ١ جمعه روز وادگیخان راهپيمايی

 دادند می سر آذربايجانيها زبانی و ملی حقوق با رابطه در شعارهايی حاضران از ای عده

 مسئول مدير و فرشی همسر ديدار سيما بعد چندی امنيتی ماموران. بود شده بازداشت

 به او که زمانی و ٨٨ مرداد ٢٨ در را تهران دانشگاه ياشماق دانشجويی نشريه سابق

. بودند کرده بازداشت بود کرده مراجعه زندان به همسرش با مالقات جهت وکيل همراه

 شده آزاد زندان وثيقه قيد به ماهه يک و سه موقت بازداشت تحمل از پس ديدار و فرشی

  .بودند

 بررسی ضمن ای اطالعيه انتشار با ٢٠٠٩ ژوئن نهم روز الملل بين عفو سازمان

 از بيش شدن زخمی و بازداشت از خبر ايران، انتخاباتی فضای در بشر حقوق وضعيت

  .بود داده فرشی عليرضا جمله از تبريز در نفر ١۵
 

  

   تبريز زندان از آذربايجان دانشجويی فعالين ای، خواجه آيدين و زهتاب فراز آزادی
 در آذربايجان دانشجويی الينفع از ای خواجه آيدين و زهتاب فراز:  سسی ساواالن

 از مشروط عفو با زندان يکساله حکم تحمل از پس ٨٨ آبان ١٩ روز تبريز دانشگاه

  .شدند آزاد تبريز زندان

 سه مدت و شده ديگربازداشت تن ٧ همراه به ٨٧ تابستان اويل در ای خواجه و زهتاب

 دادگاه يک شعبه.ندا داشته قرار بازجويی تحت جسمی و روحی مختلف فشارهای زير ماه

 گروه تشکيل در مشارکت اتهام به را افراد اين حملبر قاضی رياست به تبريز انقالب

 دانشجويی جنبش وبالگ مديريت طريق از نظام عليه تبليغ و ملی امنيت زدن هم بر جهت

 به را فعالين اين از تن شش ٨٧ بهمن ٢٠ در حکمی طی و محاکمه Azoh ‐آذربايجان

  .بود کرده محکوم تعليقی حبس سال دو و تعزيری بسح يکسال تحمل

 همچنان پرونده اين زندانيان ديگر از ماکويی مجيد و نسب نجفی احسان است ذکر به الزم

  .هستند تبريز زندان در خود محکوميت دوران گذراندن حال در
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 که یا گونه به است يافته افزايش اخير سالهای در آذربايجان دانشجويی فعالين بر فشار

 و توقيف را آذربايجانی دانشجويان تشکلهای و دانشجويی نشريات ايران حکومت مسئولين

 ادامه از را آذربايجانيها حقوق مدافع دانشجويان ايران امنيتی مسئولين. کنند می پلمپ

   .کنند می زندانی و وبازداشت کرده محروم تحصيل

  

   پور متين سعيد ادهخانو با آذربايجانی مدنی فعالين از تن چند ديدار
 ١۵ جمعه روز آذربايجان نگاران روزنامه و مدنی فعالين از چند تنی:  سسی ساواالن

 روزنامه و بشر حقوق فعال پور متين. رفتند پور متين سعيد خانواده ديدار به ٨٧ آبان

 رندان در حبس سال هشت حکم گذراندن جهت ٨٨ ماه تبر از که است آذربايجانی نگار

  .برد می سر به اوين

 ،)ديلماج شده توقيف ماهنامه مسئول مدير(صرافی عليرضا مهندس که ديدار اين در

 شورای عضو(نعيمی سعيد ،)آذربايجانی نگار روزنامه و نويسنده(  راشدی حسن مهندس

 ملی فعالين و زن حقوق فعالين از چند تنی و) ادوارتحکيم سازمان گذاری سياست

 و پرونده وضعيت آخرين پور متين همسر طاهری يهعط داشتند حضور آذربايجانی

 اعطای عدم در مقامات غيرمسئوالنه برخورد از و نمود تشريح را همسرش سالمتی

   .نمود انتقاد او به استعالجی مرخصی

 خانواده با همدردی و همدلی ابراز به حاضرين طرف از صرافی مهندس آقای ادامه در

 ترکهای دمکراتيک و ملی حقوق مدافعان بارز نمونه را سعيد و پرداخت پور متين

  .ستود را وی خانواده پايداری و صبر و نهاد نام آذربايجانی

 که داشت اظهار پور متين خانواده با ديدار از خوشحالی ابراز با هم راشدی حسن مهندس

  .دارد زندانی سالمتی و روحيه حفظ در مهمی نقش خانواده پايداری

 ذکر با و عقيدتی و سياسی زندانيان همه ياد گراميداشت ضمن نعيمی سعيد پايان در

 روحيه و تندروی از پرهيز ، نگری آينده ، بصيرت چون پور متين ويژگيهای از برخی

 پور متين سعيد انديشه امروز که داشت اظهار مدنی، شجاعت و دمکراتيک و متساهل

 قرائتی ارائه و يردگ قرار آذربايجان دمکراتيک – ملی جنبش گفتمان محور بايد
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 انگيزه نعيمی. است امروز اساسی نياز آذربايجانيها ملی های خواسته از دمکراتيک

 را پور متين برای زندان سال هشت ورزانه کينه و حقوقی غير حکم صدور در حاکميت

  .نمود عنوان زنجان در سعيد موثر نقش و ويژگيها اين

 تالشهای از زندانيان ساير و پور متين يدسع برای سالمتی آرزوی با پايان در حاضرين

   .ستودند را طاهری خانم پايداری و نموده تقدير وی

  

   سقز زندان در عقيدتی زندانی دو بالتکليفی تداوم
 صورت به و موقت بازداشت قرار تحت کماکان سقز مرکزی زندان در سياسی زندانی دو

   .برند می سر به بالتکليف

 سقز، اهل مدنی فعال آزادی، الدين محی ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه گزارش به

 در است ماه 8 جاسوسی اتهام به و سنندج نظامی دادگاه اول شعبه بازداشت قرار با

 ارسال سقزی، شهروند اين برای مذکور اتهام مصادق برد، می سر به موقت بازداشت

 برای مشابه موارد و بشر حقوق اخبار خودکشی، ناموسی، های قتل مانند شهری اخبار

 به رسيدگی دادگاه است، شده عنوان احزاب و ها انجمن ها، خبرگزاری ها، سايت

 کماکان اما شده برگزار سنندج شهر در ماه آبان 6 در رئيسيان امير وکالت با وی اتهامات

   .است نگرفته صورت نامبرده برای حکمی صدور

 شعبه بازداشت قرار با مهرماه 2 تاريخ از که است کرد سياسی فعال ديگر راک، سعيد

 در بالتکليف صورت به اپوزيسيون احزاب با ارتباط اتهام به سقز شهر انقالب دادگاه اول

  .برد می سر به سقز مرکزی زندان

  

   بلوچستان و سيستان استان در سنت اهل مدارس مدير سه بازداشت

 خبرگزاری.داد خبر سنت اهل سمدار مدير سه بازداشت از زاهدان دادستان مرزيه محمد

 آنها هويت که مدير سه اين بازداشت حکم که کرده گزارش مرزيه آقای از نقل به ايسنا

 سيستان و جنوبی رضوی، خراسان های استان روحانيت  ويژه دادگاه سوی از نشده، اعالم
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 در تمعاون" را شدگان بازداشت اين اتهام زاهدان، دادستان.است شده صادر بلوچستان و

 اين بازداشت مکان و زمان. است کرده عنوان" تاجيک و افغان اتباع غيرمجاز اقامت

 اتباع" که بود شده اعالم مديران اين به تر پيش مرزيه، گفته به. است نشده اعالم افراد

  ."نکنند نام ثبت شان مدارس در ندارند را کشور به ورود و اقامت مجوز که غيرمجاز

 دولت ماموران سوی از زابل در" ابوحنيفه" مدرسه نيز ١٣٨٧ سال شهريورماه ششم

 مامواران سوی از ١٣٨۶ سال در مدرسه اين. شد تخريب" مجوز نداشتن" علت به کودتا

 کامل تخريب به اقدام ماموران ماه، شهريور ششم در اما بود، شده تخريب بار يک دولتی

  .کردند آن

 و مرد ۵٠٠( طلبه ٨٠٠ با داشت قرار زابل رشه آباد عظيم محله در که ابوحنيفه مدرسه

 اين. بود بلوچستان و سيستان سنت اهل مدارس هماهنگی شورای مدرسه دومين) زن٣٠٠

 حوزه شعب از يکی عنوان به رسمی طور به طرف اين به گذشته سال ١٧ از مدرسه

  .بود مدرس ۶٠ دارای و کرد می فعاليت زاهدان دارالعلوم علميه

 از تن ١۵ نيز ١٣٨٧ سال ماه شهريور ٢٣ ابوحنيفه، مدرسه ريبتخ به واکنش در

 رئيس ، نژاد احمدی محمود به خطاب ای نامه صدور با اسالمی شورای مجلس نمايندگان

  ."کند مجازات را اقدام اين عامالن" که اند خواسته وی از ، کودتا دولت

  

   شد برگزار پور حسن عدنان دادگاه

  .شد برگزار سنندج در امروز صبح کرد، زندانی نگار زنامهرو پور، حسن عدنان دادگاه

 -پنجشنبه– امروز صبح ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه زندانيان واحد گزارش به

 اول ی شعبه در زندانی کرد نگار روزنامه پور، حسن عدنان دادگاه ماه آبان يک و بيست

 ی برعهده نيز وی وکالت. شد ربرگزا بابايی قاضی قضاوت به و سنندج انقالب دادگاه

  .است نيکبخت صالح آقای

 دو به که" ئاسو" ی نامه هفته ی تحريريه عضو نگار، روزنامه ساله ٢٥ پور حسن عدنان

 اقدام اتهام به 1384 سال در نامه هفته اين که بود شد می منتشر فارسی و کردی زبان

 1385 ماه بهمن ٥ تاريخ در وی. شد توقيف عمومي اذهان تشويش و ملي امنيت عليه
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 امنيت عليه اقدام" اتهام به علني غير دادگاهي در خرداد ٢٢ تاريخ در و شد دستگير

 پس پيش، چندی که بود شده محکوم اعدام به و محاکمه" محاربه" و" جاسوسي"  ،"ملي

   ..شد تبرئه اعدام حکم از سال، سه از

  

   فتاحيان احسان رسای در کمانگر فرزاد نامه
  کشند می زمين به يی ستاره شب هر

  است ها ستاره غرق زده غم آسمان اين و

  کنم؟ ات تجسم گونه چه رفيق، سالم

   کنم؟ تصورت جرم کدام به

   زند؟ می خند لب خورشيد ی غنچه شکفتن به که دار ی چوبه فراز بر نحيف جوانکی

 برای باشد نان ی ده مژ خواست می که شهر پايين گان ديده رنج از پابرهنه کودکی يا

  .اش مردم نان از خالی های سفره

   کنم؟ ات تجسم گونه چه

 و مکتب درس مظلوميت، و رنج بای الف که شهر باالی گان چشيده آزاد جنس از نوجوانی

 ندارد، باال و پايين تو و من شهر کردم؛ فراموش راستی. است شان گی زنده و مدرسه

  .است درد و رنج آن سوی چهار

  ...گوب رفيق بگو

 حنابندان به تا کرد تن به عروسی رخت که »سيامند« هيات در. کنم تصورت خواهم می

  .برود آزادی عروس

   گونه؟ چه

   کنم؟ تصورت گونه چه

 به بلوط ی سوخته های جنگل الی البه از تا گرفته پيش را شاهو راه که جوانی پوشش در

   است؟ آفتاب سرزمين مقصدش که برسد کاروانی
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 از گريز و است تلخ خلق اين به تعلق« دانم می اما نيست، جرم که ها اين از کدام هيچ ولی

  ....«نامردی ها آن

  .بمانی قامت راست تا سپردی دار به سر و گفتی »نه« کردن نامردمی و گريز به تو و

  ...بخواب آسوده رفيق

 شب ره که داری ی چوبه خواب تعبير و است خورشيد طلوع بخش نويد ستاره مرگ که

 برای که زاگرس ی دامنه بر است کودکی تولد بيند، می مرگ خواب مان سرزمين در

  .آيد می دنيا به شدن ياغی و عصيان

 رويش فردای برای ببند بوسه زمين زهدان با و بسپار خواب به را ات تن غريبانه و آرام

  .رستن و

 سرزمينی خاک در گيرب آرام پدر اشک بدون و خواهر ی بدرقه بدون مادر، الاليی بدون

  .است داشته نگه امانت به را ها کيومرث و نادرها ها، ابراهيم که

 به درد و پا صدای که گاه آن چرخيد ات زبان بر چه بشنوم خواهم می بگو... بگو رفيق فقط

 زبان به را اسم کدام آواز کدام سرود، کدام شعر، کدام بگيرم ياد خواهم می آميخت؟ می هم

 سر پشت به که گاه آن نلرزد ام دل که بدانم، خواهم می بگو. نلرزد ام انویز که بياورم

  ...نگرم می

  رفيق خير به سفرت

  کن فرياد مرا ام مشترک درد من 

  .کرد بيدار بتوان تو چون هم گان ستاره اعدام با مگر را خون در غرقه گان زده خواب اين

 راز ات نگاه که دانم می کند، لوعط تا بگو ابر پشت خروشيد به کن، باز را ات چشمان

 گونه چه. بزن فرياد را عدالت و را ات دهان بگشای کند، می فاش را ديگران برای بودن

  انسان های خواسته که حالی در کشيد تصوير به را ات آويخته دار به قامت توان می

  ...شد خفه حنجره در ات دوستی وطن صدای و نشد آويخته عمل دار به ات دوستانه

  ...نهاد ابدی تاولی ات داران دوست ی ديده داغ دل بر ات فکران هم و تو داغ

  است ما با ابد تا نبودنت، غم آه



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

287 

 

   

   بياويزند دار به هم را شيرکوه نگذاريم داديم دست از را احسان

 و است کرده صادر اعدام احکام کرد مدنی و سياسی زندانی 13 برای ايران رژيم :بادبان

 سلول به را او االن و است اعدام به محکوم زندانيان اين از يکی هم یمعارف شيرکوه

  کردند منتقل حکم اجرای برای سقز زندان انفرادی

 و جراحات اثر بر اکنون هم که است کرد مدنی و سياسی فعاالن از يکی هم شيرکوه

 برد می بسر جسمی و روحی نابسامانی وضعيت در هنوز شکنجه از ناشی های شکستگی

 و شکنجه و بازجويی ها مدت از بعد و کردند دستگير سقز شهرستان در گذشته سال را وا

  دارند اعدام حکم او به فرمايشی دادگاه يک در

 های سرمايه جوانان اين بياويزند دار به هم را شيرکوه نگذاريم داديم دست از را احسان

 تک تک در. بشتابيم نيانزندا اين از حمايت به هستند کردستان مبارز و ستمديده مردم

 مقابل در زند می موج انسانيت و مروت و شرف زمين ايران کرد مبارزان اين های چهره

  بدهيم انجام بايد که است کاری حداقل حمايت آوريم فرود تعظيم سر بايد ها آن ايثار و فدا

 با مردمی اعتراضات گسترش با و المللی بين و داخلی خواری و ذلت حضيض در رژيم

 دهه مثل خواهد می اجباری اعترافات دادن ترتيب و سياسی های اعدام اين اندازی راه

 رژيم اين مرگ ناقوس قيام، با که است ماهی چند اٌما کند سرکوب را مخالفين شصت

 مردم جزم و عزم و برد نخواهد و نبرده جايی به ره ها اعدام اين و است آمده در بصدا

  کرد خواهد نابود را صفتان یخمين دودمان زودی به ايران

   دارد را سياسی فعال اين اعدام قصد رژيم. شد منتقل قرنطينه به معارفی شيرآو

  

  .شد منتقل سقز زندان قرنطينه به معارفی شيرآو

  !دارد را سياسي فعال اين اعدام قصد اسالمی جمهوري

 سراسر در آزاده دممر به ،اعدام عليه فعالين به ، انسان حقوق مدافع سازمانهاي همه به

  !جهان

 منتقل انفرادي سلول به را معارفي شيرآو آه شديم مطلع ،ايران با تماسي طي اآنون هم

  .دارند را آردستان در سياسي فعال دومين آشتن قصد و آرده
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 جنايتكار جمهوري. است معارفي شيرآو نوبت اينك ،احسان وحشيانه اعدام از بعد

 مردم به حمله و آردستان در نظامي حكومت اعالم با و آامل وقاحت با ، اسالمي

 را اسالمي جمهوري بيشرمي و وقاحت اين. آند اعدام نيز را شيرآو ميخواهد معترض

  .داد پاسخ گسترده المللي بين العمل عكس يك با و فورا بايد

  ! گرامي دوستان

 يادبود مراسمهاي. آنيد اعتراض حكم اين به ممكن طريق بهر ، هستيد آه جا هر در

  .آنيد تبديل ايران در سياسي فعالين اعدام عليه اعتراض پرشور هاي صحنه به را احسان

 دهيم نشان و ريخته خيابان به امريكا و آانادا و اروپا جاي همه در فردا و امروز بايد ما

" محاربه"  واهي اتهام به را سياسي فعالين ايران بر حاآم جنايتكاران نمدهيم اجازه ديگر

  .بكشند خدا با جنگ و

 و شده منتقل انفرادي سلول به امروز شيرآو.  آنيد اعتراض حكم اين به و خيزيد پا به

 احكام اجراي به آه چرا دارد وجود حكم اجراي احتمال لحظه هر ،ميگويد او وآيل

  .اند داده را قتل اين اجراي دستور

 و انداحته آار به دارند آه امكاني هر فورا ميخواهد همگان از اعدام عليه المللي بين آميته

  .آنند اعتراض يافته سازمان جنايت اين عليه

  اعدام عليه المللي بين آميته

  ٢٠٠٩ نوامبر ١٣

  

   زاهدان موقت جمعه امام بازداشت
 مولوی بازداشت از ايران، در بشر حقوق فعاالن خبری ارگان هرانا، خبرگزاری

 جمعه امام و زاهدان دارالعلوم علميه حوزه مدرس و آموزشی معاون بخش، شه عبدالغنی

   .داد خبر مشهد، روحانيت ويژه دادگاه به وی احضار از پس شهر، آن موقت

 ای وثيقه قرار با اخير، ماههای طی مذهب، سنی روحانی گزارش،اين همين اساس بر

 را وی که دادند ترجيح« روحانيت، دادگاه مسئولين اکنون اما بود آزاد سنگين بسيار

   «.کنند بازداشت
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 علميه حوزه مديريت پور، حسين يوسف محمد موالنا الحديث شيخ اخير، هفته چند طی

 مفتی و خاش العلوم مخزن علميه حوزه مديريت محمدگل موالنا و سراوان ُگشت

 بازجوئی مورد و شده احضار امنيتی مراجع و روحانيت ويژه دادگاه به خاش، شهرستان

   .گرفتند قرار

  

   شد دستگير اطالعات وزارت طرف از سنندج در  خانواده يک عضو سومين
 نامعلومی مکان  به و دستگير سنندج شهر ،امروز تجمع از بعد کرد دانشجوی گولی عامر

  .شد  داده انتقال

 خيابان ابتدای آزادی ميدان در ظهر از بعد 5 ساعت امروزراس دريافتی گزارش بر بنا

 به نهايت در که شد اغاز فتاحيان احسان اعدام به نسبت مردم تظاهرات سنندج فردوسی

 که شدند زخمی و دستگير تعدادی تظاهرات اين در شد منجر مردم با پليس درگيری

 و اصلی خيابانهای وارد ويژه گارد نيروهای سپس نيست دست در انها وضع از اطالعی

  . مستقر انجا در

 هجوم مدنی و دانشجويی فعالين  خانه  به یاطالعات نيروهای مردمی اعتراض اين اتمام بعد

 مکان  به و ستگير د کرد گولی،دانشجويی ،عامر دريافتی اخبار اخرين  به بنا  که بردند

  .شد  داده انتقال نامعلومی

 صلح مادران  کميته گفتاری،عضو  گولی،فرزند،فاطمه ،عامر  که آوريست ياد  به الزم

 اطالعات وزارت نيروهای سوی از بار چندين   که ميباشد کردستان آذرمهر زنان انجمن

 محکوميت دوران اکنون هم  ،که شده محکوم حبس  به انقالب دادگاهای در و  شده ستگير د

  .ميکند سپری را خود

 طرف از پارسال کرد دار ستاره دانشجويی گۆلی ياسر عامر، برادر، ديگر طرفی از

 سال 15  به ملی امنيت  عليه اقدام و نظام  عليه تبليغ اتهام  به سنندج شهر انقالب دادگاه

 ،بافت، شهر زندان در را خود محکوميت دوران اکنون هم  که شد محکوم تبعيد در زندان

  .مينمايد سپری کرمان استان در واقع

  کردستان آذرمهر زنان انجمن
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   کرد بند در فعالين کلی غذای اعتصاب روز ششمين
 و سنندج های زندان در کرد دربند فعالين کلی غذای باعتصا روز ششمين شنبه امروز

 مرد زندانيان از نفر ۴٠ به نزديک.است شهر رجايی و اوين و اوروميه و مهاباد و قروه

 شمار و اوين زندانيان از نفر ۴ و مهاباد و قروه زندانهای از نفر ١٠ و سنندج زن و

. زدند نامحدود غذای اعتصاب به دست گذشته ی دوشنبه از اوروميه زندان در هم ديگری

 اما. شد اجرا متاسفانه که بود فتاحيان احسان اعدام از ممانعت اعتصابات اصلی هدف

  .داد خواهند ادامه را غذا اعتصاب بودند کرده عهد که همچنان دربند فعالين

  : است زير شرح به کنندگان اعتصاب از برخی نام

  لطيفی حبيب

  پور حسن عدنان

  خسروی جبرييل

  مرادی فردين

  رستمی ولی

  احمدی هوشيار

  محمدی جهاندار

  احمدی جهانبخش

  پور اهللا لطف اهللا لطف

  اوليايی ارسالن

  پناهی حسين انور

  صفازاده روناک

  گفتاری فاطمه

  کمانگر فرزاد

  حيديريان علی

  وکيلی فرهاد

  ........... و   ارجان متين
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    اعدام فينومخال سازمانها به خطاب معارفی شيرآو خانواده نامه
 و المللی بين مجامع به خطاب معارفی شيرکوه سياسی، زندانی خانواده سرگشاده نامه

  بشری حقوق های سازمان

  .دارد قرار اعدام خطر در معارفی، شيرکوه

 و شده پخش گوناگون های رسانه از بارها و بارها پيش روز دو از که است خبری اين

  .است کرده چندان صد را معارفی خانواده اعضای ما نگرانی

 پنج روز از سقز زندان ماموران رسيده، ما به که خبرهايی آخرين اساس بر چنين هم

 اين از ما اين بر بنا. اند کرده منتقل احکام اجرای بند انفرادی سلول به را شيرکوه شنبه

 کل رييس الوقوع سفرقريب و سنندج در اعدام تيم ماندن ازباقی که اخباری ديگر و خبرها

 بگيريم توانيم می ای نتيجه چه دارد حکايت سقز شهرستان به کردستان استان دادگستری

  بسپارند؟ دار ی چوبه به را شيرکوه تا است داده هم دست به دست چيز همه اينکه جر به

 دارند، نظر اتفاق آن بر ايرانی زبردست وکالی که آنچه مبنای بر نيز و اساس همين بر

 حکومت عليه مسلحانه مبارزه از سالهاست که که حزبی از هواداری هامات به تنها شيرکوه

 با محاربه به محکوم شده، فرهنگی و تبليغاتی فاز وارد و کشيده دست اسالمی جمهوری

  .است شده صادر ای دقيقه چند دادگاه يک در نيز وی اعدام حکم و شده اسالمی جمهوری

 به راه نيز شد مطرح شيرکوه وکيل ویس از که حکم در نظر تجديد تقاضای چنين هم

  !رسيد تاييد به هم ايران کشور عالی ديوان در حکم آن بدتراز و نبرد جايی

 و المللی بين مجامع تمامی از معارفی شيرکوه نزديکان و خانواده اعضای عنوان به ما لذا

 سی،سيا زندانی يک ابتدايی و اوليه حقوق از دفاع ضمن تا داريم تقاضا بشری حقوق

 اين مسووالن و شده مذاکره وارد اسالمی جمهوری حکومت با شيرکوه اعدام به نسبت

  .نشود اجرا حکم اين که کنند متقاعد را دارد بودن مذهبی داعيه که را حکومت

 از که است شده اعمالی مرتکب شيرکوه اگر که باوريم اين بر معارفی خانواده اعضای ما

 اسالمی قوانين همان اساس نيزبر شوند می محسوب جرم اسالمی جمهوری قوانين نظر

 اينکه آخر در و.را بودن دوباره و زيستن دوباره فرصت داد، فرصت او به توان می

 قضايی دستگاه که است مجازاتی اشد ايران در اسالمی مجازات قوانين مطابق اعدام
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 ويژگی رزترينبا نيزاز مهربانی و رافت که حالی در گيرد، می نظر در متهم يک برای

 جوانان تا داريم انتظار ما و آيد می شمار به اسالم خصوص به آسمانی، اديان تمام های

 توقع انتظار اين آيا. گيرند قرار قضاوت مورد ها مهربانی همين مبنای بر خاک و آب اين

  دارند؟ شکسته دل مادر و پير پدر يک که است زيادی

2009/11/13  

  معارفی خانواده

  ايران – انهب شهرستان

    همدان زندان به سنندج زندان از کرد سياسی زندانی يک مجدد تبعيد
  موکريان خبری آژانس

 صبح ، موکريان خبری آژانس بشر حقوق سرويس به رسيده گزارشهای اساس بر

 تبعيد همدان زندان به سنندج زندان از مرادی فردين نام به کرد سياسی زندانی امروزيک

   .گرديد

 حبس سال سه به نظام مخالف احزاب از يکی با همکاری اتهام به کرد فعال ادیمر فردين

   .است نموده سپری را محکوميتش ايام از سال 2 حدود که بود شده محکوم

 بود شده تبعيد آباد خرم زندان به سنندج زندان از پيش چندی مرادی که است ذکر شايان

 سنندج به را ايشان و خودداری مبردهنا گرفتن تحويل از شهر اين قضايی مسئولين که

  .بودند فرستاده

  

   کرد سياسی زندانيان از تن چند غذای اعتصاب
  اروميه زندان در کرد سياسی زندانيان از تن چند روزه سه غذای اعتصاب اعالم

 کرد سياسی زندانی اعدام محکوميت راستای در اروميه مرکزی زندان سياسی زندانيان

 سه غذای اعتصاب کرد مدنی و سياسی فعالين ديگر اعدام لغو چنينهم و فتاحيان احسان

  .اند کرده آغاز شنبه روز از ای روزه

 کرد سياسی زندانيان ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه زندانيان واحد گزارش بنابه

 و فتاحيان احسان کرد سياسی زندانی اعدام محکوميت راستای در اروميه مرکزی زندان
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 روز از ای روزه سه غذای اعتصاب کرد مدنی و سياسی فعالين ديگر اعدام غول همچنين

 زندانيان بر موجود فشارهای که صورتی در که اند کرده اعالم آنها.اند کرده آغاز شنبه

  .داد خواهند ادامه نيز بعد روزهای در خويش اعتصاب به نشود متوقف کرد سياسی

 اين 2 پاک بند به مراجعه با سنندج رکزیم زندان رئيس خسروی محمد ديروز همچنين

 حبيب سياسی، زندانيان تهديد ضمن کردند مستقر آنجا در سياسی زندانيان بيشتر که زندان

 سلول به وی انتقال و حکم اجرای به تهديد را اعدام به محکوم زندانی دانشجوی لطيف اهللا

  .است کرده انفرادی

 دوشنبه روز از ديگر سياسی زندانی چند راههم لطيفی اهللا حبيب که است ذکر به الزم

 اعتصاب به اقدام فتاحيان احسان اعدام حکم اجرای احتمال اعالم با همزمان گذشته هفته

  .است داشته ادامه امروز به تا همچنان و اند کرده غذا

   سياسی زندانيان کنندگان اعتصاب اسامی/اند کرده اعدام به تهديد را سياسی زندانی

 سر به اطالعات های سلولی تک در لطيفی حبيب که زمانی در, واصله شاتگزار طبق

 فرار پيشنهاد و رفته وی نزد به) سنندج دادستان( امجدی و اطالعات رئيس, است ميبرده

  .ميدهند حبيب به را اطالعاتی همکاری ازای به

 اما کند رفک پيشنهاد به لطيفی تا شده متوقف ها شکنجه هفته يک مدت به راستا همين در

 با خود: "  ميکنند اعالم امجدی دادستان و اطالعات رئيس دم در و نپذيرفته را پيشنهاد او

 کل دادستان( گروسی به گزارش اين و"  کردی صادر را اعدامت حکم خود دستان

  .ميشود داده تحويل) استان

 اهانخو مصرانه که هستند کسانی از امجدی و گروسی, دادگاه به نزديک منابع طبق

  .هستند لطيفی حبيب اعدام حکم اجرای

  

  سنندج مرکزی زندان مدنی و سياسی زندانيان کنندگان اعتصاب اسامی آخرين
 اعتصاب ، مدنی و سياسی زندانيان از حمايت کمپين به رسيده خبرهای آخرين اساس بر

 که ماه آبان 17 تاريخ در که کورد مدنی و سياسی زندانيان از جمعی زندانيان غذای

 اعدام اجرای حکم تايد به اعتراض به و فتاحيان احسان رفته دست از عزيز با همزمان
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 به دست ايران و کردستان در ديگر زندانهای از برخی و سنندج مرکزی زندان در وی

  .بودند زده نامحدود غذای اعتصاب

 ودخ جای بر سنندج مرکزی زندان در بخصوص زندانيان غذا اعتصاب اين امروز تا که

 زندانيان از دفاع کمپين دست به که خبری اخرين به بنا که ميباشد گسترش به رو و باقی

  . ميباشد زير شرح به سنندج زندان کنندگان اعتصاب اسامی رسيده مدنی و سياسی

 شاروخ -5 لطيفی حبيب -4 پور حسن عدنان -3 پناهی حسين انور -2 رستمی ولی.‐1

 فتاحی حاتم -9 اوليايی ارسالن -8 محمدی جاندار -7 رپو اهللا لطف اهللا لطف -6 بيباک

  عبدی فرياد - 11 خسروی جبرئيل -10

 اسامی ديگر دريافت صورت در که رسيده کمپين دست به پيش دقايقی اسامی اين که

  . يافت خواهد انتشار کنندگان اعتصاب

  

   !کنيد متوقف را اعدام حکم:  معارفی شيرکوه جديد وکيل

  نوشت؛ نامه قضايی دستگاه به معارفی کوهشير جديد وکيل

  !کنيد متوقف را اعدام حکم
 امروز عصر مدنی، و سياسی زندانيان از حمايت کمپين های تماس آخرين اساس بر

 وکالت دادگستری، وکيل شيخی سعيد احمد وکالت دفتر در حضور با معارفی ی خانواده

  .اند سپرده وی به را معارفی شيرکو قانونی

  افزود؛ خبر اين تاييد ضمن کمپين خبری ستاد با گو و گفت در دادگستری لوکي اين

 کرد، می دنبال را وی پرونده شيرکوه تسخيری وکيل عنوان به رايزن، لقمان امروز تا

 گيری پی و شيرکوه از دفاع اند، کرده امضا معارفی ی خانواده که جديدی وکالت با اما

 و اعدام حکم اجرای احتمال پيرامون چنين هم وی.اند سپرده من به را اعدام حکم توقف

 حکم توقف خواستار قضاييه قوه رييس به ای نامه در داشت؛ اظهار شيرکوه وضعيت

 استناد با اميدوارم که ام شده باسابقه قضات از هياتی توسط وی پرونده بازبينی و اعدام

 وضعيت از. شود قتمواف درخواست اين با شده اشاره آن به نامه در که قانونی های



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

295 

 

   

 آتی روزهای طی و هستم مطلع است شده منتشر که اخباری و خانواده توسط نيز شيرکوه

 خليل دکتر اظهارات پيرامون شيخی.باشم داشته موکلم با مالقاتی که کرد خواهم تالش

 منع کميته در که است خوشنامی و باسلبقه وکالی از بهراميان گفت؛دکتر نيز بهراميان

 شيرکوه مورد در ايشان به وکالتی که آنجايی از اما دارد، عضويت کشی آدم و اعدام

 منظر از تنها و نبوده موضوع کردن دنبال به قادر قانونی لحاظ از نشده، محول معارفی

 قابل تالش اين که کند متوقف را شيرکوه حکم تا است کرده تالش اعدام منع ی کميته

  . ميباشد تقدير

  

   سنندج سياسی زندانيان کنندگان صاباعت مجموعه بيانيه

  .اند کرده صادر ای بيانيه سنندج زندان کنندگان اعتصاب از نفر 60

 ميکنند اعالم فتاحيان، احسان اعدام به اعتراض در غذا اعتصاب هفتم روز در زندانيان

  .ميکنند متوقف را غذا اعتصاب که

  : است آمده, است شده صادر) شنبه سه( امروز که ای بيانيه در

 ايران و کردستان های زندان در کرد مدنی و سياسی فعالين سراسری اعتصاب رغم علی

 اسالمی جمهوری, کشور از خارج و داخل بشر حقوق مدافع های سازمان فشارهای و

 فعال فتاحيان احسان و کرد پافشاری خود ی کوردستيزانه های جنايت ی ادامه بر ايران

 انتظامی, امنيتی مقامات حضور با و سنندج زندان انبار رد را کورد ی ساله 27 سياسی

  .آويخت دار به قضايی و

 به و کرده امضا اعتصاب برگه رسما سنندج زندان مدنی و سياسی فعالين از نفر 60 ما

 اعتراض راه تنها اين, حکم اجرای با قضايی دستگاه اما, داديم تحويل زندان رئيس

  .کرد نفر 60 هر برای جديد سازی پرونده به قداما و نکرد تحمل نيز را بندشدگان

 و داخل در و ها زندان از خارج و داخل در دوستان انسان و آزاديخواهان ياری از ما

 از دفاع و اعدام محکوميت گير همه جنبش اين اميدواريم و سپاسگذاريم کشور از خارج

 وقوع به شاهد ديگر تا دهد فعاليت ی ادامه خود قوت به, کرد اعدام به محکوم فعالين
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 مسئله اين و ميکنيم محکوم شديدا را احسان اعدام ما.نباشيم دست اين از جناياتی پيوستن

  .ميدانيم کرد ملت عليه آشکار جنايتی را

  : ميکنيم اعالم و ميکنيم محکوم را ايران سيمای و صدا اکاذيب نشر همچنين

 ملت ی طلبانه عدالت و آزاديخواهانه فرياد بلکه, نکشته را کسی تنها نه فتاحيان احسان

 سازد نمی وارد ملی قهرمان اين ی چهره به ای خدشه تنها نه اکاذيبی چنين نشر و ماست

 به باورمند آنچنان احسان. ميسازد آشکارتر را خونخوار جنايتکاران واقعی ی چهره بلکه

 ی پايه به زنان کف و لبان بر لبخند با و اش قاطعانه گامهای با که بود انسانيش اهداف

 خود و, "  ميکنيد اعدامم که خوشحالم'' :  گفت و کرد جالدانش روبه و رفت دار ی چوبه

  .سپرد رهايی آغوش به را خود و راند عقب به را اعدام صندلی

  .ماست دلهای در و ما با دم هر و ماست ملی قهرمان و شهيد احسان

 ما. نو هايی زندگی به بود اشارتی او گمر. نرساند پايان به را احسان, احسان اعدام

 من مرگ, حاکمان و زورورزان گمان به اگر: "  گفت او خود همچنانکه. احسانيم همگی

 نه.  باطل خيال زهی گفت بايد شد خواهد کردستان مسئله نام به ای مسئله حذف موجب

 آتش بسا هچ و بود نخواهد درمان بی درد اين بر مرهمی من چون هزاران نه و من مردن

  " ((ديگر حياتی به است اشارتی مرگ هر(( گمان بی. نمود خواهد ورتر شعله آنرا

   

   سنندج در جمعی دسته گور کشف 
 داده سنندج در جمعی دسته گوری يک در تن ٧٨ جسد کشف از خبر “بيان” کردی سايت

  .است

 وحشيانه رکوبس شدگان کشته به متعلق اجساد اين زياد احتمال به سايت اين گزارش به

 اسالمی جمهوری رژيم نيروهای توسط ١٣٧٧ اسفند سوم در کردستان مردم اعتراضات

 سرکوب اين شدگان کشته از تن هشت و هفتاد حدود پيکر ابتدا سال آن در در که است

 يکی به ها آن انتقال با بعد و منتقل سنندج پياده ٢٨ لشگر پادگان بيمارستان به را وحشيانه

 دسته گورهای در کشور، غرب اسالمی بزرگ مرکز تملک تحت مسکونی یها زمين از
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 های زندان کل اداره به وابسته ساختمان يک محل آن در بعدها و اند نموده دفن جمعی

 مرمت جريان در و پيش سال سه که است تذکر به الزم.است شده تأسيس کردستان استان

 يک وجود از نشان که استخوان قطعه چندين نيز سنندج توحيد بيمارستان از هايی بخش

 حضور با بالفاصله که شد کشف بود، بيمارستان اين محوطه در جمعی دسته گور

 منطقه از ارعاب و تهديد از پس کارگران و متوقف خاکبرداری عمليات امنيتی نيروهای

  .بودند شده اخراج

  

    سردشت در منفجره مواد با برخورد در شهروند يک شدن مجروح
  اجتماعی سرويس/ موکريان خبری سآژان

 روستای نزديکی در عراق و ايران جنگ از مانده جاى به منفجره مواد انفجار اثر بر

 يك که داد رخ زمانی حادثه اين. شد مجروح نفر يک ، سردشت شهرستان توابع از زيوه

 جاى به منفجره مواد با مزرعه در کار هنگام قادری هاوری نام به سردشت اهل جوان

 ذکر شايان. شد زخمی شدت به نامبرده انفجار اين اثر بر ؛ کرد برخورد جنگ از مانده

 تا ، آردستان مرزى مناطق در جنگ از مانده جاى به منفجره مواد و مين انفجار که است

   .است شده مناطق اين در ، مردم از نفر صدها شدن کشته و زخمی به منجر آنون

  

   !!!مالال بيت ريال مشت يک خاطر به

    شريعتمداری آقای جناب

 روزنامه در 19/8/1388 مورخه »دالر مشت يک خاطر به« عنوان تحت مطلبی چاپ

 محمدصديق دختر باواکنش طلبی، تجزيه به کبودوند محمدصديق آقای کردن متهم و کيهان

  :آيد می زير در که است گرديده منجر خصوص اين در توضيحاتی ارائه و کبودوند

  !!!المال بيت ريال مشت يک خاطر به

 اخبار قسمت در 19/8/88 چهارشنبه مورخه احترام و سالم با شريعتمداری آقای جناب

 چاپ به »خونين دالر مشت يک خاطر به« عنوان تحت مطلبی کيهان روزنامه در ويژه
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 ای جوابيه عمومی افکار شدن روشن جهت در تا داشت برآن مرا مطلب اين. ايد رسانيده

 در هميشه مانند به را مرزوبوم اين ايرانيان از نفر 4 مطلب، اين در شما .بنگارم نبرايتا

 ايد، ساخته متهم هميشه شما.بود داده قرار خويش حمله آماج »افترافکنی و تهمت« جريان

  .امروز به تا آغاز از است بوده شما رويه اين. کنيد اثبات آنکه بدون

 جرم به که اند وارسته و پاک هايی انسان ايد، داده قرار خود  حمله مورد شما که آنانی

  .انديشند نمی شما مانند به چون اند محکوم آنان. اند گشته محکوم شماها با انديشی هم عدم

 شنيدند، نمی چيزی خودشان و ها چوب صدای جز داشتند، چماقدارانی نيز آنها اگر شايد

 ناله اين نگاشتن جرم به و شنيديد، را مرزوبوم اين مظلومان های ناله و صداها آنان اما

  .سوزاندند را هايشان نوشته و شکاندند را هايشان قلم کاغذ، صفحات بر ها

 شرايط و مکان از سخنی چرا بوديد داده را عزيزان اين از تن دو آدرس که شما

 در که ننوشتيد چرا بوديد؟ نياورده ميان به جرمش  و »کبودوند محمدصديق« نگهداری

  .است »طلبی تجزيه« با مترادف »بشريت حقوق از دفاع« ايران

 هرچند هستند، طلبی تجزيه به متهم انسانی، حقوق از دفاع جرم به آنان گوييد نمی چرا

 اند، نبوده ای جايزه خواستار آنان از يک هيچ. باشند نخواسته چيزی چنين خود هرگز که

  .است آنان »بيدار های وجدان« ارزش دادن نشان برای تنها جوايز

 دالر مشت يک خاطر به« نامش ديگر دادند، می شما امثال به را جوايز اين اگر شايد

  .کنندگان ويران نه دهند می سازان تاريخ به را جوايز که باشد يادمان اما نبود »خونين

 قلم حرمت هنوز توانستيد می شما نبود المال بيت ريال مشت يک خاطر به اگر دانم نمی

 دانم نمی ؟.بکوشيد چنين اين آن جايگاه و نگاری روزنامه تنزل در و بگيريد هسخر به را

 توانستيد می آيا نه؟ يا بود نگار روزنامه نامتان هنوز شما نبود المال بيت های پول اگر

   دهيد؟ نشان وارونه را ها واقعيت امروز همانند

  ...........دانم نمی

 هر اما نبوديم سرزمينمان از جدايی فکر در هرگز خاک، اين ادعای بی مردمان ما

 ضد و طلبی تجزيه چوب با مان خواهی حق گونه هر و مان اعتراض هر فريادمان،

  .گرديد سرکوب بودن انقالبی
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 امنيت عليه اقدام« تنها اتهامش و نگرديد مطرح طلبی تجزيه اتهام هرگز پدرم پرونده در

 پدرم از ديگری پرونده شما اينکه. بود »بشری حقوق سازمان يک ايجاد طريق از ملی

 پدرم قضائيه قوه از فارغ شما های بازپرس و دادگاه اگر باشد؟ می جدا ای مسئله داريد

 طلبی تجزيه از مدرکی اگر خواهشمندم من است؟ دگر سخنی اند ساخته محکوم قبال را

  .کنيد افشا را آن داريد دست در پدرم

 مدرکی، هيچگونه بدون افراد ساختن محکوم و هممت بوم و مرز اين در دانم می هرچند

  .باشد می يارانش و دولتمردان افتخار بزرگترين

     .باشد حاکم سرزمينم در آزادی و حقيقت که روز آن اميد به

  احترام با

   کبودوند تونيا

    

   خونين دالر مشت يك خاطر به
 از تن چند به اخير ساليان هاي ولخرجي ادامه در بشر حقوق ديدبان آمريكايي ستاد

 - آسيه« ،»ك-محمدصديق« فردا راديو گزارش به. دهد مي جايزه ضدانقالب عناصر

 به را بشر حقوق ديدبان سوي از اعطايي جايزه »س- آرش« و »ب-يوسف« ،»الف

. آنند مي دريافت حكومتي فشارهاي رغم به بيان آزادي زمينه در شجاعانه تالش خاطر

 دو و دارند همكاري خوزستان و آردستان در طلب تجزيه يها گروهك با شده ياد افراد

 مي همكاري ضدانقالب هاي سايت با و برند مي سر به آشور از خارج در آنها از نفر

   .آنند

 از نفر چند و داده انجام ها ولخرجي اين از مكرر طور به اخير دهه طي ها آمريكايي    

   .اند نواخته خود هاي صله به را اي زنجيره نشريات گردانندگان

 مستكبر رژيم آه است حالي در آمريكايي محافل از جايزه دريافت ننگ خريدن جان به    

 به دنيا در بشر حقوق سيستماتيك نقض و آشي نسل و جنايت رآوردداران از آمريكا

 آودتاهاي و ها جنگ تدارك با را مختلف هاي ملت حقوق ترين طبيعي و رود مي شمار

 وسطايي قرون و وحشيانه هاي شكنجه از جداي همه اين و است ردهآ سلب گوناگون
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 شده عالمگير آن رسوايي آه است گوانتانامو و ابوغريب هاي زندان در آزاديخواهان

  .است

    http://www.magiran.com/ npview.asp?ID=1983185 

  

   شدند بازداشت تهران دانشگاه کرد ديگر دانشجوی 5
 روز در تهران دانشگاه کرد دانشجويان اعتراضی تجمع نبالد به: ميديا کوردستان

 از حمايت و فتاحيان احسان اعدام کردن محکوم منظور به ماه، آبان 25 مورخه دوشنبه،

 امنيتی نيروهای توسط مذکور دانشگاه کرد ديگر دانشجوی پنج سياسی، زندانيان ساير

  .شدند بازداشت

 شدگان بازداشت از نفر چهار اسامی افزود، خبر اين اعالم ضمن کردستان خبرگزاری

  .هژار و هنسک ويسی، سروه عزيزی، پخشان: از عبارتند

 بازداشت سرنوشت از و نگرديده مشخص پنجم شخص نام هنوز که است ذکر به الزم

  .نيست دست در اطالعی شدگان 

  

   سقز در اعدام به محکوم زندانی يک روحی نامناسب وضعيت
 به محکوم کرد زندانی يک موکريان، خبری آژانس گزارش اساس بر: ميديا کوردستان

  .برد می بسر روحی نامناسب وضعيت در)  ايلويی(  سليمی مصطفی نام به اعدام

 لرستان نهاوند در 82 سال اوايل ، باشد می سقز شهر ايلوی روستای اهل که نامبرده

  .شد محکوم داماع به محاربه اتهام به سقز انقالب دادگاه سوی از و دستگير

 زندان در را خود حبس دوران از مدتی برد می بسر سقز زندان در اکنون هم که وی

  .است نموده سپری کرج شهر رجايی
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    شد بازداشت کرد دانشجوی يک

 سنندج شهر  ابان 21 روز تجمع از پس کرد، دانشجوی" گلی عامر: "ميديا کوردستان

  .شد  داده انتقال نامعلومی مکان  به و دستگير

 ابتدای آزادی، ميدان در ازظهر بعد 5 ساعت راس ماه ابان 21 روز هرانا گزارش به

 در و گرديد آغاز فتاحيان احسان اعدام بر مبنی مردم تظاهرات سنندج فردوسی خيابان

 تعدادی مردمی، اعتراض اين در گشت مبدل معترض مردم با پليس درگيری به نهايت

  نيست دست در آنان وضعيت از دقيقی اطالع که شدند زخمی و دستگير

 مدنی و دانشجويی فعالين منازل  به اطالعاتی نيروهای مردمی، اعتراض اين اتمام از بعد

 و ستگير د" گلی عامر" دريافتی اخبار آخرين بنابر هجوم اين  نتيجه در  که  شده ور  حمله

  .شود می  داده انتقال نامعلومی مکان  به

  

   تبريز در آذربايجانی فعال سه هدادگا برگزاری
 پور نيما و بگلو شيخ وحيد زارعی، جمشيد اتهامات به رسيدگی جلسه:  سسی ساواالن

 دادگاه دو شعبه در ٨٨ آبان ١٩ شنبه سه روز تبريز در آذربايجانی فعالين از يعقوب

  .گرديد برگزار بيات قاضی رياست به تبريز انقالب

 تبريز دانشگاه دانشجويان از استقبال مراسم برگزاری ريانج در و ٨٧ آبان ٧ فعالين اين

 تبريز زندان درب مقابل در بودند، شده آزاد زندان از موقت بازداشت ماهها از پس که

 شيخ وحيد و زارعی جمشيد بعد چندی. بودند شده آزاد ساعت چند از پس و بازداشت

 ۴٩ و٩ از پس ترتيب به و تبازداش تبريز اطالعات اداره ماموران توسط دوباره بگلو

   .بودند گرديده آزاد زندان از وثيقه قيد به موقت بازداشت روز

 استنادات و شده عنوان" عمومی نظم در اخالل" و" ملی امنيت عليه اقدام" فعالين اين اتهام

 زندان گارد بين تبريز زندان مقابل در درگيری وقوع اتهامات اين طرح برای بيات قاضی

 بر را افراد اين وکالت تبريز در دادگستری وکيل محمودی نقی. است کنندگان لاستقبا با

 دعوت با رابطه در ٨٧ ارديبهشت ٢١ در نيز اين از پيش زارعی جمشيد.دارد عهده

 روزنامه در آميز توهين کاريکاتور چاپ سالگرد اعتراضی تجمع در شرکت به مردم
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 ماه ٣ به نزديک تحمل از پس و دستگير تبريز در ٨٧ خرداد ١ در ترکها درباره ايران

 همين در ٨٧ آبان ١٢ آذربايجانی فعال اين.بود شده آزاد زندان از وثيقه قيد به بازداشت

 از پس صادره حکم که است گرديده محکوم تعزيری حبس ماه شش به و محاکمه شعبه

   .است اجرا قابل و شده تاييد نظر تجديد دادگاه در تاييد

  

   ٢٠٠٩ اکتبر- ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن ماهانه گزارش
 ماههای همچون ٢٠٠٩ سال اکتبر ماه در ايران در آذربايجانيها حقوق سيستماتيک نقض

 سوی از همچنان ايران در آذربايجانيها ملی و زبانی خواستهای.داشت ادامه گذشته

 آزادانه برگزاری حق از راناي در آذربايجانيها. شود می سرکوب ايران حکومت

 به اقدام ايران امنيتی ماموران و محرومند آذربايجانی ترکی زبان به فرهنگی مراسمات

 مراسمات در آذربايجانی نمادهای از کنندگان استفاده اذيت و آزار و خودسرانه بازداشت

 تهديد ردمو نيروها اين سوی از مراسماتی چنين کنندگان برگزار و نمايند می عزا و جشن

 اساس بر را ايران در آذربايجانيها حقوق مدافعان ايران دادگاههای. گيرند می قرار

 در با ايران حکومت. کنند می محکوم زندان به شده اخذ شکنجه زير در که اعترافاتی

 بهره به اقدام آذربايجان منطقه معادن از سريعتر چه هر برداری بهره سياست گرفتن پيش

 محيط ضوابط و کارگران ايمنی گرفتن نظر در بدون معادن اين از لیاصو غير برداری

 بيماريهای شيوع و منطقه زيست محيط آلودگی موجب امر اين که است نموده زيستی

  .است شده گوناگون

  مدنی فعالين بازداشت

 ١ روزجمعه رمضان جواد و لو محمد محمد پور، تقی آيدين قاسمی، مدينه مشکات، نويد

 روز سه تحمل از پس و بازداشت تبريز ماراالن فبرستان در) ٢٠٠٩ اکتبر ٢٣( ٨٨ آبان

  .اند شده آزاد موقت بازداشت

 ملی سرودهای خواندن حين در امانی مهندس وفات سالگرد مراسم جريان در فعالين اين

 ماموران. بودند شده بازداشت ترکی زبان به تسليت های نوشته پارچه حمل و آذربايجان
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 برگزاری از آنها و تهديد را امانی خانواده سالگرد، مراسم برگزاری از يشپ امنيتی

  .بودند نموده منع يادبود مراسم

 و بازداشت اورميه در) ٢٠٠٨ دسامبر ١٠( ٨٧ آذر ٢٠ در نيز اين از پيش قاسمی مدينه

 حبس دوسال به اروميه انقالب دادگاه يک شعبه سوی از موقت بازداشت روز ٢۵ از پس

  .بود گرديده محکوم یتعليق

 که است سابق سياسی زندانی و ايران در آذربايجانيها حقوق مدافعان از امانی غالمرضا

 دو همراه به مشکوک رانندگی حادثه طی در) ٢٠٠٨ اکتبر ٢۴(١٣٨٧ آبان ٣ جمعه روز

 که دهند می احتمال آذربايجانيها از ای عده. باخت جان تبريز به اهر جاده در برادرش

  .بود شده سازماندهی حکومتی مامورين سوی از وی برای آمده پيش هحادث

 گذراندن جهت که ماکو در آذربايجان ملی حرکت سياسی زندانی اصل، نژاد حسين علی

 سپتامبر ٢۶(  ٨٨ مهر ۴ شنبه روز بود شده آزاد شهر اين زندان از مرخصی دوران

 از پس امنيتی ماموران. است هشد بازداشت ماکو اطالعات اداره ماموران توسط)  ٢٠٠٩

 با را او شخصی لوازم ساير و کامپيوتر ها، دی سی و تفتيش را او منزل وی بازداشت

  .اند برده خود

 خيابانی اعتراضات دی سی پخش پی در نژاد حسين بازداشت برند می گمان محلی منابع

 صورت وماک شهر سطح در ايران جمهوری رياست انتخابات نتيجه به اخير ماههای

  .است گرفته

 تحقيقات جهت ماکو اطالعات اداره در بازجويی دوهفته از پس آذربايجانی فعال اين

 از پرونده بازپرس پور علی قتضی. است شده منتقل اروميه اطالعات اداره به تکميلی

 به حاضر حتی و کند می ممانعت وکيل و خانواده با نژاد حسين مالقات و تلفنی تماس

  .نيست نيز وی اتهام و دستگيری علت خصوص در خانواده پرسشهای به پاسخگويی

 از نظام عليه تبليغ اتهام به و بازداشت)  ٢٠٠٧ می( ٨۶سال خرداد نژاد حسين علی

 آذربايجانيها آميز اعتراض تظاهرات سالگرد تجمع در شرکت به مردم دعوت طريق

 محکوم تعزيری حبس ماه هشت به و محاکمه ايران روزنامه موهن کاريکاتور برعليه

  .بود خود ماهه ٨ زندان حکم گذراندن حال در نژاد حسين. بود شده



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

304 

 

   

 اعتراضاتی ايران جمهوری رياست انتخابات از پس ماههای در که است ذکر به الزم

 جنبش طرفداران و پيوست وقوع به شد می ناميده انتخابات نتيجه در تقلب آنچه به نسبت

 با ايران مرکز در ديگر شهر چند و شيراز و ران،اصفهانته همچون شهرهايی در سبز

  .شدند درگير انتظامی و امنيتی نيروهای

  آذربايجانی فعالين برای زندان حکم

 علی نقدی جريمه حکم قانونی غير عملی طی خوی انقالب دادگاه رئيس نوروزی قاضی

. است کرده ديلتب حبس مجازات به را ماکو در آذربايجانی فعالين از اصل نژاد حسين

 فعال اين. گردد می صادر دادگاه اين سوی از اوليه حکم صدور از پس ماه ١٨ جديد حکم

 به ترکيستی پان های فعاليت طريق از نظام عليه تبليغ اتهام به جديد حکم طی آذربايجانی

 محکوم تعزيری حبس ماه ده به) جنوبی آذربايجان ملی حرکت(نظام معاند گروههای نفع

  .تاس شده

 و بازداشت) ٢٠٠۶ می( ٨۵ خرداد اعتراضات جريان در نيز اين از پيش نژاد حسين

 تومان هزار ۵٠٠ به دادگاه همين سوی از سوی از موقت بازداشت روز ٢٧ از پس

  .بود گرديده محکوم حبس ماه ١٠ از بدل جريمه

 متخلفان برای و کرده منع حکم صدور از پس خود حکم تغيير از را قضات ايران قوانين

  .است کرده تعيين مجازات

  زندان حکم اجرای

 غالمی رحيم و اردبيل در آذربايجانی ملی فعالين از سعادتی ودود و عليزاده بهروز

) ٢٠٠٩ اکتبر ٢٨(٨٨ آبان ۶ چهارشنبه روز استان اين محلی نشريات نگار روزنامه

  .اند شده تقلمن اردبيل زندان به تعزيری جبس سال يک جکم اجرای جهت و بازداشت

 اردبيل اطالعات اداره ماموران توسط) ٢٠٠٨ آوريل ١٠( ٨٧ فروردين ٢٢ افراد اين

 در آنها. بودند شده آزاد زندان از وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٢٠ از پس و بازداشت

 نقاط به الکتريکی شوک دادن با نکرده کارهای به اقرار گرفتن برای بازداشت دوران

  .اند بوده شکنجه تحت مدت طوالنی بيخوابی و شديد شتم و ربض بدن، حساس
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 تبعيد با توام حبس سال پنج به را افراد اين پيش چندی اردبيل انقالب دادگاه يکم شعبه

 جهت گروه در عضويت اتهام رد با اردبيل استان نظر تجديد دادگاه اما بود نموده محکوم

 سال يک به و محاکمه نطام عليه تبليغ جديد ماتها با را فعالين اين ملی امنيت زدن برهم

 و سياسی فعالين از سعادتی و عليزاده غالمی،. است کرده محکوم تعزيری حبس

 احکام به و دستگير بارها ٨۵ سال از که روند می شمار به اردبيل استان مطبوعاتی

  .اند شده محکوم حبس

  زندان از آزادی

 ١۶( ٨٨ شهريور ٢۵ که آذربايجانی يیدانشجو فعال و نگار روزنامه شکری اميد

 يکشنبه روز بود شده بازداشت اردبيل شهر در ترکيه از بازگشت از پس) ٢٠٠٩ سپتامبر

 ٣٠ وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٣١ تحمل از پس) ٢٠٠٩ اکتبر ١٨(  ٨٨مهر ٢۶

  .است شده آزاد زندان از تومانی ميليون

 و گرديده عنوان نظام معاند گروههای با رتباطا آذربايجانی نگار روزنامه اين اتهام

 سايان دانشجويی نشريه انتشار ؛ اتهام اين کردن مطرح برای قندستانی قاضی استنادات

 پان افراد با دوستی و ارتباط و ترکی های SMS ارسال اردبيل، نور پيام دانشگاه در

 مالقات حق از بيلارد اطالعات اداره در بازداشت مدت در شکری. است بوده تورکيست

  .است بوده محروم وکيل و خانواده با

 ١٣(  ٨٨ تير ٢٢ که تبريز در ترکی زبان معلم و نويسنده) اوغلو اميد( عبداللهی حسن

 شده بازداشت شهر اين اطالعات اداره ماموران توسط شخصی منزل در)  ٢٠٠٩ ژوئيه

 بازداشت روز ٩٣ تحمل از پس)  ٢٠٠٩ اکتبر ١٣(  ٨٨ مهر ٢١ شنبه سه روز بود

  .است شده آزاد زندان از تومانی ميليون بيست وثيقه قيد به موقت

 ملی، امنيت زدن هم بر جهت غيرقانونی گروه تشکيل آذربايجانی فرهنگی فعال اين اتهام

 حقوق خواست با دی سی تکثير و تهيه طريق از نظام عليه تبليغ و ملی امنيت عليه اقدام

 روز عبدالهی اتهامات به رسيدگی جلسه اولين. است شده عنوان يهاآذربايجان زبانی و ملی

 رياست به تبريز انقالب دادگاه دوم شعبه در)  ٢٠٠٩ نوامبر ١٩( ٨٨ آبان ٢٨ پنجشنبه
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 عهده بر را وی وکالت دادگستری وکيل محمودی نقی و شد خواهد برگزار بيات قاضی

  .دارد

 ١٧(  ٨٨ مرداد ٢۶ روز که زنجان ادآب زرين در آذربايجانی شاعر بوداقی محبوب

 اداره به و بازداشت آباد زرين در اطالعات اداره ماموران توسط)  ٢٠٠٩ آگوست

 تحمل از پس) ٢٠٠٩ اکتبر ٢۵( ٨٨ آبان ٣ يکشنبه روز بود شده منتقل تبريز اطالعات

  .ستا شده آزاد تبريز زندان از تومانی ميليون ٢٠ وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٧٠

 رهبری و نظام براندازی جهت گروه تشکيل در مشارکت آذربايجانی شاعر اين اتهام

 بابک، قلعه در ٨٢ سال در بوداقی حضور اتهام اين طرح برای قاضی استنادات.  است

  .است شده اخذ شکنجه زير در پرونده ديگر متهم از که است اعترافاتی و وی اشعار

 را او های نوشته دست و کتابها و تفتيش را وی منزل بوداقی بازداشت از پس مامواران

 و خانواده با مالقات حق از بازداشت مدت در آذربايجانی شاعر اين. بودند برده خود با

 ١٩(  ٨٨ آبان ٢٨ بوداقی اتهامات به رسيدگی دادگاه جلسه اولين. است بوده محروم وکيل

 خواهد برگزار بيات قاضی رياست به تبريز انقالب دادگاه دو شعبه در)  ٢٠٠٩ نوامبر

  .گرديد

 سپتامبر ٢١( ٨٨ شهريور ٣٠ که تبريز سياسی فعالين از دشتی ابراهيم و ارک حسن

 ٧ پنجشنبه روز بودند شده بازداشت شهر اين در اطالعات اداره ماموران توسط)  ٢٠٠٩

 ٣٠ ایه وثيقه قيد به موقت بازداشت روز ٣٩ تحمل از پس)  ٢٠٠٩ اکتبر ٢٩( ٨٨ آبان

  .اند شده آزاد تبريز زندان از تومانی ميليون ۵٠ و

 تبانی و ملی امنيت زدن هم بر جهت گروه در عضويت نظام، عليه تبليغ افراد اين اتهام

 شده عنوان وی تی گوناز ای ماهواره تلويزيون با مصاحبه طريق از ملی امنيت عليه بر

  .است

  زنجان در آذربايجانی ترکی زبان هب کودک جهانی روز مراسم برگزاری از ممانعت

 يافته ای تازه ابعاد اخير سالهای در آذربايجانی فرهنگی مراسمات برگزاری از ممانعت

 اذيت و آزار مورد و بازداشت مراسمات اين کنندگان شرکت و برگزارکنندگان و است

 در اناير امنيتی مسئولين. گردند می محکوم زندان سنگين احکام به و گيرند می قرار
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 قلعه مادری، زبان جهانی روز همچون فرهنگی مراسمات برگزاری از اخير سالهای

 راستا همين در. اند کرده ممانعت ديگر مراسم دهها و ستارخان گراميداشت بابک،

 در ترکی زبان به کودک جهانی روز مراسم برگزاری از مانع ايران امنيتی مسئولين

  .اند شده زنجان شهر

 به مراجعه با)  ٢٠٠٩ اکتبر ٩(  ٨٨ مهر ١٧ جمعه روز انتظامی و یامنيت ماموران

 کردن پاره ضمن زنجان قصربازی درمهدکودک مراسم برگزاری برای شده تعيين محل

 مسئولين تهديد به اقدام آذربايجانی ترکی زبان به آمدگويی خوش های نوشته پارچه

 نعمتی، تلناز همچنين ماموران. ندا نداده را مراسم برگزاری واجازه اند نموده مهدکودک

 را بايرام ترکی فارسی ماهنامه تحريريه هيات اعضای از قاسمی بتول و خداکرمی داود

  .اند کرده آزاد بازداشت روز يک از پس و دستگير

 ترکی زبان به کودک جهانی روز مراسم برگزاری از وممانعت ارعاب و تهديد

 مهدکودکهای از بسياری در همزمان مراسم اين که گيرد می صورت حالی در آذربايجانی

  .است گرديده برگزار مسئولين حمايت با و فارسی زبان به زنجان شهر

  آذربايجانی ناشران برای محدوديت ايجاد

 ترکی کتابهای ناشران حضور از مانع اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ناظر هئيت

  .است شده وميهار در ايران کتاب سراسری نمايشگاه در آذربايجانی

 انتشارات چندين و زنجان از" پينار" انتشارات و تبريز از" اختر" و" ياران" انتشارات

 حضور جواز دارند آذربايجانی ترکی کتابهای نشر در طوالنی سابقه که اروميه از ديگر

 دائمی محل در در هفته يک مدت به نمايشگاه اين. نکردند پيدا را نمايشگاه اين در

  .بود برپا اورميه تپه شيخ جنگلی پارک در واقع المللی بين های نمايشگاه

  تکاب دره آغ طالی معدن کارگران شدن عقيم و مرگ و مسموميت

 و کار محيط ايمنی به توجه بدون آذربايجان در اوليه خام مواد توليد کارخانجات و معادن

 شيوع و زيست محيط تخريب باعث امر اين که کنند می فعاليت زيستی محيط ضوابط

  .است شده منطقه اين در مختلف بيماريهای
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 هستند ايران پاسداران سپاه به نزديک افراد به متعلق اکثرا که معادن و کارخانجات اين

 ماهه شش های دوره در و نموده کارگران پيمانی استخدام به اقدام اخير سالهای در

 اين در کار محيط شرايط اثر بر هک کارگرانی. نمايند می تمديد را کارگران اين قرارداد

 از مزايايی هيچ بدون بالفاصله شوند می جسمی ناراحتيهای دچار ها کارخانه و معادن

 جهت افراد اين به پزشکی گواهی دادن از پزشکی مسئولين و شوند می اخراج کار

  .کنند می خودداری شان حقوق پيگيری

 ٣٠(  ٨٨ مهر ٨ روز) تپه کانتي( تکاب" دره آغ" طالی معدن کارگر قنبری سجاد

 جان کارخانه مسئولين توجهی بی و سيانور از ناشی مسموميت اثر بر)  ٢٠٠٩سپتامبر

  .باخت

 کار مشغول دره آغ سيانورمعدن سوله در سال يک و طال اتاق در سال سه مدت قنبری

 و جيوه به حد از بيش آلودگی دليل به گذشته سال دو در آذربايجانی کارگر اين. است بوده

 کار قوانين اساس بر و برد می رنج گوارشی و روانی ، روحی ناراحتيهای از سيانور

 مسئولين به مرگ از پيش آذربايجانی کارگر اين. شد می اعالم کارافتاده از بايد ايران

 مدير نّيری عباس اما بود بود شده خود کار محل تغيير خواهان و نموده مراجعه معدن

 را وی و زده باز سر کارگر اين حقوق اعطای از وی خواسته رد ضمن کارخانه عامل

 سجاد مرگ از پس کارخانه مديران. بود کرده سيانور سوله در کار ادامه به مجبور

 خودکشی را آذربايجانی کارگر اين مرگ کارگران تهديد و تطميع با اند داشته سعی قنبری

  .دهند جلوه

 اثر در که) تپه تيکان(تکاب دره آغ طالی عدنم کارگران از ديگر يکی يزدانی بهروز

  .است شده اخراج کار از بود شده مسموم سيانور با کار محيط در ايمنی نبود

 توصيه وی به او جسمی وضعيت کردن ارزيابی خطرناک ضمن يزدانی معالج پزشکان

 کارگر اين. کند خودداری دره آغ معدن سيانور سوله بخش در کار از که بودند کرده

 خصوص در زرکاران پويا شرکت مديرعامل نيری عباس به مراجعه از پس آذربايجانی

  .است شده اخراج کار از کارش، محل تغيير
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 خواهان) تپه تيکان(تکاب درمانی مراکز به مراجعه با معدن از اخراج از پس يزدانی

 شبکه مسئول صفاريان دکتر اما شده مسئولين به ارائه جهت پزشکی گواهی صدور

  .است نموده امتناع آذربايجانی کارگر اين به پزشکی مدرک ارائه از شهر اين بهداشت

" ع.غ" و" م.ی" ،" ر.ک" نامهای به دره آغ معدن کارگران از تن سه ديگر رويدادی در

 جيوه با زياد تماس دليل به بودند کار به مشغول معدن اين طالی اتاق در سال سه مدت که

 و برند می رنج جسمی و روحی متعدد مشکالت از کارگران اين. اند شده عقيم سيانور و

 ای نتيجه حال به تا حقوقشان استيفای جهت ذيصالح مراجع به افراد اين مکرر مراجعات

  .است نداشته بر در

 مسئولين و بوده کار هنگام جسمی امنيت هرگونه فاقد آنها، دره آغ معذن کارگران گفته به

 منظور به و سيانور و جيوه با طال استحصال فعلی روش بودن انارز به توجه با کارخانه

 حالی در اين و کنند می استفاده طال استحصال برای سنتی روش اين از بيشتر دهی سود

 گشته منطقه زمينی زير آبهای آلودگی و کارگران مسمويت باعث روش اين که است

  .است

 می صورت حالی در دره آغ دنمع کارگران پی در پی اخراج و شدن عقيم و مسموميت

 بدون زمستان فصل در کارگران گسترده اخراج به اقدام کارخانه اين مسئولين که گيرد

 فصل در مجبورند تکاب دره آغ معدن وکارگران نمايند می مزايای و حقوق گونه هيچ

  .کنند مهاجرت نشين فارس صنعتی مناطق به معاش امرار جهت زمستان

  سنگسار و اعدام

 محکوم اعدام به محصنه زنای اتهام به که تبريز در آذربايجانی شهروند محمدی رحيم

 اش خانواده و وکيل اطالع بدون)  ٢٠٠٩ اکتبر ۶(  ٨٨ مهر ١۴ سهشنبه روز بود شده

  .شد اعدام

 محصنه زنای اتهام به بابايی کبری همسرش و محمدی رحيم پرونده اين جريان در

 سنگسار و اعدام به ترتيب به را بابايی کبری و محمدی حيمر دادگاه که بودند شده محاکمه

  .بود کرده محکوم
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 دادگاه در گذشته سال همسرش همراه به محمدی رحيم وکيل، مصطفايی محمد گفته به

 شرقی آذربايجان استان کيفری و تجديدنظر دادگاه دوم شعبه قاضی پنج حکم به و تبريز

 ٢٧ شعبه قاضی دو تاييد از پس حکم اين. شدند محکوم سنگسار و اعدام مجازات به

 اطالع بدون)  ٢٠٠٩ اکتبر ۶(  مهر ١۴روز حکم اين که بود اجرا آماده کشور ديوانعالی

 به است قرار و شد اجرا پرونده مرد متهم رحيم، برای زندان در پرونده وکيل و خانواده

  .شود سنگسار حکم مطابق نيز بابايی کبری زودی

  پور حکاک ياشار

  آداپ – ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن عمومی روابط سئولم

  

   تبريز در دانشجو دو ،بازداشت نژاد حضوراحمدی با زمان هم
 بهروز و نژاد عالی رسول های نام به تبريز آزد دانشگاه دانشجويی فعالين از تن دو

  .شدند بازداشت امنيتی نيروهای توسط گذشته شب فريدی

 و نژاد عالی رسول ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه دانشجويی واحد گزارش هب

 خانواده با تماسی طی امروز عصر بودند، شده ناپديد چهارشنبه شب از که فريدی بهروز

 با زمان هم ها بازداشت اين. اند داده خبر اطالعات وزارت بازداشتگاه در خود حضور از

 و فشارها گذشته های هفته در. گرفت صورت بريزت در نژاد احمدی محمود حضور

 کماکان که اند شده بازداشت نفر چندين و يافته افزايش تبريز دانشجَويی فعالين بر تهديدها

  .برند می سر به بازداشت در همچنان آنان از برخی

  

  هرانا خبرگزاری:  خبر منبع

   گرفتند ارقر زندان مامورين ی حمله مورد پور حسن عدنان و لطيفی حبيب
 به سنندج زندان مامورين) شنبه پنج( امروز که است آن از حاکی گزارشات ترين تازه

 و ضرب با و برده يورش زندان ٢ ک پا بند به) زندان رئيس( خسروی محمد دستور

 حسن عدنان و لطيفی حبيب شخصی های يادداشت و کتب ضبط به اقدام زندانيان شطم

  .اند کرده پور
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 را عدنان و حبيب خواب تخت و شخصی وسايل, گفتن ناسزا و فرياد با انزند مامورين

 اطالعات سلولی تک به انتقال به تهديد را آنان زندان رئيس از نقل به و ريخته هم به

  .اند کرده

 حسن و لطيفی شخصی های يادداشت و کتب تمامی, اند کرده تائيد مطلع منابع آنچه طبق

 پرونده" منتظر که اند کرده اعالم همچنين و شده بطض زندان مامورين سوی از پور

  .باشند" چرب سازی

  .است نگرديده معلوم کورد فعال دو اين به يورش علت کنون تا

  

  کورد دربند فعالين خانواده اتحاديه مطبوعاتی مرکز

   سقز در اعدام به محکوم زندانی يک روحی نامناسب وضعيت
  موکريان خبری آژانس

 نامناسب وضعيت در)  ايلويی(  سليمی مصطفی نام به اعدام به حکومم کرد زندانی يک

   .برد می بسر روحی

 لرستان نهاوند در 82 سال اوايل ، باشد می سقز شهر ايلوی روستای اهل که نامبرده

   .شد محکوم اعدام به محاربه اتهام به سقز انقالب دادگاه سوی از و دستگير

 زندان در را خود حبس دوران از مدتی برد می بسر سقز زندان در اکنون هم که وی

  .است نموده سپری کرج شهر رجايی

    

   شد اعدام به تهديد کرد سياسی زندانی
 مکان به و خارج زندان عمومی ازبند قبل روز  سه کرد سياسی زندانی حيدريان علی

 حيدريان که. گرديد موجب را ايشان بنديهای هم نگرانی امر اين شد داده انتقال نامعلومی

   .اند کرده منتقل حکم اجرای برای را

 بودند، کرده دوربين برابر در اعتراف و همکاری به مجبور را ،حيدريان امنيتی نيروهای

 ،آنها شد اطالعات نيروهای سوی از حکم اجرای تهديد به منجر ، علی مقاومت با که
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 خواهند اعدام فتاحيان اناحس همانند را نامبرده همکاری عدم صورت در که شدند، متذکر

  .است نبوده آنها با همکاری گونه هيچ آماده حيدريان علی رسيده گزارش بنابر.کرد

  شد ممنوع زندان به روزنامه ورود, سنندج زندانيان بر فشار ی ادامه در

  

  شد ممنوع زندان به روزنامه ورود, سنندج زندانيان بر فشار ی ادامه در
 ممنوع نيز را روزنامه از استفاده زندان رئيس, سنندج زندان نفعالي بر فشار ی ادامه در

  .کرد اعالم

 سنندج زندان فعالين که کورد فعالين سراسری اعتصاب و فتاحيان احسان اعدام پی در

  .است شده برابر چند زندان اين فعالين بر فشار, داشتند عهده بر را آن پيشاهنگی

 از استفاده) سنندج مرکزی زندان يسرئ( خسروی محمد, گزارشات جديدترين طبق

  .است کرده اعالم ممنوع را يزد آفتاب و اعتماد جمله از ايران های روزنامه

 به اقدام خسروی محمد دستور به زندان مامورين گذشته ی شنبه پنج است ذکر شايان

 حبيب خواب و تخت ريختن هم به با و کرده زندانيان شطم و ضرب و 2 پاک بند به حمله

 ضبط را فعال دو اين شخصی های يادداشت و کتب تمامی, پور حسن عدنان و يفیلط

  .کردند تهديد انفرادی زندان و جديد سازی پرونده به را آنان خسروی از نقل به و. کردند

 در زندان اين فعالين ی روزه هفت غذای اعتصاب, تهديدات و يورش علت ميرود گمان

  .اشدب فتاحيان احسان اعدام به اعتراض

  

  ميکنند محکوم را کورد فعالين اعدام, آزاد و دمکرات زنان جنبش
 شهر در, منطقه شهردار همراه به آزاد و دمکراتيک زنان جنبش) جمعه( گذشته روز

 راهپيمايی به دست ايران در اعدام به اعتراض در, جولمرگ گور توابع از باژرگان

 را کورد اعدام به محکوم فعالين ساير و احسان شهيد پوسترهای و پالکارد که زنان. زدند

 جمعيت.دادند سر....  و بشری ضد رويکردی اعدام و اعدام به نه شعارهای, داشتند دست

 طی يلدز ناهيده خانم, جنبش سخنگوی و ميکردند حرکت کردستان شرق مرز به رو

 کورد فعالين از ديگر تن 14 اعدام خطر به و محکوم را احسان شهيد اعدام ای بيانيه



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

313 

 

   

 و آزاد و دمکرات زنان جنبش.شدند ايران دولت کوردستيز رويکرد يادآور و کردند اشاره

  .شدند کورد فعالين اعدام احکام فوری توقف خواستار منطقه شهرداری

  

  :کارايالن مراد

  شد خواهد آشفته وضعيت, ايران در فعالين اعدام تداوم صورت در

 ی بيانيه آخرين در کارايالن مراد ،KCK)) کردستان جوامع مجمع رهبری شورای رئيس

 ايران. نيست ای مسئله هيچ حل راه اعدام:  ميدارد اظهار سوريه و ايران به خطاب خود

 و ماند نخواهد اينگونه وضعيت, سرکوب و اعدام ی ادامه صورت در بداند است الزم

  .شد خواهد آغاز کشور اين در ای آشفته بسيار شرايط

  

  شد زخمی رژيم امنيتی نيروهای توسط کرد کاسبکار يک

 مسير در ماه، آبان 29 مورخ جمعه روز رژيم، امنيتی نيروهای: ميديا کوردستان

 روستای اهل کولکی، جمال نام به کاسبکاری اتومبيل" مرتی" و" هوسين" روستاهای

  .دادند قرار تيراندازی مورد را" جلغران"

 سختی به گلوله اصابت براثر نامبرده که ددا گزارش رابطه اين در کردستان خبرگزاری

 پزشک نظر تحت و بستری اروميه بيمارستانهای از يکی در اکنون هم و گشته زخمی

  .دارد قرار

  

  اسالمی جمهوری نيروهای توسط مريوانی کار کاسب شدن  آشته

 را کاسبکاری ماه، آبان 28 شب اسالمی، جمهوری رژيم امنيتی نيروهای: ميديا کوردستان

 مورد را مريوان شهرستان توابع از" بيلو" روستای اهل" گوله مجيد" فرزند" وفا" نام به

  .داد دست از را جانش گلوله اصابت اثر بر نامبرده و دادند قرار تيراندازی

 کاسبکار دهها گذشته ماه چند طی که افزود خبر اين اعالم ضمن کردستان خبرگزاری

  .اند گشته زخمی نيز فراوانی تعداد و کشته رژيم تیامني و نظامی نيروهای طرف از کرد
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  اعدام برای  نه فراخوان
  چوبه پای  به را خورشيد طلوع آغاز روز هر  که ميگويم سخن شما با سرزمينی از من

  !!ميکشند دار

 اعدام خطر جدی معرض در ديگر احسان  سيزده از بيشتر اکنون هم شد، اعدام احسان 

  به تنها نگاران روزنامه و مدنی سياسی، زندانيان اعدام  تازه موج اين. اند گرفته قرار

 فصل  ايجاد برای سراغازی  اعدام ماشين انداختن بکار کرد، نخواهد اکتفا کردستان

 بزودی و  افتاده کار  به کردستان از رژيم اشکار قمع و قلع داس. ميباشد وحشت و رعب

  نيست، زجاي سکوت. کرفت خواهد فرا را ايران تمام

 را، مرگ رقص کند تجربه تنی نازنين تا دارند می پا به کردستان در که دار هر "

 که اندازه هر در و باشيم که کجا هر در. ميهن نقاط ديگر در دار برپايی برای مانوريست

 .نمانيم ساکت. شود می کمتر روز هر ،350 و 209 بند زندانيان تا احسان فاصله. بنماييم

  .بپيونديد ما  به  شنبه روز آکسيون در درايران اعدام جديد موج  به عتراضا منظور  به"

  !نميشود درمان جدا جدا هرگز مشترک درد اين  که رفيق شو  همراه

  : روز    2009‐11‐28    

  عصر 5 تا بعدازظهر 3 ساعت 

     15 Uhr bis 17 Uhr   

Domplatte am Römerbogen  n   in Köln 

Haltestelle: Hauptbahnhof 

Mit der Linie: 18 und 16 und 5    مکان:  

    Tel:015157354755    ارتباط:  

  المان کلن - سياسی زندانيان از پشتيبانی و حمايت برای کردها مستقل  کميته

  باشند می اعدام خطر در کرد مدنی و سياسی فعاالن
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         بشر حقوق جهانی اعالميه  2 ماده

  زبان ، جنس ، رنگ ، نژاد حيث از خصوصا ، تمايز گونه هيچ بدون تواند می کس هر 

 ، ثروت ، اجتماعی وضع مليت، همچنين و ديگر عقيده هر يا سياسی عقيده ، مذهب

 حاضر اعالميه در که  هايی آزادی کليه و حقوق تمام از ديگر، موقعيت هر يا والدت

  .گردد مند بهره ، است شده ذکر

 يا قضايی و اداری سياسی، وضع بر مبتنی که آمد نخواهد عمل به یتبعيض هيچ عالوه هب

 مستقل، کشور اين گواه.  دارد تعلق آن به شخص که باشد سرزمينی يا کشور المللی بين

   .باشد شده محدودی شکل به آن حاکميت يا بوده مختار خود غير يا قيموميت تحت

   

  دباشن می اعدام خطر در کرد مدنی و سياسی فعاالن
 يا محاکمه ، خودسرانه های دستگيری و احضار آميز، خشونت اعمال تداوم بدنبال 

 توسط ايران مختلف مناطق در که دولتی غيرعلنی و علنی های اعدام و کشتار زندان،

 کرد، آذری،( ايرانی ملل و اقوام مورد در خصوص به ايران اسالمی جمهوری دولت

   . شود اجرامی وجه شديدترين به...)  و ترکمن ، عرب ، بلوچ فارس،

 ادامه تاکنون ايران اسالمی جمهوری استقرار بدو از خفقان و سرکوب اين که آنجا از 

 لذا است، گرفته خود به تری پرشتاب آهنگ نژاد احمدی دولت دوران در بويژه و داشته

 غير رفتارهای تداوم به نسبت ايران در بشر حقوق از دفاع کانون ملل و اقوام کميته

  .نمايد می اعتراض ها اعدام و شکنجه زندان، دستگيری، قانونی،

 رمضان اوليائی، ارسالن معارفی، شيرکو( کرد مدنی و سياسی فعاالن از تن 13 اخيرًا

 هيوا وکيلی، فرهاد حيدريان، علی کمانگر، فرزاد آرکيا، رستم ، چالش فرهاد احمد،

 بهانه به که) جالليان زينب ياسمنی، فصيح لطفی، اللە حبيب پناهی، حسين انور بوتيمار،

 نهادهای و آزاديخواهان توجه بدينوسيله باشند، می اعدام خطر در و دستگير مختلف های

 و سياسی زندانيان ديگر و زندانيان اين نجات برای را بشری حقوق مدافعين و سياسی

  نمايد می جلب اعدام و طوالنی های زندان به محکوم مدنی
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 و  فوری آزادی خواهان ايران در بشر خقوق از دفاع کانون ايرانی ملل و اماقو کميته

  .باشد می سياسی زندانيان تمامی شرط بدون

  261 / 2009  

   ملل و اقوام کميته  -ايران در بشر حقوق از دفاع کانون   

  

  

  لطفی اهللا حبيب و معارفی شيرکو اعدام حکم لغو
  کردستان بشر حقوق ديدبان خبرگزاری

 جهت آنان پرونده و شد اعالم ملغی لطيفی اهللا حبيب و معارفی شيرکو اعدام حکم: تهران

  .است شده ارسال کشور عالی ديوان شعب از يکی به مجدد دادرسی

 مسئوالن با فدرال جمهورعراق رئيس طالبانی جالل آقای هی نگاری نامه و ديدار طی 

 قضائيه قوه الريجانی،رئيس هللا آيت با وی رسمی غير ديداری و اسالمی جمهوری

  معارفی شيرکو و لطيفی اهللا حبيب اعدام حکم خصوص در بخشودگی و دستورعفو

  .شد صادر

 بشر حقوق ديدبان خبرگزاری به عراق کردستان  ميهنی اتحاديه دفتر در مطلع منبع يک

 با کرد فعاالن احکام لغو خصوص در عراق جمهور رئيس نيز پيشتر گفت کردستان

 جمهور رئيس نيز بار اين که بود کرده صحبت الريجانی اهللا آيت جمله از نظام ئوالنمس

 در قضايی دستگاه رئيس با دوستانه کامال فضای در و رسمی غير ديدار يک در عراق

 گفتگو به الريجانی اهللا آيت با معارفی شيرکو و لطيفی اله حبيب وضعيت خصوص

  .است بوده آنها اعدام حکم لغو و متهم دو ينا عفو ها گفتگو اين نتيجه که پرداخت

 قضايی دستگاه سوی از خبری هيچگونه خبر اين تنظيم لحظه تا که است يادآوری به الزم

  .است نشده منتشر خصوص اين در

  1388 آذرماه2 دوشنبه
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  است مرگ حال در سنندج زندان زندانی سومين

 3 بند زندانی رحمانی لقمان, ندجسن مرکزی زندان از دريافتی گزارشات جديدترين طبق

 طی. است شده منتقل زندان از خارج درمانی مرکز به سالمتش وضعيت وخامت علت به

 طرز به ايزدی خسرو و احمدی کمال های نام به 3 بند زندانيان از نفر 2 گذشته ی هفته

 یزندان دو اين مرگ علت از اطالعی هيچ کنون تا. بودند درگذشته زندان در مشکوکی

  .نيست دست در

  ندارد صحت عنوان هيچ به اهللا حبيب و شيرآو اعدام حكم لغو خبر
 و معارفي شيرآو اعدام حكم لغو خبر شده پيگيري موثق آامال منبع از آه خبري به بنا

 است اين بحث فقط افزايد مي منبع اين آه. ندارد صحت عنوان هيچ به لطيفي اهللا حبيب

 حكم اجراي آستانه در معارفي شرآو مخصوصا و بوده اجرا به محتمل افراد اين حكم آه

  .است متوقف ثانوي اطالع تا احكام اين فعال مرآز دخالت با آه بوده

 دو به مربوط ميشود مطرح آه اعدام حكم دو شكستن موضوع آه داد ادامه منبع همين و

 حكمشان و برند مي سر به زنجان در آه هست ترآيه آردستان تبعه و اي ك.ك.پ زنداني

  . است شده ابلغ احكام اخيرا و آرده پيدا تغيير سال ده به

 نداشته وجود شيرآو و اهللا حبيب مورد در حكم تغيير و شكستن عنوان هيچ به بنابراين

  .است

  مدني و سياسي زندانيان از دفاع آمپين

  

  شد اعدام به تهديد کرد سياسی زندانی

  :اوين زندان از دريافتی گزارش بنابر

 مکان به و خارج زندان عمومی ازبند قبل روز  سه کرد سياسی زندانی حيدريان لیع

 حيدريان که. گرديد موجب را ايشان بنديهای هم نگرانی امر اين شد داده انتقال نامعلومی

   .اند کرده منتقل حکم اجرای برای را

 بودند، کرده ندوربي برابر در اعتراف و همکاری به مجبور را ،حيدريان امنيتی نيروهای

 ،آنها شد اطالعات نيروهای سوی از حکم اجرای تهديد به منجر ، علی مقاومت با که
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 خواهند اعدام فتاحيان احسان همانند را نامبرده همکاری عدم صورت در که شدند، متذکر

  .است نبوده آنها با همکاری گونه هيچ آماده حيدريان علی رسيده گزارش بنابر.کرد

  گرفتند قرار زندان مامورين ی حمله مورد پور حسن عدنان و لطيفی حبيب

 به سنندج زندان مامورين) شنبه پنج( امروز که است آن از حاکی گزارشات ترين تازه

 و ضرب با و برده يورش زندان ٢ ک پا بند به) زندان رئيس( خسروی محمد دستور

 حسن عدنان و فیلطي حبيب شخصی های يادداشت و کتب ضبط به اقدام زندانيان شطم

 حبيب خواب تخت و شخصی وسايل, گفتن ناسزا و فرياد با زندان مامورين .اند کرده پور

 سلولی تک به انتقال به تهديد را آنان زندان رئيس از نقل به و ريخته هم به را عدنان و

 های يادداشت و کتب تمامی, اند کرده تائيد مطلع منابع آنچه طبق .اند کرده اطالعات

 اند کرده اعالم همچنين و شده ضبط زندان مامورين سوی از پور حسن و لطيفی یشخص

   .باشند" چرب سازی پرونده" منتظر که

  .است نگرديده معلوم کورد فعال دو اين به يورش علت کنون تا

  

  کورد دربند فعالين خانواده اتحاديه مطبوعاتی مرکز
   طالبانی جالل مام جناب محترم و بزرگ برادر

   احترامات و درودها گرمترين با راههم 

 شيرکو اعدام حکم لغو قبوالندن راستای در شما آميز موفقيت اقدام و دلسوزانه تالش

 ايران، اسالمی جمهوری در کرد سياسی زندانيان از دوتن لطيفی، اهللا حبيب و معارفی

. آورد ايران کردستان مردم عموم و زندانيان اين خانواده ميان به شعف و شادی از موجی

 را شما دلسوزی و مسئوليت احساس ديگر بار کرددوستانه و دوستانه انسان اقدام اين

   .داد نشان ايران کردستان در کرد خلق برای

 تقديم را له¬کومه صفوف و رهبری و خودم قدردانی و سپاس گرمترين مناسبت اين به

  .ميکنم آرزو را عمرتان طول و سالمتی و کرده جنابعالی

  مجدد، احترامات تقديم با

  مهتدی عبداهللا
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  شد کرمانشاه زندان راهی حبس ماه 15 حکم با جليليان عباس
 اوايل ُکرد پژوهشگر و نويسنده جليليان، عباس: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

  .شد کرمانشاه آباد ديزل زندان راهی خود حبس ماه 15 حکم گذراندن برای جاری هفته

 دادگاه سوی از امسال ماه فروردين در جليليان عباس برای تعزيری حبس 15 حکم

 مورد نيز استان نظر تجديد دادگاه در گذشته ی هفته حکم اين. شد صادر کرمانشاه انقالب

  .گرفت قرار تاييد

 آشور به آن معرفی و جاسوس جذب و شناسايی" ُکرد پژوهشگر و نويسنده اين اتهام

 جلسات طی و بازجويی مراحل تمامی در جليليان عباس اام. است شده عنوان" بيگانه

 در مدارآی و اسناد ی ارائه خواهان و آرده رد قويًا را خود به شده داده نسبت اتهام دادگاه

  .بود شده ساختگی اتهام اين اثبات

 دادگاه رأی. شد برگزار وکيل حضور بدون فرهنگی و ادبی فعال اين بدوی دادگاه

 و جليليان عباس به دادگاه ی جلسه آغاز همان در بدوی حکم تاييد بر مبنی نيز تجديدنظر

  .گشت اعالم وی وکيل

 چون آثاری مؤلف و ُآرد سرشناس ادبی های چهره از" ئاآو" به متخلص جليليان عباس

 گذشته سال ماه دی وی. است سيمينه و زرينه ی مجموعه رنگامه، رمان باشوور، فرهنگ

 دو از پس و بازداشت اطالعات اداره مأموران توسط آرمانشاه ناستا آباد اسالم شهر در

  .شد آزاد تومانی ميليون 100 ی وثيقه قيد به ماه

  

 kavehkermanshahi.blogspot.com کرمانشاهی کاوه

  است گرفته فرا را سنندج زندان21قرن طاعون

  (اند آرده سكوت چرا بشر حقوق مدافع سازمانهای(

 را سنندج مرآزي زندان زندانيان تماميAنوع آنفلوآنزاي يروسو آه حالي در: فوری خبر

 نيست معلوم است فرستاده مرگ آام به را زندانيان از نفر2 تاآنون و است آرده آلوده

 از دفاع و جنگي اسرا،زندانيان از حمايت بشر،ارگانهاي حقوق مدافع سازمانهاي چرا
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 نوز سنه.اند آرده اختيار سكوت وضوعم اين برابر در الملل بين جامعه و زندانيان حقوق

 ويروس اين به سنندج زندان آه بود آرده اعالم آّرات به احسان، دارآويختن به از پيش

 آنار از سادگي به و نگرفت جدي را موضوع اين هيچكس متاسفانه اما است آلوده مرگبار

 براي الشت و رساني اطالع خطير رسالت اساس بر و ديگر بار يك نيوز سنه.گذشت آن

  :آه رساند مي جهان دوستان بشر آگاهي به انسانها جان حفظ

  .است آرده آلوده را سنندج زندانAنوع آنفلوآنزاي ويروس.1

 اين به ابتال اثر بر ايزدي خسرو و احمدي آمال اسامي به سنندج زندانيان از نفر دو.2

  .اند باخته جان بيماري

 در نيست معلوم(است آرده اعالم مخدر مواد از استفاده را آنها مرگ اسالمي رژيم.3

 استفاده اثر بر انسان2 چگونه مخدر مواد با مبارزه و بودن اسالمي مدعي رژيم زندانهاي

 پرسنل.3)؟!!!است شده زندان وارد چگونه مخدر مواد و دهند مي جان مخدر مواد از

 نانو ويژه هايماسك از روز ساعات تمام در سنندج مرآزي زندان زندانبانان و اداري

  .آنند مي استفاده

 بيمارستان به مبتال زندانيان انتقال از رژيم قضايي مقامات دستور به زندان مسووالن.4

  .آنند مي جلوگيري

 زندان اتاقكهاي از يكي در تيپ داروي مقداري زندان بهداري دستور به پزشكيار يك.5

 مي تجويز) يكسان داروي(دارو انهم از يكسان باليني عاليم با مبتاليان به و آرده دپو

  .آند

  .آند مي تهديد را سنندج مرآزي زندان زندانيان تمام مرگ.6

 اين مسئولين توجهی بی با خود مخالفت همواره مدني و سياسي زندانيان از دفاع آمپين

 وضع مورد در کمپين ٣ شماره اطالعيه در که طور همان نيز حاال و کرده اعالم زندان

 و پناهی حسين انور و لطيفی حبيب و فتاحيان احسان رفته دست ار زيزع جسمانی بد

 اين مدنی و سياسی زندانيان تمامی از خود پشتيبانی دوباره بود داده هشدار ديگر جمعی

 حقوق از دفاع مدعي سازمانهاي تمامی از نيوز سنه سايت با همصدا و زندان
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 از حمايت سازمانهاي!سرخ صليب و احمر هالل سازمانهاي!جهاني بهداشت سازمان!بشر

 مردم!بشر حقوق مدافعان!سياسي گروههاي و احزاب! سياسي اسرا،زندانيان حقوق

 در جنون و خون رژيم آنچه.بشتابيد سنندج مرآزي زندان دربند زندانيان ياري به!سنندج

 عليه جنايت بارز مصداق شود مي و شده مرتكب سنندج مرآزي زندان زندانيان با رابطه

 مي تهديد را سنندج دربند زندانيان جانAنوع آنفلوآنزاي به ابتال اثر بر مرگ.است شريتب

  آند

  

  مدني و سياسي زندانيان از دفاع آمپين

   فتاحيان احسان سرنوشت انتظار در جالليان زينب سياسی زندانی
. دش تاييد نيز کشور عالی ديوان در دادگاه، در صدور از پس جالليان زينب اعدام حکم 

 تحت سننج زندان در هرانا، گزارش به و دارد سال 27 فتاحيان احسان مانند نيز وی

  .داشت قرار اعدام حکم اجرای از پيش فتاحيان احسان که برد می سر به شرايطی همان

 که حالی در گرديده، عنوان" پژاک کرد گروه با همکاری" و" محاربه" وی اتهامات

   .است نپذيرفته را اتهامات اين نزديکانش از يکی ی گفته به جالليان زينب

 فرار خانه از نبودند وی تحصيل موافق اش خانواده که اين دليل به سالگی ده سن در وی

 زينب. داشت قانونی فعاليت ايران در زمان آن در که شد. ک.ک.پ حزب جذب و کرد

 دستگيری، از پيش وی کرد، می تبليغی کار صرفا و نبرده اسلحه به دست هرگز جالليان

  .بود داده پناه کردستان در منزلش در پژاک اعضای از يکی به

  

  سنندج مرکزی زندان 2 پاک بند به کوردنسب آکو و گلی عامر انتقال
  مدنی و سياسی زندانيان از دفاع کمپين

 از کوردنسب آکو, کرد، نگار روزنامه و گلی عامر کرد، دانشجوی شنبه سه روز ظهر

   .شدند منتقل زندان اين 2 پاک بند به سنندج مرکزی زندان ی قرنطينه

 آبان ٢٠ تاريخ در کرافتو شده توقيف نشريه نگار روزنامه کردنسب اکو است ذآر شايان

 بازداشت سنندج در فتاحيان احسان سياسی زندانی اعدام به اعتراضی تظاهرات حاشيه در
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 بی وی از امروز تا نگار امهروزن اين خانواده. است يافته انتقال نامعلومی محل به و

 وزارت ماموران توسط ١٣٨٧ تيرماه ٣٠ در اين از پيش کردنسب کو آ. بوداند اطالع

 محکوم زندان سال سه به ماه شهريور ٣١ در و بازداشت نشريه اين دفتر در اطالعات

 وی زندان سال سه حکم کردستان استان نظر تجديد دادگاه که شد اعالم آبان ٢٢. بود شده

  .است داده کاهش تعزيری حبس ماه شش به را

  

  شد برگزار تبريز در دانشجويی و فرهنگی فعال شش دادگاه جلسه
 ترکی ادبيات و زبان معلم(عبداللهی حسن اتهامات به رسيدگی گزارشات،جلسه به بنا

 در آذربايجان دانشجويی فعال( زهتاب فراز ،)شاعر( بوداقی محبوب ،)آذربايجانی

 فرهنگی فعالين از هاشمی محمدرضا و آسيابی حسن آوريده، حبيب ،)يزتبر دانشگاه

 قاضی رياست به تبريز انقالب دادگاه دو شعبه در ٨٨ آبان ٢٨ پنجشنبه روز آذربايجانی

  .شد برگزار آبادی دولت

 ماه سه نزديک تحمل از پس و تبريزدستگير اطالعات اداره توسط ٨٨ ماه تير افراد اين

  .بودند شده آزاد تبريز زندان از وثيقه قيد به موقت بازداشت

 تحت وبالگی مديريت طريق از ملی امنيت زدن هم بر جهت گروه تشکيل فعالين اين اتهام

 طی در تظاهرات به مردم دعوت اعالميه پخش و" عسگرلری ايتگين بابک" عنوان

 از تعدادی شرکت اتهام اين طرح برای قاضی استنادات و است شده عنوان گذشته ساليان

 از که است اعترفاتی و) آذربايجانيها ملی قهرمان( بابک تولد سالگر مراسم در متهمين

  .است شده اخذ فشار تحت پرونده متهمان از يکی

 عظيم و جمالی عباس محمودی، ونقی شده برگزار علنی غير صورت به فعالين اين دادگاه

  .اند داشته هدهع بر را آنان وکالت تبريز در دادگستری وکالی زاده

 اين از پيش تبريز دانشگاه در آذربايجان دانشجويی فعال زهتاب فراز که است ذکر شايان

 حبس يکسال به و محاکمه آذوح - آذربايجان دانشجويی جنبش وبالگ مديريت اتهام به نيز

 ١٩ در تازگی به دانشجويی فعال اين. بود گرديده محکوم تعليقی حبس سال دو و تعزيری

  .است شده آزاد زندان از مشروط عفو با تعزيری حبس حکم تحمل از پس ٨٨ آبان
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   ايران در 1388 سال ماه آبان و مهر در ايرانی اقوام حقوق نقض گزارش

 اقوام آزادی نقض موارد و بوده بشر حقوق جهانی اعالميه 2 ماده محدوده در گزارش اين

 موارد انتخاب.باشد می ايرانی ربع ،بلوچ ،ترکمن ،کرد ،آذری اقوام جمله از ايرانی

 حکومت تائيد مورد و گزارش به بنا و رسمی های رسانه ميان در بشر حقوق نقض

 بازگو تنها که است ايرانی اقوام حقوق نقض موارد مجموعه اين ميباشد اسالمی جمهوری

  می شود گرفته ناديده اسالمی حکومت توسط که است رويدادهای از ناچيزی بخش کننده

  مورد 32         مامورين وسياه شهروندان تگيریدس

  مورد 8           مامورين وسيله شهروندان قتل

  مورد 12         مامورين وسيله شهروندان شدن زخمی

  مورد 11             دانشجويان دستگسری

  مورد 5         انظباتی کميته به دانشجويان احضار

  مورد 18         اطالعات اداره به مدنی فعالين احضار

  مورد 2             نگار وزنامهر بازداشت

  مورد 32               سياسی زندانی تبعيد

  مورد 17           زندان به مدنی و سياسی فعالين

  مورد 3             بند در زندانی بيماری

  مورد 4         مدنی و سياسی زندانی از خبری بی

  مورد 2                 شدگان اعدام

  مورد 26           اعدام به محکوم سياسی فعالين

  مورد 2             کارگران معتج و اعتراض

  مورد 6           سياسی فعالين خانوادهای بر فشار

  مورد 3           سياسی زندانی به مامورين حمله

  مورد 2             سياسی زندانيان اعتصاب

  مورد 9             سياسی فعالين بازداشت
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  مورد 2             کارگری فعالين دستگيری

  مورد 2         مامورين وسيله برها کول اموال غارت

  مورد 2           زندان قرنطينه بند به زندانی انقال

  مورد 9           مامورين وسيله زندانی شکنجه

  مورد 11             مدنی فعالين بازداشت

  مورد 5           مدنی و سياسی فعالين محاکمه

  مورد 85       مامورين وسيله شهروندان های مغازه پلمب

  مورد 1             مدنی فعال مشکوک مرگ

  مورد 4         مامورين پايگاه کنار در حسد کشف

  مورد 5         زندان از وثيقه قرار با زندانی آزادی

  مورد 1               شهروندان تبعيد

  مورد 3         مين انفجار اثر بر شهروندان عضو نقض

  مورد 2             شکنجه اثر بر زندانی قتل

  مورد 3           زندان در زندانی مشکوک مرگ

  دمور 1             دانشجوئی نشريه توقيف

  مورد 5             تحصيل از محروميت

  مورد 2             کار از مدنی فعال اخراج

  مورد 2             اعدام به زندانی تهديد

  مورد 5                 زندانی آزادی

  مورد 2               نگار روزنامه آزادی

  مورد 4             سنت اهل روحانی بازداشت

  مورد 3             معلمين فعال بازداشت

  مورد 10           صيلیتح ترم از محروم دانشجوی

  ايازی شهريار/ ايران در بشر حقوق از دفاع کانون/  وملل اقوام کميته
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  اعدام به محکوم سياسی زندانی يک غذای اعتصاب
 از دفاع کمپين به سنندج شهر مرکزی زندان از که خبری آخرين به بنا: ميديا کوردستان

 در ُکرد، اعدام به محکوم ياسیس زندانی فتاحيان احسان رسيده، مدنی و سياسی زندانيان

 به دست آبانماه 17 يکشنبه امروز عصر از وی، اعدام حکم اجرای دستور به اعتراض

 زندان دو بند در اکنون هم فتاحيان احسان است ذکر شايان.است زده غذا اعتصاب

 احسان، اعدام حکم اجرای دستور به اعتراض در. ميباشد زندانی سنندج شهر مرکزی

 حسين انور پور، حسن عدنان نامهای به سنندج شهر مدنی و سياسی زندانيان از جمعی

 اعالم ديگر جمعی و پور، اهللا لطف اهللا لطف لطيفی، اهللا حبيب اوليايی، ارسالن پناهی،

 اعتصاب به دست جان پای تا فتاحيان احسان اعدام حکم اجرای صورت در که کردند،

  .زد خواهند غذا

   نظر تجديد و بدوی دادگاههای احکام سقز، زندانيان
 اخير ماههای طی ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه گزارش به: ميديا کوردستان

 در ديگر تعدادی احکام و صادر حبس احکام سقز زندان سياسی زندانيان از تنی برای

  .آيد می پی در اجمالی صورت به موارد اين است، شده تائيد استان نظر تجديد دادگاههای

  : استان نظر تجديد دادگاههای در شده قطعی احکام

 اتهام به تعزيری حبس سال 6 به سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از عزيزی، محمد‐1

 حکم شده، تاييد حکم اين نظر تجديد 4 شعبه در و شده محکوم کردی احزاب با ارتباط

  .است درآمده اجرا به 88 مهرماه از نامبرده

 اعدام به و محاربه به متهم سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از ،معارفی کوه شير‐2

 عالی ديوان نيز 88 مهر در و تاييد عينًا را حکم استان نظر تجديد 4 شعبه شده، محکوم

  .است کرده تاييد را حکم کشور

 اپوزيسيون با ارتباط اتهام به سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از مرادويسی، اهون‐3

 عينًا را حکم نيز استان نظر تجديد 4 شعبه شده، محکوم تعزيری حبس سال يک به کرد

  .شده گذارده اجرا به حکم اين 88 مهر از است، کرده تاييد
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 ماه 6 و تعزيری حبس ماه 6 به سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از دنيايی، اسداهللا‐4

 نظر تجديد دادگاه در حکم عينًا که شده محکوم سال دو زمانی محدوده در تعليقی حبس

  .است شده گذارده اجرا به کم 88 مهر از و تائيد استان

 به کردی احزاب با ارتباط اتهام به سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از رسمتی امير‐5

 از و تاييد استان 4 شعبه توسط عينا حکم اين که شد محکوم تعزيری حبس سال 2 تحمل

  .است آزاد وثيقه قيد با اکنون نامبرده است ذکر به الزم ت،اس شده اجرايی حکم 88 مهر

 احزاب با ارتباط اتهام به سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از شيرصاحب، بهروز‐6

 استان 4 شعبه توسط عينا حکم اين که شد محکوم تعزيری حبس سال 2 تحمل به کردی

 وثيقه قيد با اکنون نامبرده ستا ذکر به الزم است، شده اجرايی حکم 88 مهر از و تاييد

  .است آزاد

 کردی احزاب با ارتباط اتهام به سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از رضايی، شوانه‐7

 و تاييد استان 4 شعبه توسط حکم اين که است شده محکوم تعزيری حبس سال 3 تحمل به

 وثيقه قيد با اکنون نامبرده است ذکر به الزم شده، گذارده اجرا به حکم 88 ماه مهر از

  .است آزاد

 رای صدور انتظار در حاضر حال در که است شده صادر بدوی احکام ذيل اسامی

  .هستند استان نظر تجديد دادگاههای

 يک تحمل به ماه آبان 4 تاريخ در سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از آذری، هيمن‐1

 شده محکوم کردی احزاب با باطارت اتهام به تعليقی حبس سال يک و تعزيری حبس سال

  .است

 يک تحمل به ماه آبان 4 تاريخ در سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از عزيزی، خالد‐2

  .است شده محکوم کردی احزاب با ارتباط باتهام تعليقی حبس سال1 و تعزيری حبس سال

 دو تحمل به ماه آبان 4 تاريخ در سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از فاطمی، هيمن‐3

 شده محکوم کردی احزاب با ارتباط اتهام به تعليقی حبس سال يک و تعزيری حبس سال

  .است
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 يک تحمل به ماه آبان 4 تاريخ در سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از رياحی، داوود‐4

 شده محکوم کردی احزاب با ارتباط باتهام تعليقی حبس سال 1 و تعزيری حبس سال

  .است

 تحمل به ماه آبان 4 تاريخ در سقز انقالب دادگاه اول شعبه طرف از ردنگی،ه محمد‐5

  .است شده محکوم کردی احزاب با ارتباط اتهام به تعليقی حبس سال يک

  

  اروميه در بوکانی شهروند يک بازداشت
 کاوه نام به بوکانی شهروند يک موکريان، خبری آژانس گزارش به: ميديا کوردستان

 زندان روانه و بازداشت اروميه در بازگشته کشور از خارج از اخيرا که مرادی محمود

  .شد

 بازداشت ايران به بازگشت از پس و پيش ماه دو حدود دارد اقامت انگليس در که نامبرده

  .است شده متهم جاسوسی به و

 مرکزی زندان به اخيرًا ، بازداشتگاه در را مدتی کردن سپری از پس مرادی محمود کاوه

  .است گرديده منتقل يهاروم

  

  شد محکوم زندان سال دو به سقزی شهروند يک
 ناصح" نام به سقزی شهروند يک کوردستان، خبرگزاری گزارش به: ميديا کوردستان

 به رژيم، مخالف کرد احزاب با همکاری اتهام به سقز انقالب دادگاه سوی از" زاده حسين

  .شد محکوم زندان سال دو

  .برد می سر به سقز زندان در اکنون هم نامبرده

  شد آزاد زندان از کرد نگار روزنامه جوانمرد کاوه
 فعال و نگار روزنامه جوانمرد کاوه موکريان، خبری آژانس گزارش به: ميديا کوردستان

 نيروهای توسط 85 سال ماه آبان در که جوانمرد کاوه.شد آزاد زندان از کرد بشر حقوق

 اتهام به جداگانه پرونده دو در شهر اين انقالب دادگاه سطتو و بازداشت سنندج در امنيتی
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 ملی امنيت عليه اقدام اتهام به و مراغه زندان در تبعيد در حبس سال دو تحمل به محاربه

 دوران اتمام از پس جاری سال آبانماه ام سی روز بود، شده محکوم زندان سال يک به

 توقيف نامه هفته همکار جوانمرد کاوه است ذکر شايان.شد آزاد زندان از خود محکوميت

 همدان و مراغه سنندج، شهرهای زندان در را اش ساله سه محکوميت دوران کرفتو، شده

  .نمود سپری

  

  شد کرمانشاه زندان راهی حبس ماه 15 حکم با کرد نويسنده
 جليليان، عباس کردستان، بشر حقوق بان ديده خبرگزاری گزارش به: ميديا کوردستان

 راهی خود حبس ماه 15 حکم گذراندن برای جاری هفته اوايل ُکرد پژوهشگر و دهنويسن

  .شد کرمانشاه آباد ديزل زندان

 انقالب دادگاه سوی از امسال ماه فروردين در جليليان عباس برای تعزيری حبس 15 حکم

 دتأيي مورد نيز استان نظر تجديد دادگاه در گذشته ی هفته حکم اين. شد صادر کرمانشاه

  .گرفت قرار

 آشور به آن معرفی و جاسوس جذب و شناسايی" ُکرد پژوهشگر و نويسنده اين اتهام

 جلسات طی و بازجويی مراحل تمامی در جليليان عباس اما. است شده عنوان" بيگانه

 در مدارآی و اسناد ی ارائه خواهان و آرده رد قويًا را خود به شده داده نسبت اتهام دادگاه

    .بود شده ساختگی اتهام اين اثبات

 دادگاه رأی. شد برگزار وکيل حضور بدون فرهنگی و ادبی فعال اين بدوی دادگاه

 و جليليان عباس به دادگاه ی جلسه آغاز همان در بدوی حکم تاييد بر مبنی نيز تجديدنظر

  .گشت اعالم وی وکيل

 چون آثاری مؤلف و ُآرد سرشناس ادبی های چهره از" ئاآو" به متخلص جليليان عباس

 گذشته سال ماه دی وی. است سيمينه و زرينه ی مجموعه رنگامه، رمان باشوور، فرهنگ

 دو از پس و بازداشت اطالعات اداره مأموران توسط آرمانشاه استان آباد اسالم شهر در

  .شد آزاد تومانی ميليون 100 ی وثيقه قيد به ماه
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  زندان در وی مناسبنا وضعيت مورد در کبودوند خانواده اطالعيه
 محمدصديق" کردستان، بشر حقوق دفاع سازمان دبيرخانه گزارش به: ميديا کوردستان

 پس کبودوند خانواده پرست سر و کردستان، بشر حقوق از دفاع سازمان رئيس" کبودوند

 تحت و بهداشتی نامناسب وضعيت در 350 بند زيرزمين در 209 ،3 بند به انتقال از

  .دارد رقرا روانی فشار

 209 ،3 بند به آبان 17 از اوين زندان بندهای در انتقاالت و نقل طی در کبودوند، آقای

 به ناعادالنه حکمی طی در که وی. است گرديده منتقل اطالعات وزارت نظارت تحت

 کردن سپری از پس هنوز گرديد، محکوم سال يازده به بشری حقوق سازمان ايجاد دليل

 دکتر درخواست وجود با حتی مرخصی رفتن به قادر خود حبس از نيم و سال دو از بيش

  .است نشده درمان، جهت در اوين زندان درمانگاه

 در وی نگهداری جديد وضعيت است کرده نگران سخت را کبودوند خانواده آنچه اما

  . باشد می اوين زندان

 بالغ فوق بند در .باشد می اتاق يک در نفر 29 دارنده بر در 350 بند متری 30 های اتاق

 و حمام دوش 2 تنها زندانی افراد برای که گردند می نگهداری امنيتی زندان نفر 100 بر

 مکالمه برای شده تعيين زمان. است شده گرفته نظر در_ مخروبه_  بهداشتی سرويس 2

  .باشد می ها وشروط ها شرط به روز در دقيقه 5 زندانيان اين برای خانواده با

 دست و کتب تمام بند، اين به وی انتقال از پس که پذيرد می صورت یحال در اين و

 و است گرديده ضبط باشد می بشر حقوق زمينه در يی ها تئوری شامل که وی های نوشته

 وضعيت و شرايط،. نيست ذهن از دور ها نوشته دست اين مبنای بر جديدی اتهام انتظار

  .است نموده ناپذير تحمل ودوندکب برای را زندان شرايط فوق بند بهداشتی بد

 مالقات اجازه تاکنون 1387 بهمن تاريخ از کبودوند محمدصديق که گردد می يادآور

 ما خانواده سرپرست و پدر مظلوميت متاسفانه.است نيافته را خود فرزندان با حضوری

 نامناسب برخوردهای شاهد ما نيم و سال دو گذشت از بعد بلکه نيست وي حکم در تنها

  .ندارد تمامی ايشان مظلوميت و ما های نگرانی گويی. هستيم وی نگهداری رد
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 توجه زندان، در کبودوند با رفتار و نگهداری وضعيت به نسبت نگرانی اظهار با ما

 وی جديد وضعيت به را جهانی و داخلی بشری حقوق فعال نهادهای و ها سازمان تمامی

 خانواده کبودوند، وضعيت به رسيدگی زمان تا. نماييم می کمک درخواست و نموده جلب

  .نمايد می اطالعيه صدور به اقدام وی

  

  اسالمی انقالب دادسرای به مهاباد اصناف از نفر ٢٠ احضار
 امنيتی نيروهای فشار بدنبال کرد، بشر حقوق شبکه از خبری اساس بر: ميديا کرودستان

 و بازاريان از نفر ٢٠20 ایبر اخيرًا کردستان در صنفی و مدنی فعاالن بر قضايی و

 شعبه در ماه آذر ٨ روز صبح ٩ ساعت در تا شده فرستاده احضاريه مهاباد شهر اصناف

 بازاريان اين اتهام. يابند حضور خدادادی قاضی رياست به اسالمی انقالب دادسرای ١

 اين بين در است کردستان مردم جاری سال تيرماه ٢٢ سراسری اعتصاب در شرکت

 برای که شوند می ديده مهاباد ماهنامه سردبير بحری احمد و فرامرزی طاهر ايانآق افراد

  .شوند می احضار ملی امنيت عليه اقدام جرم به بار چندمين

  

  سنندج در بازداشتی دانشجوی يک آزادی
  موکريان خبری آژانس

 اینيروه توسط گذشته هفته شنبه سه که گويلی عابدين نام به سنندجی کرد دانشجوی يک

  .شد آزاد وثيقه قرار با و اعزام دادگاه به شنبه پنج روز بود شده بازداشت انتظامی

 و اپوزيسيون احزاب با همکاری به است سنندج نور پيام دانشگاه دانشجوی که نامبرده

  .است شده متهم غيرقانونی تجمعات و مراسم در شرکت

  .بود گرفته قرار بازرسی وردم ، وی بازداشت از پيش گويلی عابدين منزل شود می گفته

  

  کرد دانشجوی يک مشکوک قتل
 وشار هه منطقه" وال چراخ" روستای اهل کرد، دانشجوی اسالميان امير: ميديا کوردستان

  .رسيد قتل به مشکوکی طرز به آذرماه 5 روز بوکان،
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 از است بوده ياسوج دانشگاه دانشجوی که نامبرده داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 شرکت حلبجه واقعه به راجع فيلمی در که بود شده خواسته او از دانشگاه مسئوالن طرف

 نوع دليل به دانشگاه مسئوالن جانب از فيلم آن در مشارکت از بعد اسالميان امير. نمايد

 از نهايت در را او و گيرد می قرار نامناسب و شديد برخورد مورد فيلم آن در بازيگری

 دانشگاه به تحصيل ادامه برای اقدام اين از بعد اسالميان امير.رددگ می اخراج دانشگاه آن

 که نامبرده. شود نمی پذيرفته ياسوج دانشگاه گزارش دليل به نيز آنجا در و رود می همدان

 امنيتی نيروهای سوی از دستگيری ترس از همدان دانشگاه سوی از پذيرش عدم از پس

  .رسيد قتل به مشکوک طرزی به روز چند از بعد بود کرده مخفی را خود رژيم

  

  ماکو اهل شهروند يک برای حبس سال 5
 يولوگردی روستای اهالی از موکريان،يکی خبری آژانس گزارش به بنا:ميديا کوردستان

 محکوم زندان به انقالب دادگاه طرف از احسن ابراهيم نام به ماکو شهرستان توابع از

  .گرديد

 انقالب دادگاه سوی از برد می بسر زندان در است لسا يک از بيش که احسن ابراهيم

  .است شده محکوم حبس سال 5 به مخالف کرد احزاب از يکی با همکاری اتهام به خوی

 می سپری را خود محکوميت دوران اروميه زندان در اکنون هم نامبرده است گفتنی

  .نمايد

  کرد کاسبکار شدن کشته
 دره" (توو دوله" مرز در سردشت منطقه کرد کاسبکاران از تعدادی: ميديا کوردستان

  .گرفتند قرار رژيم نيروهای تيراندازی مورد ماه آبان 5 پنجشنبه روز ،)توت

 نام با کاسبکاری گلوله، اصابت دليل به داد، گزارش رابطه اين در کردستان خبرگزاری

 و شده داپي چوپان چند توسط وی جسد روز 3 از بعد که. گردد می زخمی ارمند ابراهيم

 شديد سرمای و خونريزی علت به که گردد می مشخص قانونی پزشک بررسی از بعد

  .است داده دست از را جانش
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  شد ربوده کرمانشاه رازی دانشگاه دانشجوی غياثی، بابک
 صبح کرمانشاه رازی دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجوی غياثی، بابک:ميديا کوردستان

  .شد ربوده نامعلومی اشخاص توسط ،1388 آذر 10 شنبه، سه روز

 با پيش چندی که است دانشجويانی جمله از غياثی بابک اميرکيبر خبرنامه گزارش به

 7 شنبه، روز حکم اين. شد مواجه دانشگاه انضباطی کميته سوی از الورودی ممنوع حکم

  .است رسيده پايان به آذر

 جوايز اهدای مراسم در شرکت قصد دانشجو اين که حالی در شنبه سه ر روز صبح

 اطالعات مأموران شود می گفته که نامعلومی افراد توسط داشت، را ممتاز دانشجويان

 دست در اطالعی دانشجو اين نگهداری محل و وضعيت از هنوز. شد ربوده بودند، سپاه

  .نيست

  

  دارد قرار اعدام ی آستانه در سياسی جالليان،زنداني زينب
 حکم اجرای معرض در کرد ی ساله ٢٧ سياسی زندانی ليان،جال زينب: ميديا کوردستان

 عالی ديوان در گذشته ی هفته دادگاه، در صدور از پس وی اعدام حکم. دارد قرار اعدام

  .شد تأييد کشور

 اهل سياسی فعال جالليان، زينب افزود خبر اين اعالم با بشر حقوق گزارشگران کميته

 با همکاری و محاربه اتهام به برد، می سر به ندجسن زندان در پيش سال دو از که ماکو

 از يکی ی گفته به که حالی در. بود شده محکوم اعدام به بدوی دادگاه در کرد گروه

  .است نپذيرفته را اتهامات اين وی جالليان، زينب نزديکان

 فعاليت و نظام مخالف احزاب از يکی در عضويت دليل به متهم دادگاه رای اساس بر

 دادگاه گويند می کرد فعاالن. است شده محکوم مرگ به و شناخته محاربه مشمول تبليغی

 دقيقه چند تنها و شده برگزار مدافع وکيل حضور بدون جالليان زينب اتهامات به رسيدگی

  .است انجاميده طول به
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  شد تعليق کوردستان دانشگاه" ژان هه" دانشجويی نشريه

 رييس دستور به ام68 شماره انتشار از پس" ژان هه" دانشجويی نشريه: ميديا کوردستان

  .شد تعليق نشريات بر ناظر کميته

 صاحب به 85 سال ژان هه ی نشريه افزود، خبر اين اعالم با کوردستان خبرگزاری

 هه کانون مرکزی شورای اعضای از يکی مسئولی مدير به و ژان هه کانون امتيازی

 با و ايران مسايل به انتقادی رويکردی با آغاز نهما از که. شد مجوز اخذ به موفق ژان

 مذکور های زمينه در خبررسانی همچنين و کوردستان به مربوط مسايل روشنگری هدف

 خواسته ی کننده منعکس و گذار تاثير تريبونی عنوان به نشريه اين. کرد کار به شروع

 ميان در ویق پايگاهی بود توانسته کورد، دانشجويان خصوص به دانشجويان های

 در و انتشار اول سال از پس دانشجويی نامه هفته اين که طوری به. کند کسب دانشجويان

 بعد بتواند تا درآمد تحليلی-خبری روزنامه دو صورت به دانشجويان مکرر خواست پی

 و نشريه اين از دانشجويان استقبال با و. دهد قرار پوشش تحت نيز را مسايل خبری

 توانست و درآمد روزنامه صورت به سوم سال در نشريه ردانندگانگ باالی ی انگيزه

 تحصيلی سال اوايل در ژان هه ی نشريه. باشد داشته مسايل و خبرها از بهتری پوشش

 روشنگری و خرداد 22 انتخابات از پس جريانات به مربوط اخبار پوشش با 88-89

. کرد می پيگيری خود خاطبانم برای دانشگاه در روزانه را اخبار زمينه اين در بيشتر

 پيگيری و کوردستان در داده رخ مسايل به مربوط اخبار دادن قرار الشعاع تحت با اما

 از. شد بيشتر نشريه بر فشار فتاحيان احسان اعدام بخصوص سياسی زندانيان اعدام حکم

 جراما اين خبررسانی بعد همچنين و ها اعدام اين روشنگری در سعی نشريه اين که آنجا

 اعدام حکم پيگيری و فتاحيان احسان اعدام حکم همچون-  بود کرده دانشگاه سطح در

 شيرکو وکيل با تلفنی گوی و گفت طريق از حکم اين کردن ای رسانه و معارفی شيرکو

 از پس 25/8/88 مورخ دوشنبه روز در -ژان هه ی روزنامه در خبر انتشار و معارفی

 تامل قابل نکته اما.شد تعليق نشريات بر ناظر کميته يسري دستور به ام68 شماره انتشار

 به توجه با کتبی حکم گونه هيچ هم هنوز نشريه اين تعليق حکم اتمام از پس که اينجاست

  .کنند می امتناع هم حکم اين دادن از و نشده داده نشريه مسئولين به مساله، اين پيگيری
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 دانشگاهی بيرون نيروهای به وابسته نشريات از بعضی ژان هه ی نشريه تعليق از پس

 از کورد زندانيان به توهين و اکاذيب نشر با و کردند سواستفاده شده ايجاد موقعيت از

. کردند اشخاص اين تخريب در سعی کمانگر، فرزاد اعدام به محکوم زندانی جمله

 ريهنش اين ژان، هه نشريه طرف از فتاحيان احسان اعدام کردن محکوم علت به همچنين

  .خواندند تروريست از کردن حمايت به متهم را

 اجازه هنوز 4/9/88 چهارشنبه روز در ژان هه نشريه تعليق روزه ده دوره اتمام از پس

 از وارده فشارهای که است حالی در اين. است نشده داده نشريه اين به انتشار و چاپ

 هيچ بدون و دانشگاه در دهانها اين استقالل عدم و دانشگاهی نهادهای بر دانشگاه بيرون

  .شود می جلوگيری هم هنوز نشريه انتشار از کتبی حکم

  

  ديگر دانشجوی 6 سرنوشت از خبری بی و اوين زندان در کرد دانشجويی بازداشت

 نيروهای توسط تهران دانشگاه در کرد، دانشجوی 7 بازداشت از بعد: ميديا کوردستان

 دانشجوی و مريوان اهل قادری، اسماعيل نام به آنها از يکی که شد مشخص رژيم امنيتی

  .باشد می بازداشت اوين زندان در اقتصادی علوم

 روز قادری اسماعيل ی ه خانواد که داد گزارش رابطه اين در کردستان خبرگزاری

 در نامبرده و اند کرده مراجعه تهران امنيتی و قضايی مراکز به آذرماه، 11 چهارشنبه،

 به رژيم مسئوالن. باشد می اوين زندان در که است داده خبر آنها به تلفنی کوتاه تماس

  .کنند ديدار او با که ندادند اجازه اسماعيل خانواده

 عزيزی، پخشان نامهای، به تهران دانشگاه در کرد دانشجوی 7 که است يادآوری به الزم

 25 روز در ریقاد اسماعيل و يوسفی هژار عارفی، عبداهللا رحيمی، آمانج محمدی، ليال

 سياسی فعال فتاحيان، احسان اعدام عليه اعتراضی تجمع در مشارکت پی در امسال آبان

 دانشجو ويسی، سروه خانواده تالش همچنين. شدند بازداشت امنيتی نيروهای توسط کرد،

  .است بوده نتيجه بی کنون تا نامبرده از اطالع برای شاعر، و
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  نندجس در بهايی زندانی يک بالتکليفی
 دوران پايان رغم علی سنندج ساکن بهايی شهروند رئوفی، اهللا ذبيح: ميديا کوردستان

  .است زندانی همچنان محکوميتش

 در سنندج ساآن بهايي شهروند رئوفی، اهللا ذبيح ايران، در بشر حقوق فعاالن گزارش به

 و علني رغي دادگاه يك در هفته يك گذشت از پس و دستگير جاري ماه مرداد 28 تاريخ

  .شد محكوم ميناب به تبعيد با توام زندان سال يك به"  تبليغ"  اتهام به وآيل حضور بدون

 به تبعيد با توام حبس ماه 6 به نظر تجديد دادگاه حكم طبق ماه مهر 30 تاريخ در نامبرده

 است گذشته وي جديد حكم از نيم و ماه يك آه تاريخ اين تا ولي گرديد محكوم تويسرآان

 زندان در توضيحي هيچ ارائه بدون آماآان نامبرده و نگرديده اجراء مزبور حكم آنونتا

  .است محبوس سنندج

 ولي شود آزاد وثيقه قيد به فرد اين آه بوده قرار ماه مهر 30 روز در است ذکر به الزم

 هآرد امتناع وي آزادي از زندان مسئولين آنند مي مراجعه زندان به نامبرده خانواده وقتي

  .آنند مي ابالغ اش خانواده به را وي جديد حكم و

  

   تيرباران به کرد ومدنی سياسی فعالين محکوميت
 به را کرد ومدنی سياسی فعالين رژيم نظامی دادگاهای انقالب دادگاهای بر اضافه

  .ميکند محکوم تيرباران

 آخرين ربناب شوند می محکوم اعدام به همچنان ايران در کرد مدنی و سياسی فعالين

 استان در اروميه شهر نظامی دادگاه در کرد مدنی و سياسی فعالين از شماری گزارشها

 شدند محکوم تعزيری حبس و باران تير به ملی امنيت عليه اقدام اتهام به غربی آذربايجان

 محکوم تيرباران شيوه به اعدام به ميانداوب، شهر اهل ساله 30 محمدی ايرج ‐1.

  .ميباشد آذری صلا در شده،نامبرده

 شيوه به اعدام به پيرانشهر شهر ،اهل نشسته باز معلم ساله 50 آگوشی امين محمد ‐2

  .شده محکوم تيرباران
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 تيرباران شيوه به اعدام به کشاورز و پيرانشهر شهر اهل ساله 40 خانی پوالد احمد ‐3

  .شده محکوم

 شده،شايان محکوم يریتعز حبس سال 6 به شهله رسول به معروف پوور احمد رسول ‐4

  .داشته جای رژيم مسلح نيروهای در قبال نامبرده که است ذکر

 محکوم تعزيری حبس سال 7 به سياسی فعال پيرانشهر اهل ساله 50 احمديان خالد ‐5

  .شده

 سال 3 به کورد متحد جبهه عضو و نويسنده ساله، 50 کرمانشاه اهل سردار حسن ‐6

  .شده محکوم تعزيری حبس

 دستگير اطالعات نيروهای طرف از 1386 سال در اشخاص اين که است ذکر هب الزم

 ايرج که جايی تا بودند شده روبرو شکنجهها سخترين با ماه 9 از بيش و بودند شده

 اعتراف نکرده که آنچه به تا بودند کرده شکنجه خانوادهش افراد چشم جلو را محمدی

  .نمايد

  .شدهاند اتهام تفهيم نزام ضد بر فعاليت اتهام به مشترک پرونده يک در همگی افراد اين

 حسن کورد مدنی و سياسی فعالين برای اعدام احکام صدور و فشار ادامه در سو ديگر از

 اعدام به کوردستانی احزاب با همکاری اتهام به 1387 سال در ماکو شهر اهل طالعی

  .نکرده داپي انعکاس امروز به تا خبر اين متاسفانه که بود شده محکوم

 رژيم زندانهای در اعدام به محکوم کرد مدنی سياسی زندانی 18 اکنون هم احتساب اين با

  : از عبارتند که ميبرند بسر ايران

  جالليان،کرمانشاه زينب

  معارفی،سقز شيرکو

  اللهلطيفی،سنندج حبيب

  سلماس ، حسينی سامی سيد

  ،سلماس محمدی جمال سيد

  ارکيا،ماکو رستم
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  خویياسمنی، فسيح

  آخکندی،سقز رشيد

  خضری،اورميه حسين

  کمانگر،تهران فرزاد

  حيدريان،تهران علی

  وکيلی،تهران فرهاد

  سقز ايلوی ،روستای سليمی مصطفی

  کرمانشاه اباد ديزل رستمی،زندان انور

  اورميه آگوشی،زندان امين محمد

  اروميه زندان ، محمدی ايرج

  اروميه زندان خانی، پوالد احمد

  ماکو اهل طالعی حسن

 arezandaryari@gmail.comاندرياری احمد

  

  اطالعات بازداشتگاه در آرد مدنی فعال يك وضعيت از خبری بی
 احمد مدنی، و سياسی زندانيان از دفاع کمپين خبری ستاد به رسيده های گزارش به بنا

 شديد زير سنندج اطالعات اداره بازداشتگاه در مريوان شهرستان مدني فعاالن از باب

 امنيتی ماموران پيش روز صد يک حدود .دارد قرار روحی و جسمی ی ها شکنجه رينت

 قرار شتم و ضرب مورد را وی منزل تفتيش ضمن کرد، فعال اين منزل به مراجعه با

   .کنند می منتقل سنندج اطالعات اداره بازداشتگاه به مريوان از و داده

 جود و با نيز اينک هم و است فتق اریبيم و کمر ديسک به مبتال وی ، رسيده اخبار طبق

 تا و شود می نگهداری انفردای سلول در و هاست شکنجه ترين شديد زير شديد بيماری

 کمپين خبری ستاد. است نشده داده مالقات اجازه وی ی خانواده به نه و وکيل به نه کنون

 متوجه که یاتهامات و باب احمد وضعيت پيرامون خبری خود منابع از تا است تالش در

  .آورد دست به اوست
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  مخدر فروشنده عنوان تحت اهواز در نفر پنج اعدام حكم صدور
 پنج اعدام حكم صدور از اهواز دادستان معاون فارس، امنيتی حکومتی سايت گزارش به

  .داد خبر شهرستان اين در مخدر مواد فروشنده

 فروشندگان اين اعدام محك: داشت اظهار خبرنگاران جمع در امروز ظهر فرهادي فرزاد

 تقاضاي با اما بود، شده عفو تقاضاي آنها براي آه شده نهايي خوزستان در مخدر مواد

  .آيد مي در اجرا به آينده در و شد مخالفت آنها

 اين در: افزود اهواز رمضان آوي در انتظامي نيروي اخير آشفيات به اشاره با وي

 گرم 30 مجازات تنها آه شده دستگير فشرده هروئين گرم 90 حمل با فردي منطقه

  .شود مي صادر اعدام حكم نيز وي براي قطعا و است اعدام فشرده هروئين

 اهواز رمضان آوي و زويه مناطق در: گفت طرح اين موفقيت ميزان به اشاره با فرهادي

 موجبات اقدام اين آه اند شده دستگير و شناسايي فروش عامالن درصد 95 از بيش

  .است آورده فراهم را مناطق اين ساآنان يرضايتمند

 طرح دقيق و آامل اجراي درصورت: داشت اظهار طرح اين اهداف مورد در وي

 آينده در شود مي بيني پيش معتادان، و مخدر مواد فروشندگان از آلوده مناطق پاآسازي

  .نكنند مشاهده مخدر مواد فروشنده يك حتي اهواز شهروندان نزديك

 توزيع از جلوگيري طرح، اين اهداف از يكي: افزود اهواز شهرستان ندادستا معاون

 در اي بازدارنده عامل تواند مي طرح اين اجراي آه است شهر سطح در مخدر مواد آسان

  .باشد افيوني مواد توزيع مقابل

: گفت دستگيرشدگان براي قانون در شده بيني پيش هاي مجازات درباره فرهادي

 لغو مجاور، هاي استان و شهرها در حبس تبعيد، مانند جتماعيا شديد هاي محدوديت

 از خاص بندهاي در نگهداري و آنها با مالقات محدوديت و زندانيان اينگونه مرخصي

 نحوه به اشاره با وي.است مخدر مواد با ارتباط در شده دستگير افراد هاي مجازات جمله

 زويه آوي منطقه در انتظامي نيروي اخير عمليات دستاوردهاي: گفت عمليات اين اجراي

 نظير بي انتظامي نيروي و قضا دستگاه براي اخير سال 10 در اهواز رمضان آوي و
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 طرح آميز موفقيت اجراي: آرد تاآيد فرهادي.شد خواهد طرح اجراي تداوم موجب و بوده

 و مسلح افراد آوري جمع در مشابه هاي طرح طراحي باعث آلوده مناطق پاآسازي

 اين آينده هاي هفته از آه است شده اهواز شهر مختلف مناطق در مجاز غير هاي سالح

  .آيد مي در اجرا به نيز طرح

  

  تبريز در آذربايجانی فعال يازده برای حبس سنگين احکام صدور
 پاشا امين بدلی، علی بدلی، رسول مرادپور، مرتضی مرادپور، فردين:  سسی ساواالن

 ٨٨ خرداد ١ که آذربايجانی مدنی فعالين از عشقی آرش و زاده رجب جالل باغی، قره

  .شدند محکوم سال شش تا ماه شش از حبس احکام به بودند شده بازداشت

 آميز توهين کاريکاتور عليه بر آذربايجانيها اعتراضات سالروز در افراد اين بازداشت

 خرداد ١ در ادافر اين.بود گرفته صورت ٨۵ سال در ايران دولتی روزنامه در شده چاپ

 در شعارهايی آنکه از پس تبريز گولی ائل پارک در خانوادگی همايش جريان در ٨٨

   .بودند شده دستگير بود شده داده سر آذربايجانيها زبانی و ملی حقوق با رابطه

 ١٨ نوجوان مرادپور فردين نژاد، علی قاضی رياست به تبريز انقالب دادگاه سوم شعبه

 امنيت عليه بر جرم ارتکاب برای اجتماع و تبانی منفجره، مواد توليد و تهيه اتهام به ساله

 دانشگاه دانشجوی مرادپور مرتضی تعزيری، حبس سال شش به نظام عليه تبليغ و کشور

 تبليغ و کشور امنيت عليه بر جرم ارتکاب برای اجتماع و تبانی اتهام به شير عجب آزاد

 برای اجتماع و تبانی اتهام به دانشجو بدلی ولرس تعزيری، حبس سال سه به نظام عليه

 قره پاشا امين بدلی، علی و تعزيری حبس سال دو به کشور امنيت عليه بر جرم ارتکاب

 محکوم تعزيری حبس ماه شش به هرکدام عشقی آرش و زاده رجب جالل باغی،

 عشقی آرش و باغی قره پاشا امين آقاجانی، وحيد اتهام خصوص در همچنين دادگاه.کرد

 به رسيدگی جهت را پرونده و صادر صالحيت عدم قرار عمومی، نظم در اخالل بر مبنی

 از صادقيان بهزاد و بدلی ناصر پرونده اين جريان در.نمود ارجاع تبريز جزائی دادگاه

 اين صدور برای قاضی استنادات صادره حکم اساس بر. شدند تبرئه وارده اتهامات کليه

 و طلب تجزيه جريانات نفع به تبليغ حاوی جزوات و ها دی یس ها، نوشته دست حکم
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 جداری، حسين و شده تشکيل علنی غير صورت به افراد اين دادگاه.است بوده گرا قوم

 دادگستری وکالی هوتن جاويد و جنانی ايزدی،منيژه فرقانی،الهه حميدرضا احمدلو، صمد

  .اند داشته عهده بر را فعالين اين وکالت تبريز در

 جريان در که نيز ديدار سيما همسرش و دانشگاه استاد فرشی عليرضا نيز پيش ندیچ

 بودند شده محاکمه نظام عليه تبليغ اتهام به و بازداشت ٨٨ خرداد ١ خانوادگی راهپيمايی

  .شدند محکوم تعزيری حبس سال يک به کدام هر

 در سعی خانوادگی یراهپيماي مراسم برگزاری حين در ايران انتظامی و امنيتی نيروهای

 معترضين سوی به تيراندازی به اقدام و داشته دهندگان تظاهر دستگيری و ساختن متفرق

 اثر در آذربايجانی ساله ١٨ نوجوان مرادپور فردين.بودند نموده آور اشک گاز پرتاب و

 خونريزی دچار و مجروح جيبش در موجود های ترقه ترکيدن و ماموران گلوله اصابت

  . بود شده شديد

 و محل در امداد نيروهای حضور از جلوگيری با تا اند داشته سعی امنيتی ماموران

 در مرادپور پدر حضور با اما شوند وی مرگ موجب بيمارستان به او انتقال از ممانعت

 مامورين بيمارستان به مراپور انتقال از پس.شود می منتقل بيمارستان به وی حادثه محل

 دست ترقه تهيه به استناد با و دستگير را وی برادر و مادر پدر، زتبري اطالعات اداره

 آذربايجانی خانواده اين به را منفجره مواد تهيه اتهام مرادپور، فردين توسط تفريحی ساز

 نوجوان اين برای تعزيری حبس سال سه حکم صدور موجب اتهام اين که اند کرده وارد

  .است شده آذربايجانی

 خرداد ١ تجمع پرونده اختالط ضمن ايران قضائی و امنيتی مسئولين گذشته ماههای در

 به مسلحانه حمله پرونده با تبريز گولی ائل پارک در آذربايجانی مدنی و ملی فعالين ٨٨

 فعالين از شرورانه ای چهره تصوير در سعی تبريز خلجان منطقه محمدآقای سيد امامزاده

 که ای گونه به اند داشته منطقه اين در حشتو و رعب فضای ايجاد و آذربايجانی مدنی

 انتظامی و امنيتی مديرکل حقيقی ايوب و ايران قضائيه قوه سخنگوی جمشيدی عليرضا

 از خبر خارجی و داخلی خبرگزاريهای با هايی مصاحبه طی شرقی آذربايجان استاندار

 تجمعات تامني و آرامش زدن هم بر قصد که آذربايجانی فعالين از ای عده دستگيری
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 که ادعايی. بودند داده اند داشته را تروريستی اقدامات و گذاری بمب طريق از انتخاباتی

   .است شده رد آذربايجان در بشر حقوق فعالين و مدنی فعالين سوی از همواره

  

  شد منتقل تبريز زندان به حکم اجرای برای آذربايجانی مدنی فعال زارعی جمشيد
 آذر ١ يکشنبه روز تبريز در آذربايجانی شده شناخته فعال رعیزا جمشيد:  سسی ساواالن

  .شد منتقل تبريز زندان به ماهه شش حبس حکم اجرای جهت و بازداشت ٨٨

 سه تحمل از پس و بازداشت تبريز در ديگر تن چند همراه به ٨٧ ارديبهشت ٢١ زارعی

  .بود شده آزاد زندان از وثيقه قيد به موقت بازداشت ماه

 زارعی، جمشيد ٨٧ آبان ١٢ در بيات قاضی رياست به تبريز انقالب دادگاه مدو شعبه

 تبريز در آذربايجانی فعالين از مقدم حسينی بابک و رضوی احد سابق، بنای اميرمحمد

 شعيه در ٨٧ بهمن ٢٠ در حکم اين. بود کرده محکوم تعزيری حبس ماه شش به کدام هر

  .شد تاييد آذربايجانشرقی استان نظر تجديد چهارم

 اعالميه پخش و تهيه طريق از نظام عليه تبليغ فعالين اين اتهام صادره حکم اساس بر

 چاپ سالگرد با مصادف ٨٨ خرداد ١ اعتراضی تجمع در شرکت به مردم دعوت

  .است شده عنوان ترکها عليه بر ايران روزنامه آميز توهين کاريکاتور

 و بازداشت بارها کنون تا ٧۵ سال از که است تبريز در آذربايجانی فعالين از زارعی

  .است شده زندانی

 دانسته آزاد را سالح حمل بدون تجمعات برگزاری ايران اساسی قانون هفتم و بيست اصل

 تجمعات و مراسمات برگزاری از مانع اخير سالهای در ايران حکومت مسئولين اما است

 برگزار و شوند می بانيشانز و ملی حقوق مطالبه جهت آذربايجانيها آميز مسالمت

 و گرفته قرار اذيت و آزار مورد و بازداشت مراسمات اين در کنندگان شرکت و کنندگان

   .شوند می زندانی
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   شده بازداشت آذربايجانی فعال شش دادگاه برگزاری
 بابک ،)تبريز دانشگاه دانشجوی(قديمی عسگر اتهامات به رسيدگی جلسه:  سسی ساواالن

 از دادگر برات و باقرزاده فريد واهی، شاکران آرمين صدوقی، عبداهللا ،)مسازفيل(مينقی

 تبريز جزائی ١١١ شعبه در ٨٨ آبان ١٧ يکشنبه روز تبريز در آذربايجانی مدنی فعالين

  .شد برگزار محمدی قاضی رياست به

 تبريز باغشمال ورزشگاه در موسوی ميرحسين سخنرانی مراسم پايان از پس فعالين اين

 و آذربايجانيها ملی و زبانی حقوق محوريت با شعارهايی طرح بدنبال و ٨٨ خرداد ۴ در

 توسط ايران، پيشين جمهور رئيس خاتمی محمد سيد نژادپرستانه جوک به اعتراض

 قيد به صائب بازداشتگاه در موقت بازداشت روز ٩ از پس و بازداشت امنيتی نيروهای

   .دندبو شده آزاد تبريز زندان از وثيقه

 به تحصيل محوريت با شعارهايی سردادن طريق از عمومی نظم در اخالل افراد اين اتهام

 نژاد گويی جوک به اعتراض و آذربايجانيها زبانی و ملی خواستهای و مادری زبان

  .است بوده خاتمی محمد پرستانه

 وکيل نداشت حق از متهمين و شده برگزار علنی غير صورت به فعالين اين دادگاه جلسه

 شتم و ضرب مورد دروغين اعترافات اخذ جهت بازداشت دوران در آنها.اند بوده محروم

  .اند بوده محروم خانواده و وکيل با مالقات حق از و گرفته قرار شکنجه و

 با امنيتی ماموران تبريز در موسوی ميرحسين سخنرانی جريان در که است ذکر شايان

 را آنها بودند را آذربايجانيها زبانی و ملی حقوق اهانخو که حاضرين از ای عده به حمله

  . کردند بازداشت را زيادی عده و داده قرار شتم و ضرب مورد شدت به

 حسن حامد و) تبريز دانشگاه دانشجويان(ايمانی علی و مهدی آور، بخت جهانبخش و نادر

 اين جريان در که دهستن آذربايجانی فعالين ديگر از) تبريز آزاد دانشگاه دانشجوی(زاده

 می سر به محاکمه انتظار در اکنون و بودند شده آزاد وثيقه قيد به و بازداشت سخنرانی

   .برند
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  آنان برای حکم صدور و انضباطی کميته به اروميه دانشگاه دانشجوی دوازده احضار
 تراضاع در تحصن دليل به اروميه دانشگاه دانشجويان از تن دوازده:  اميرکبير خبرنامه

  .شدند احضار انضباطی کميته به صنفی مشکالت به

 ای هسته فيزيک دانشجوی جابری احسان فوت از بعد اميرکبير خبرنامه گزارش به

 پرت و انفجار وقوع و خوابگاه اتاق در گاز نشت دليل به( اروميه دانشگاه ٨٧ ورودی

 به دانشجويان از نفر ۶٠٠ حدود شنبه روز) مغزی ضربه و بيرون به پنجره از وی شدن

 امنيت و رفاهی وضعيت به نسبت دانشگاه مسووالن توجهی بی به اعتراض ی نشانه

 تحصن به دست وهوايی آب بد شرايط در و دانشگاه مسجد برابر در دانشجويان جانی

  .زدند

 نفر ١٢ بعد روز دو دانشجويان، اعتراضات به گويی پاسخ جای به دانشگاه مسووالن اما

  .نمودند احضار انضباطی کميته به را تحصن آن دگانکنن شرکت از

 احکامی دانشگاه اين در انتخابات به مربوط اعتراضی وقايع از بعد که است حالی در اين

  :است گرديده صادر انضباطی ی کميته طرف از زير شرح به

  اخراج آن پی در و سنوات احتساب با تعليق ترم ٢ غالمرضايی پويا ‐

  موسوی ياسر محمد سنوات ونبد تعليق ترم ١ ‐

  افشار حسامی آقای دکتری دانشجوی تعليق ترم ٢ ‐

  رفاهی امکانات و خوابگاه از منع نفر ۵٠ حدود ‐

  

  شد منتقل تبريز زندان به حکم اجرای برای آذربايجانی فعال مددی عبادت
 روز تبريز در آذربايجان ملی حرکت فعال نگارستان مددی عبادت:  سسی ساواالن

 منتقل تبريز زندان به ماهه هشت حبس حکم اجرای جهت و بازداشت ٨٨ آذر ۵ شنبهپنج

 موهن کاريکاتور عليه بر آذربايجانيها تظاهرات با همزمان و ٨۵ خرداد ۶ مددی.شد

 ٣۵ تحمل از پس و دستگير برادرش دو همراه به ايران، دولتی روزنامه در شده چاپ

 انقالب دادگاه يکم شعبه .بود شده آزاد تبريز دانزن از وثيقه قيد به موقت بازداشت روز



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

344 

 

   

 را آذربايجانی فعال اين ٨۵ آذر ٢۵ در حکمی طی اکبری علی قاضی رياست به تبريز

 ششم شعبه در ٨۵ بهمن ۵ در صادره حکم. بود کرده محکوم تعزيری حبس ماه ٣۴ به

 قطعی زيریتع حبس ماه هشت به و بررسی شرقی آذربايجان استان نظر تجديد دادگاه

  .يافت کاهش

 داخلي امنيت ضد جرائم ارتكاب براي تباني و اجتماع مددی اتهام صادره حکم اساس بر

. است شده عنوان ملی امنيت زدن برهم جهت ترکيسم پان گروه در عضويت و آشور

 و ١ روزهای راهپيمايی در شرکت اتهامات اين طرح برای اکبری علی قاضی استنادات

 مراسم در شرکت عينالی، کوه در گرايانه قوم اشعار سردادن و تبريز در ٨۵ خرداد ٣

 چهره علی محمد دکتر از دعوت و فرزانه دکتر ترحيم مجلس در شرکت بابک، قلعه

  .است بوده منزل در سخنرانی برای پنجم مجلس انتخابات موعد در قانلی

 چندين کنون تا ٧۵ سال از که است تبريز متير قيرخ محله در آذربايجانی فعالين از مددی

  .است شده زندانی و بازداشت بار

 دانسته آزاد را سالح حمل بدون تجمعات برگزاری ايران اساسی قانون هفتم و بيست اصل

 تجمعات و مراسمات برگزاری از مانع اخير سالهای در ايران حکومت مسئولين اما است

 برگزار و شوند می نيشانزبا و ملی حقوق مطالبه جهت آذربايجانيها آميز مسالمت

 و گرفته قرار اذيت و آزار مورد و بازداشت مراسمات اين در کنندگان شرکت و کنندگان

  .شوند می زندانی

  

  اردبيل استان در موسيقی آموزش اتهام به آذربايجانی موسيقی استاد بازداشت
 اردبيل استان مرزی شهرهای از يکی در که آذربايجانی موسيقی استاد:  سسی ساواالن

 حکومت امنيتی مامورين توسط بود ارکستر گروه تشکيل و موسيقی آموزش مشغول

  .شد بازداشت ايران

 ايرنا دولتی خبرگزاری گزارش به اما نيست مشخص کنون تا شده بازداشت فرد هويت

 بوده اردبيل استان مرزی شهر اين در موسيقی آموزش آذربايجان جمهوری تبعه اين اتهام

 آموزش با که است متهم موسيقی استاد اين خبرگزاری اين در شده منتشر خبر اساس بر و
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 در .است نموده بيگانه فرهنگ ترويج به اقدام ارکستر گروه تشکيل و آذربايجانی موسيقی

 شدت به ايران غرب شمال در آذربايجان منطقه در فرهنگی محدوديتهای گذشته سالهای

 رسوم و آداب و موسيقی زبان، شمردن بيگانه با ايران حکومت. است يافته افزايش

 بيگانه فرهنگ ترويج را آذربايجانی فرهنگ احيای جهت در تالش گونه هر آذربايجانيها

  .است داده قرار فشار تحت را فرهنگی عرصه فعاالن و کرده قلمداد

 اساس بر و کنند می زندگی آذربايجان جمهوری در و ايران غربی شمال در آذربايجانيها

 بر در را کشور کل جمعيت درصد ۴٠ الی ٢۵ ايران در آنها جمعيت موجود آمارهای

   .گيرد می

  

  تهران شهريار منطقه در کتابی نمايشگاه در آذربايجانی ترکی کتابهای فروش از ممانعت
 ترکی کتابهای عرضه و فروش از مانع تهران اطالعات اداره ماموران:  سسی ساواالن

  .شدند پينار انتشارات کتاب شگاهنماي در آذربايجانی

 به ايران اطالعات وزارت ماموران پينار انتشارات کتاب نمايشگاه برگزاری جريان در

 مسئولين به مراجعه با ٨٨ آذر ۵ پنجشنبه روز ارشاد کارمندان از تن چند همراه

 از ار نمايشگاه اين در شده عرضه ترکی کتابهای تا خواستند آنها از نمايشگاه برگزاری

 جعفری شريفه با تلفنی تماسهای با همچنين مامورين. نمايند آوری جمع ها غرفه سطح

 اکثريت که را تهران جنوبی مناطق در ترکی آتابهای فروش پينار، انتشارات مدير

 در پينار انتشارات مجوز لغو به تهديد و خوانده حساس هستند آذربايجانی آن ساکنان

  .نمودند منطقه اين در آذربايجانی رکیت کتابهای عرضه ادامه صورت

 شهريار آباد نصير منطقه در ٨٨ آذر ١١ الی آبان ٢۵ از پينار انتشارت کتاب نمايشگاه

 و تاريخی فرهنگی، موضوعات با کتاب عنوان هزار از بيش و بود برپا تهران جنوب در

  .بود شده عرضه نمايشگاه اين در اجتماعی

 حالی در پينار انتشارات کتاب نمايشگاه در آذربايجانی ترکی کتابهای عرضه از ممانعت

 چاپ مجوز داراي نمايشگاه اين در شده عرضه ترآي آتابهاي تمام آه گيرد می صورت

  .است بوده ايران ارشاد و وزارتفرهنگ از نشر و
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 ناشران حضور از مانع ايران ارشاد و فرهنگ وزارت ناظر هئيت نيز پيش چندی

 بر فشار. بود شده اروميه در ايران کتاب سراسری نمايشگاه در ايجانیآذرب ترکی کتابهای

 ايران ارشاد و فرهنگ وزارت و يافته افزايش اخير سالهای در آذربايجانی ناشران

 و کرده محدود را آذربايجانی ترکی کتابهای چاپ جهت ناشران اين برای مجوز صدور

   .دارند قرار ايران امنيتی مقامات فشار تحت ناشران اين

  

  شد بستري اوين بهداري در ارجان متين
 بهداري در آليوي شديد ناراحتي علت به پيش روز دو از آرد سياسي فعال ارجان متين

  . است شده بستري اوين زندان

 در که ارجان متين شده دريافت خبر براساس:کردستان بشر حقوق ديدبان خبرگزاری

 زندان درمانگاه به آليوي ناراحتی دليل به هگذشت های روز طی ميبرد بسر اوين زندان

  .ميبرد بسر به  جسمي نامناسب بسيار وضعيت در وي ميشود گفته و شده اعزام

 اوين زندان در ماموران توسط وي شتم و ضرب دنبال به آرد فعال اين آليوي ناراحتي

   است شده تشديد وضعيتش به وي اعتراض پي در

 ارتباط و کشور به ورود اتهام به 1384 ارديبهشت در دارد سن سال 34 که ارجان متين

 حبس سال 10 به و دستگير کردی حزب يک نفع به سياسی فعاليت و کرد فعاالن با

  .است نموده تحمل را آن سال 4 از بيش که شده محکوم

 جهت کسی يا وکيل فاقد وی و کنند نمی زندگی ايران در نامبرده خانواده است گفتنی

 گذشته سال 4 طی وی. است ايران در بيماريش و قضايی و حقوقی تضعي و پيگيری

  . است نداشته نزديکانش و خانواده با ديداری هيچگونه

 خارج درمانی مراکز به ارجان متين اعزام از گزارشی هيچگونه خبر اين تنظيم تاريخ تا

  .است نشده دريافت وی وضعيت بهبود يا زندان از

  1388آذرماه9/ دوشنبه
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  شود می برگزار رحيمی شيرکو و آزادی الدين محی دادگاهی جلسه ندومي
 و آزادی الدين محی دادگاهی ی جلسه دومين: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 کردستان استان نظامی دادگاه اول ی شعبه در ماه آذر 16 ُکرد شهروند دو رحيمی، شيرکو

 سر به سقز زندان در اکنون هم که ردُک شهروند دو اين. شد خواهد برگزار سنندج در

 اتهام به آنان دادگاه ى جلسه اولين و شدند بازداشت گذشته سال ماه اسفند برند، می

 محی. گرديد برگزار امسال ماه آبان در" ُکرد اپوزيسيون احزاب از يکی با همکاری"

 و برد می سر به نامناسبی وضعيت در معده بيماری دليل به حاضر حال در آزادی الدين

 مورد مداوا انجام جهت زندان از خارج بيمارستان به انتقال براى وى هاى درخواست

  .است گرفته قرار زندان مسئوالن مخالفت

  1388 آذر 10 شنبه سه  

  

   کردستان در سياسی اعدام سال سی
 حکم تاييد خبر که بود نگذشته ای هفته چند فتاحيان، احسان اعدام حکم اجرای از هنوز

: مشابه اتهاماتی با ساله 27 دختری. شد منتشر کشور عالی ديوان در جالليان زينب داماع

 13 که است شرايطی در اين.اسالمی جمهوری مخالف های گروه با همکاری و محاربه

 در ها اعدام پرونده علت، همين به.برند می سر به همانند شرايطی در ديگر کرد زندانی

   .يما کرده بازخوانی را کردستان

   ها درگيری آغاز

 در.شد آغاز اسالمی جمهوری استقرار های سال اولين در کردستان در  اعدام کشتارو

 اين خشونت شد، رو به رو شکست با کردستان به مربوط مذاکرات آنکه از پس دوره اين

 به سپس و گرفت نيز را نظاميان غير دامن تدريج به که فراگرفت؛خشونتی را منطقه

   .خورد يوندپ ها اعدام

. است »قارنا« روستای گناه بی مردم عام قتل کردستان، های جنگ انسانی فجايع از يکی

 ميان درگيری تر دقيق طور به و قبل ماه چند درگيری به ظاهرا فاجعه اين پيشينه

 و تاخت به" جوانمردان" عنوان با که حسنی مال فرمان تحت نيروهای و کرد پيشمرگان
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 از ای عده درگيری اين در. گردد می باز بودند، مشغول منطقه، اين در نظامی تاز

 در 58 سال ماه شهريور 11 در آن دنبال وبه شدند کشته حسنی مال فرمان تحت نيروهای

 تالفی به و حمله قارنا روستای به توپ و تانک به مجهز لشکری ظهر، از بعد 1 ساعت

 کردی منابع آمار براساس. کرد عام قتل را روستا اين مردم مذکور، حادثه شدگان کشته

 قتل به حمله اين در نفر 46 دولتی های آمار به بنا و نفر 68 است، شده منتشر نام با که

   .رسيدند

 پيشوای زبان از را عام قتل اين روايت 1358 ماه شهريور 15 تاريخ در کيهان  روزنامه

 رحيمي صالح مال: " کند می نقل چنين غربی آذربايجان استاندار و  نقده کردهای مذهبی

 غير مسلح افراد از گروهي آن طي آه" قارنا" روستاي بار تأسف حادثه به اشاره با

 قتل به را روستا اين اهالي از اي عده دوآب گردنه شهيدان خون قصاص به مسئول

 مؤمن همه اند، رسيده شهادت به قارنا روستاي در آه گناهي بي افراد: گفت اند، رسانده

 تأسف ابراز ضمن نيز، غربي آذربايجان استاندار حقگو آقاي. اند بوده اسالمي انقالب به

 به نه و گذاشت توان مي دولت حساب به نه را آارها گونه اين:گفت واقعه اين از عميق

 واقعي پيرو نه و هستند انقالبي نه اند شده مرتكب را جنايت اين آه آساني اسالم؛ حساب

 به و داده قرار تعقيب تحت فوريت به را حادثه اين عامالن ميدهم ولق بشما.. خميني امام

 اين در آه نيز اروميه 64 لشكر فرمانده ظهيرنژاد سرتيپ تيمسار. برسانيم مجازات

 به وي. ميكنيم حمايت قانون از بلكه نيستيم قاتلين حامي ما: "گفت داشت، حضور مالقات

 و برادارن همه امنيت نقده در ويژه نيروي يك اراستقر با آه داد قول نقده آرد نمايندگان

   (15/6/1358آيهان."(آند تأمين را شهرستان اين در آرد خواهران

 متن. است توجه قابل زمينه اين در هم  اسالمی جمهوری گذار بنيان نماينده گزارش

 اين به بود، شده اعزام جا آن به منطقه، حوادث بررسی برای که بهادران مهدی گزارش

 هاي بررسي و مشاهدات مجموع از ظله دام خميني امام حضرت تعالي بسمه: "است شرح

 تقديم گزارشات همراه آن مدارك آه آردستان جاهاي بقية و حومه و نقده در روزه 25

 يك غربي آذربايجان و آردستان در آه است دست در شواهد و ادله بعضي -1: گردد مي



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

349 

 

   

 اجرائي عامل گذشته رژيم در آه مالكين و ها فئودال زيرا است، جريان در مرموز توطئه

 فرمانده نژاد، ظهير  تيمسار چمران، دآتر نظير افرادي توسط اند بوده منطقه در شاه

 دندان بن تا ژاندارمري و ارتشي فرماندهان ساير و شهبازيان سرهنگ اروميه 64 لشكر

 زجر ها فئودال دست از زياد ساليان آه مستضعف مردم برابر در و اند شده مسلح

 فعلي فرماندهان مانند ارتشي عناصر بعضي -2. گيرند مي قرار فشار تحت اند آشيده

 مذهبي بينش نداشتن اثر در فرمان زير پرسنل از اي پاره و غربي آذربايجان و آردستان

 منطقه آرد و ترك بين را عقده و خصومت روح خود مثبت آارهاي آناره در انقالبي و

 يك با قوي احتمال به و ماند خواهد باقي اختالف هميشه براي آه اند آرده يكتحر چنان

 بي مردم بيزاري باعث عامل همين شد خواهيم مواجه ها دمكرات سوي از چريكي جنگ

 دمكرات سوي به مردم نتيجه در آه است گشته ما به بدبيني و اسالمي جمهوري از گناه

 جوانمردان موجود نوارهاي و گزارشات آه مفصل تحقيقات با -3. شوند مي داده سوق ها

 نجفي سرگرد و معبودي آقاي سرپرستي تحت نقده نماهاي مجاهد و ژاندارمري استخدامي

 و آنها سكونت محل در آرده عام قتل گناه بدون را نفر 45 حداقل نقده توابع از قارنا در

 دهات و اند شده آشته جنگ در نمايند وانمود آه اند داده انتقال ها بيابان در را ها آشته بعدًا

 در اين و آشته را نفر 5 آوپلكو در بيگلري استوار و اند آشيده آتش به و آرده غارت را

 ضد احساسات تحريك و يكسو از ژاندارمري فرماندهان توطئه و خيانت يا لياقتي بي اثر

 است ديگر سوي از معصوم آردهاي ضد بر انتقامجوئي روح شدن بيدار و آردي

 مفسدين از نژاد ظهير حمايت علت به اند شده شناخته آشتار اين عاملين اينكه با متاسفانه

 آردستان سراسر بلكه و حومه و نقده در -4. نيست مجازاتشان و دستگيري امكان محلي

 تعصب با ساواآي مالنماهاي وجود خونريزي و جنگ عوامل از يكي غربي آذربايجان و

 دادگاه و اند شده مسلح ژاندارمري و ارتش توسط آه است مسلح يها فئودال و آردي ضد

 قارنا جريان مانند  ندارد را جلوگيري براي آافي قدرت انقالب پاسداران سپاه و انقالب

 حل راه آنار در -5. نشد اجرا آبادي نجف اميد آقاي و خلخالي آقاي شرع حاآم حكم آه

 الزم غربي آذربايجان و آردستان جهت نيعمرا و ايدئولوژي و فرهنگي حل راه نظامي،

   ".است
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   :پيشنهاد 

   .نقاط ساير و اند شده نقده قبل ماه سه دو جنگ باعث آه قالبي روحانيون تصفية ‐

 و خرمن سوزي آتش و قلعه بيگم قارنا، غارت و آشتار عاملين مجازات و دستگيري ‐

   .غيره و دوآب هاي خانه

   .مفسدين دستگيري جهت آن تقويت و انقالب دادگاه روي نظارت ‐

 و گذارده انقالبيون ضد اختيار در اطالعات رسمًا آه فرماندهاني توبيخ يا تعويض ‐

   .هستند پاسداران سپاه تضعيف درصدد

 انقالب شوراي و دولت طرف از بازرس نفر دو امام، طرف از بازرس نفر دو فرستادن

 24/6/58 بهادران مهدي ـ فائقه راماتاحت تقديم با.  آل دادستان طرف از نفر يك و

   "(26/6/1358آيهان(

 قتل مورد در مفصلی گزارش 58 سال ماه آذر16 تاريخ در اطالعات روزنامه همزمان

 و گفت فاجعه، اين گيری شکل عوامل به پرداختن ضمن آن در و کرد تهيه قارنا عام

   :است زير شرح به آن از بخشی که داد انجام روستا اين مردم با گوهايی

 آرده محاصره توپ و تانك با را ده اطراف تمام شهريور، 11 روز: گويد مي حمزه "

 بشكل قادري، باسم شخصي بهمراه نفر صد حدود اي عده بعدازظهر يك ساعت و  بودند،

. بريدند سر و آشتند  ديدند، دستشان دم را آسي هر و ريختند ها بخانه پاسدار، مجاهدين

 و تقصير هيچ ده اين مردم آه خورد قسم و رفت آنها نزد  قران، جلد يك با  ده، روحاني

 و بردند خود با و بريدند را سرش و آشتند فورًا را ده روحاني مهاجمين.  ندارند گناهي

   .است نشده پيدا ده روحاني سر هنوز

 اه آن:گويد مي است داده دست از آشتار اين در را اش ساله 18 و15 فرزند دو آه زني 

   .نكردند رحم هيچكس به

 ده در يا ساعت آن در اند زنده حاال آه ها آن بوديم نشنيده جا هيچ ما را بيرحمي همه اين 

 آه اي اسلحه نوع درباره  .آنند مخفي را خود طريقي به توانستند يا نبودند شان خانه در

 بعضيهارا آشتند گتفن با را بعضيها:گويد مي سيداحمد، بنام پيرمردي بود، شده برده بكار
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 خفه پوتين و لگد زير را آودآان مخصوصًا هم را بعضيها  بريدند، سر آارد و چاقو با

 درباره است داده دست از را اش خانواده اعضاي از نفر 9 آه احمد سيد  .آردند

 قارنا وارد وقتي  غروب، و بودم نقده در انروز من:گويد مي خود ماندن زنده چگونگي

   .ديدم خود چشم جلوي را جهنم شدم،

   خواهند؟ مي چه مردم 

 دست از بر عالوه روستا اين آشيده زجر مردم.  گذرد مي ماه سه از بيش قارنا فاجعه از

 در آه اينست ما درد:گويند مي آنها  دارند، هم ديگري بزرگ درد از خود عزيزان دادن

 ما ببيند؛ را ما وضع تا هنيامد هيچكس.  است نرسيده ما فرياد به هيچكس  مدت، اين طول

.  گذرند مي ما مقابل از فاتحانه و خونسردانه آه بينيم مي را خود عزيزان قاتلين

 يك جنايت، اين طراح دانيم مي ما! اند گرفته هم پاداش جنايت اين بخاطر هايشان بعضي

   .است بوده ارتش امير

   خواهيم نمي پول ما 

 ميني دو با آردستان به نيت حسن هيات سفر از اطالع با" قارنا" ده اهالي از گروهي

 متأثر سخت را فروهر داريوش  هايشان، حرف با انها.  امدند مهاباد به" قارنا" از بوس

 بكار گفت بود داده دست از را دخترش دو و شوهر آه زني به فروهر وقتي.  بودند آرده

  خواهيم، نمي پول ما  ه،شد جنايت ما ده در:گفت بغض و فرياد با  شود، مي رسيدگي شما

 دستشان آف را مزدشان و آنيد محاآمه و بگيريد را ما عزيزان قاتلين خواهيم مي فقط ما

 و معصوم طفل اي عده و شدند ما هاي خانه وارد آه گروهي آن خواهيم مي ما.  بگذاريد

 دستگير گذرند مي ما مقابل از  خونسرد، خيلي و راحت خيال با حاال و آشتند را گناه بي

 ما فرياد به آسي خواهيم مي ما.  عدالت جز  خواهيم، نمي چيزي ما.  شوند محاآمه و

 خوب: گفتند و آمدند اي عده ديروز.  آند رسيدگي ما آار به و اينجا بيايد آسي. برسد

 نبود، جنگ اينجا پيغمبر، به دين، به بخدا، اما دارد، حرفها اين از هم جنگ و بود جنگ

 قيام در توانست مي چطور ساله چهار بچه. آردند سالخي را گناه بي مردم مشت يك اينجا

. آند منتقل امام به را هايشان حرف: داد قول آنها به فروهر  .باشد داشته شرآت

 ناليدن و گريستن از اي لحظه آه حالي در و شدند ها بوس ميني سوار هم قتلها بازماندگان
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 .بازگشتند دارد تن رابر تعزيت و عزاداري ايه نشانه هنوز آه خود نداشتند، آرام

   "(16/9/1358اطالعات(

  درباره ايران حقوقدانان جمعيت  سرگشاده  نامه آذرماه 21 تاريخ در همچنين روزنامه اين

 در. کرد منتشر بازرگان، مهندس وزير، نخست به را قارنا  فاجعه ويژه به کردستان وقايع

 آذربايجان استانهای از کردنشين مناطق در که مطلعيد. :"..است آمده نامه اين از بخشی

 حقوق و آزادی به تجاوز با رابطه در دلخراش گزارشاتی کرمانشاه و کردستان و غربی

 و خشونت نماد که قارنا روستای فاجعه ويژه به. شود می ارسال شهروندان اساسی

... پذيرد صورت جدی تحقيقاتی آن مورد در است الزم و باشد می ضدبشری انتقامگيری

 اين ی دامنه گسترش از و بايستيم فاجعه اين برابر در که است همه ملی و انسانی ی وظيفه

   .(2 ص ،1358 آذرماه 21 اطالعات، ی روزنامه..." (آوريم عمل به جلوگيری اختالفات

   بعدی کشتارهای 

 رماندهیف تحت گروه و حسنی مال همزمان که شد می مطرح شرايطی در ها بحث اين

 بودند داده انجام نيز نشين کرد ديگر روستاهای در مختلف ابعاد در را جناياتی چنين او،

 در کليج سراوکانی، ده اشنويه، در نالوس ده: روستاهای به توان می ميان آن از که

 اشاره... و داشخانه ايندرقاش، قشالق، قره و نقده در شادله صوفيان، ده پيرانشهر، منطقۀ

   .گرفت صورت حسنی مشارکت و حمايت با و پاکسازی عنوان تحت همگی که کرد

 رهبری تحت که بسيج، و اروميه کميته عنوان تحت افرادی 1359 سال آبان سيزده روز

 روستاهای پاکسازی برای شدند، می اداره معبودی عظيم و حسنی مال االسالم حجت

  . شدند ايندرقاش ده وارد ـ شاروپران منطقه ـ مهاباد

 قرار مهاباد خاوری شمال کيلومتری ده در کند، يوسف نام به ديگری ده و ايندرقاش ده

 به رسند، می ده به معبودی سرپرستی به بسيج کميته اعضای و حسنی که هنگامی. دارند

 روز ده که گويند می مردم و کنند؛ می اسلحه طلب مردم از سالح خلع و پاکسازی نام

 به توجه بدون حسنی افراد. است گرفته تحويل را ها سالح و آمده منطقه به  سپاه قبل

 مردم جرح و ضرب به بود، سپاه به اسلحه تحويل بيانگر که سندی و مردم های حرف

  . دهند تحويل را خود سالح که دهند می فرصت ها آن به بعد روز تا و پرداخته
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 نشينی عقب به مجبور ها آن و شد ور حمله ها آن به دموکرات حزب ده، از خروج هنگام

 35 ساعت دو از کمتر در انها. پرداختند مردم قتل به بازگشت در اما شدند؛ ده طرف به

   .بستند رگبار به ديدند که را کسی هر ده مدخل از و رساندند قتل به را روستائيان از نفر

 هم باز نقده و اروميه بسيج افراد ايندرقاش در کشتار از پس روز چهار و آبان هفدهم در

 منطقه روستاهای پاکسازی قصد به معبودی، عظيم و حسنی مال االسالم حجت رهبری با

 حمله اين در.کردند تيراندازی به شروع مقدمه بدون و شدند اشنويه صوفيان عازم

   .شدند زخمی نفر 20 و کشته نفر 13 جمعًا و آن معلم و ده روحانی

   بعدی کشتارهای

   :است چنين کرد ژينوسايد با مقابله فرهنگی مرکز از بنقل و اختصار به بعدی کشتارهای

 روستا اين به حمله در ،6/1/59 تاريخ در)نقده(قالتان روستای مردم جمعی دسته کشتار

   .شدند کشته نفر 13

 آن طی که 27/8/59 تاريخ در پيرانشهر توابع از صوفيان روستای جمعی دسته کشتار

 سال50 باالی ها آن از نفر 7 و رسيدند قتل به روستا اين نظامی غير اهالی از نفر 12

   .داشتند سن

 رسيدند قتل به نفر 12 آن طی که  18/8/60 تاريخ در) نقده( باييزآباد روستای عام قتل

   .است شده شناسايی نفر 9 اسامی اما

 که 23/6/60 تاريخ در ساروقاميش  پزی آجر ی خانه کوره کارگران جمعی دسته کشتار 

   .است شده شناسايی نفر 13 اسامی و شدند کشته نفر18 فاجعه ناي در

 کشتار اين در که 6/11/61 تاريخ در مهاباد گول قره روستای مردم جمعی دسته کشتار

 حتا و داشتند سن سال 50 باالی ها آن اکثر که دادند دست از را خود جان نفر 18 نيز

   .شود می ديده آنها ميان در سال 95 و 70 سنين با افرادی

  /  مهاباد توابع از سوزی روستای  اهالی از نفر 9 کشتار
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 و شكاآان ی ريزه آه آويكان، حلبی، ديالنچرخ، روستاهای مردم جمعی دسته کشتار 

 تنها که شدند کشته نفر 40 از بيش مجموعا ها کشتار اين در ؛ نقده منطقه در يونسليان

   .است شده شناسايی کنون تا نفر 23 اسامی

 در. مهاباد توابع از آباد مرجان آباد، جعفر سور، ديمه روستاهای در جمعی دسته کشتار 

 شدند کشته نظامی غير مردم از ای عده گرفت انجام 25/12/61 تاريخ در که حمالت اين

   .است شده ثبت و شناسايی نفر 9 اسامی تنها که

 در اروميه سومای  منطقه در گيجه، و لقوش هه روستاهای مردم جمعی دسته کشتار 

   .است رسيده ثبت به و شناسايی نفر 13 اسامی که ،62/ 3/1 تاريخ

 تاريخ در) نقده( گورخانه و ليان خليفه مصطفی، چقل روستاهای جمعی دسته کشتار

   .شد نفر 21 شدن کشته به منجر که ،5/1/62

 ،23/6/62 ،)اشنويه(آب دو و ويله گونده و آباد جبرييل روستاهای جمعی دسته کشتار

   .دادند دست از را خود جان حمالت اين در نفر6

 اسامی تنها ها آن نفر 68 از که 1358 سال در قارنا روستای شدگان کشته اسامی جز به 

 اهالی از نفر 35 قالتان، روستای اهالی از نفر 12 و بوده شناسايی قابل نفر 49

 27 حدود ،1358 سال در يان،صوف اهالی از نفر 12 و وسوکند و ايندرقاش روستاهای

. دادند دست از را خود جان کردستان مناطق ديگر در نظامی غير شهروندان از ديگر نفر

   .است شده ثبت شدگان کشته از نفر 25 اسامی نفر، 27 اين از

 کردستان در حمله 14 حدود 1362 تا1358 های سال بين که گفت توان می واقع در

 رسيده ثبت به نفر 242 نام تنها تاکنون که اند شده کشته نفر هاصد آنها در که گرفته انجام

 نقده  منطقه کردهای از ،%44حدود يعنی ها آن از نفر 105 نفر 242 اين از. است

 که دهد می نشان مسئله اين. گيرد می قرار دوم مقام در کشته 72 با مهاباد شهر و  هستند

 جوانمردان لشکر و حسنی مال چون کسانی نفوذ حوزه به توجه با غربی آذربايجان استان

 ها روستا گناه بی مردم جمعی دسته کشتار و  آشوب درگير ديگر، منطقه هر از بيش اش

   .است شده
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   فردی و جمعی دسته های اعدام 

 در اما بود، کوچک شهرهای و روستاها به حمله در شدگان کشته آمار آمد جا اين تا آنچه

 اعضای عنوان به شدگان اسير بيشتر. آمدند می در اسارت هب نيز برخوردهاکسانی اين

 آمار به ترتيب اين به. شدند رو به رو اعدام حکم با احزاب اين هواداران يا و احزاب

 اعدام منطقه اين در ها سال اين در که سياسی فعاالن يا کرد احزاب اعضای های اعدامی

   .رسيم می اند، شده

 تيرباران کردستان در نفر 832 ،)1991-1979(1370 تا 1358 های سال فاصله در

 دموکرات حزب هوادار يا عضو نفر 399 تعداد اين از).چاک فرهنگی مرکز( شدند

 نفر 182مورد در کومله؛ حزب اعضای از نفر 209و  اند شده معرفی ايران کردستان

 گروه و حزب کدام عضو نيست معلوم و نشده ذکر مشخصی سياسی هويت مانده باقی

 ها اعدامی تعداد ها، آمار اين از نفر 802 که باورند اين بر منابع برخی. اند بوده سياسی

 ميان داخلی های جنگ در درصد، 3 حدود يعنی نفر، 28 و  بوده نظامی نيروهای توسط

   .اند شده کشته کومله و کردستان دموکرات حزب

 عادی شهروندان ميان از ها شده اعدام کليه درصد 10 حدود يعنی افراد اين از نفر 79

 تعداد که است ذکر به الزم. اند نداشته سياسی فعاليت و حزبی گرايش هيچ و اند بوده

 احزاب ميان جنگ در که اند بوده کسانی ها اعدامی اين از) نفر 23احتماال( ديگری

 صحرايی اعدام عنوان تحت جا همان و اسير نظامی نيروهای و حکومت مخالف

   .اند شده تيرباران

 بوده کردستان در سياسی های اعدام های ويژگی از يکی جمعی دسته های اعدام پديده

  12/3/1363 تاريخ در مهابادی جوانان از نفر 59 آن مورد ترين مشهور در که است

 های سال در ها اعدام تعداد بيشترين. شدند اعدام زمان هم طور به همگی و بازداشت

 163 اعدام با 1360 سال ميان اين در. است داده روی 1367 و 63 ،62 ،61 ،1360

 و ايران سياسی تاريخ  سالهای ترين سياه از يکی 160 اعدام با 1362 سال و نفر،

   .است کردستان
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   ها اعدام جزيی آمار 

 هرمز جمله از کرمانشاه، آباد ديزل زندان در زمان هم نفر يازده ،1358مرداد 28 در

 اعدامی اين از تعدادی احتماال. شدند اعدام چپ، طيف سياسی نفعاال از يکی بيانی گرجی

   (چاک فرهنگی مرکز.(اند نبوده کرد ها

 مرداد30 کيهان، ی روزنامه.(شدند اعدام نفر7 نيز ماه مرداد29 يعنی روز آن فردای

1358)   

 برادران و بردار فيلم يک شهر، شورای اعضای از يکی جمله از نفر،7ماه شهريور3

   (1359 پاييزی کومله خبرنامه(شدند اعدام سلطانی مصطفی

 اطالعات ی روزنامه.(شدند تيرباران سنندج شهر در نفر يازده 1358 شهريورماه4

7/6/1358)   

 روزنامه.(شدند اعدام سقز شهر پادگان در نفر 20 روز آن فردای يعنی ،1358شهريور5

   (6/5/1358.کيهان

 شد اعدام اشنويه زندان در ساله 21 جوان نژاد مولود اسماعيل که 2/2/1358 تاريخ از

 حزب اعضای از نفر 16 مجموعا انجاميد پروری محمد اعدام به که 9/11/1358 تا

 ويژه کردستان، در جنگ مجله.(شدند اعدام کومله حزب اعضای از نفر 10 و دموکرات

   (1358سال نامه

 از نفر 13و  کراتدمو حزب هواداران و اعضا از نفر 39 مجموعا 1359 سال در

   .(1359 نامه ويژه کردستان در جنگ.( شدند اعدام کومله حزب اعضای

 بانه، کامياران، سنندج، مهاباد، های زندان در نفر سه و شصت و صد ،1360 سال در

 و اعضا از افراد اين از نفر 35. شدند اعدام کردستان شهرهای ديگر و قروه، ديواندره،

 در جنگ.(بودند کومله حزب هوادران و اعضا از نفر 37و دموکرات حزب  هواداران

   (ايران کمونيست حزب و کومله سايت چاک، فرهنگی مرکز ،1360 نامه ويژه کردستان

 ثبت به شده اجرا ها آن مورد در تيرباران با اعدام حکم که نفر 88 اسامی 1361 سال

 دموکرات حزب عضو رنف38 کومله، حزب عضو نفر 18 افراد اين ميان از. است رسيده
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 حزب مثال عنوان به کردستان، احزاب ديگر به وابسته يا و مستقل سياسی فعاالن مابقی و

 و کومله حزب سايت کردستان، در جنگ مجله چاک، فرهنگی مرکز.(اند بوده خبات

   (ايران کمونيست حزب

 جمعی دسته های اعدام بارزترين شد، اشاره که اعدامی نفر 160 از  ،1362 درسال 

 حزب عضو نفر 36 ها اعدامی مابقی. است مهاباد در نفر 59 معروف اعدام همان

 های زندان های اعدام در افراد ديگر.اند بوده کومله حزب عضو نفر 30 و دموکرات

 جنگ مجله چاک، فرهنگی مرکز..(اند داده دست از را شان جان سردشت سنندج، سقز،

   (ايران کمونيست حزب و کومله حزب سايت کردستان، در

 دموکرات حزب اعضای از نفر 34 که است اين از حاکی رسيده ثبت به آمار 1363 سال

 آن اسامی و ها اعدامی ديگر مورد در. اند شده اعدام  کومله حزب اعضای از نفر 11 و

 حزب سايت کردستان، در جنگ مجله چاک، فرهنگی مرکز.(نيست دسترس در آماری ها

   (ايران ستکموني حزب و کومله

 حزب اعضای از نفر 18 و دموکرات حزب های اعدامی از نفر 19 اسامی 1364سال 

 ممکن اسامی اين از تعدادی معتقدند منابع برخی است ذکر به الزم. شدند اعدام کومله

 مرکز.(باشد مربوط دموکرات و کومله داخلی جنگ های شده کشته به مربوط است

   (ايران کمونيست حزب و کومله حزب سايت تان،کردس در جنگ مجله چاک، فرهنگی

 حزب اعضای از نفر 13 و کومله حزب اعضای از نفر هفت ،1366 و 1365 سال

 کومله حزب سايت کردستان، در جنگ مجله چاک، فرهنگی مرکز.(شدند اعدام دمکرات

   (ايران کمونيست حزب و

 ايران های زندان کل در 1368 و 1367 های سال در که جمعی دسته های اعدام در

 مستقل سياسی فعاالن برخی و دموکرات حزب هواداران و اعضا از نفر 23 گرفت انجام

 36  نيز و شدند می شناخته تسليمی نام با و بودند کرده تسليم قبال را خود که کسانی يا و

   .شدند اعدام کومله حزب اعضای از نفر
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 اعضای  عنوان به ها آن از نفر سه که رسيده ثبت به اعدام مورد هشت ،1369 سال در

 ذکر برايشان مشخصی سياسی هويت ديگر نفر پنج و اند شده شناخته دموکرات حزب

 حزب و کومله حزب سايت کردستان، در جنگ مجله چاک، فرهنگی مرکز.(است نشده

   (ايران کمونيست

 حزب عضو ها آن از نفر سه که دارد نفر 25 اعدام از حکايت ها آمار ،1370 سال

 مرکز.(نيست دست در اطالعاتی ديگر نفر 22 سياسی هويت از و اند بوده کومله

   (ايران کمونيست حزب و کومله حزب سايت کردستان، در جنگ مجله چاک، فرهنگی

 دسترس در شدگان کشته يا و ها اعدام از آرشيوی بعد به 1370 سال از اما سوتر آن

 در که است کرده روز به 1374 و 1373 سال تا را آمارش کومله حزب سايت. نيست

 ديگر تن چهار اعدام نيز و حزب اين اعضای از نفر 13 ترور به توان می ميان اين

   .کرد اشاره

 دوران اين در البته. نيست دسترس در آماری هيچ مطلقا 1382 سال تا 1374 سال از

 شد نمی اجرا يا شد یم صادر حکمی هم اگر و بود آمده پايين بسيار ها اعدام آمار حقيقتا

   .آمد درمی اجرا به تاخير با بسيار يا

   :است زير شرح به شده ثبت حال به تا که اعدامهايی موارد بعد به 1382 سال از 

 اعدام احکام.شدند اعدام سقز شهر در دموکرات حزب اعضای از نفر شش ،1383 سال

 حزب سايت ،29/1/1383 آشتی روزنامه.( بود شده صادر پيش سال چند افراد اين

   (ايران کردستان دموکرات

 و دستگير 1382 سال در کومله حزب با همکاری اتهام به بوکان، اهل محمدی اسماعيل 

   .شد آويخته دار به محاربه اتهام به اروميه زندان در 1384 شهريور 13 در

 دانیزن و دستگير 1381 سال در" سور اگری" گروه در عضويت اتهام به پنجوينی محمد

   .شد آويخته دار به 1384 شهريور 13 در و

 اعدام خوی زندان در  پژاک در عضويت اتهام به 1386 سال در دمير حکمت حسن

   .(بشرکردستان حقوق از دفاع سازمان.( شد
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 گزارش ديگری اعدام شد، اعدام فتاحيان احسان که ،1388 آبان 20 تا 1386 سال از

 محکوم اعدام به کرد سياسی فعاالن از نفر 14 کنونا  است مشخص آنچه اما است، نشده

   :است زير شرح به افراد اين اسامی. هستند حکمشان لغو انتظار در چنان هم و اند شده

  سلماس حسينی، سامی سيد -4  لطيفی  اهللا حبيب -3-معارفی شيرکو -2- جالليان زينب

 - 9 آخکندی رشيد -8  نیياسم فسيح -7  ارکيا رستم -6  سلماس محمدی، جمال سيد -5

 مصطفی -13 وکيلی فرهاد -12 حيدريان علی - 11کمانگر فرزاد -10 خضری حسين

   .رستمی انور -14 سقز ايلوی روستای سليمی،

 ،1991 تا 1979 سال از الملل بين عفو 1991 سال گزارش به بنا است ذکر به الزم

 شده اعدام ايران در اکرده از نفر 105 ،1991 تا 1987 سال از و کشته کرد50000

 در نفر5 ،1993 سال ژوئن در سازمان همين 1994 سال مارس ماه گزارش در. اند

   .اند شده اعدام زندان سال دو از بعد کرمانشاه

 به وابسته های اقليت از حمايت و نژادی تبعيض با مبارزه کميسيون گزارش اساس بر

 سپتامبر8 در  ليبرتی فرانس ايندهنم گزارش اساس بر 10/8/1994تاريخ در ملل سازمان

 نشان و نام بی آنها نفر 10 و بازداشت کردی  لباس پوشيدن اتهامی به نفر 70 ،1993

   .اند مانده

   :منابع 

   اطالعات روزنامه آرشيو‐1

   کيهان روزنامه آرشيو‐2

   اسالمی انقالب روزنامه آرشيو‐3

   (کوردوسايد(چاک فرهنگی مرکز آرشيو ‐4

   کردستان در جنگ ی مجله‐‐5

   .اش گانه 20 های کتاب و خوشحالی بهزاد شناسی کتاب وبالگ‐6

   گويا  خبرنامه‐7

   کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان سايت‐8



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

360 

 

   

   بشر حقوق فعاالن مجموعه سايت‐9

   ايران کردستان دمکرات حزب سايت‐10

   کومله حزب سايت‐11

   حسال خلع کنگره  ,UN, CD /872‐12/9/88 سند‐12

   e/cn.4/sub.201988,UN سند ‐13

   ملل سازمان اقتصادی اجتماعی شورای UN، e/cn.4‐31/4/1992سند‐14

   s/23685/add9/31992 امنيت شورای UN سند‐15

   اجتماعی اقتصادی شورای un، e/cn/.4/1993/45  سند ‐16

   /MDE 14/1/1988 اللمل بين عفو گزارش‐17

   /MDE 14/3/1989 اللمل بين عفو گزارش ‐18

   /MDE 13/10/1992 اللمل بين عفو گزارش ‐19

   MDE 31/12/1992 املل بيل عفو سازمان1990 تا 1987 بشر حقوق نقض: ايران ‐20

   27/11992 ماستريخت. کردستان بشر حقوق کميسوين اسناد مجموعه ‐21

 آنالين روز: منبع 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/d

ecember/02//30‐14.html  

  

  کروبی االسالم حجت و منتظری اهللا آيت به کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان ى نامه
: کروبی االسالم حجت و منتظری اهللا آيت به کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان ى نامه

 زندانيان گردي اعدام احکام اجرای خطر و فتاحيان احسان اعدام حکم اجرای برابر در

 و سالم با کروبی مهدى االسالم حجت و منتظری حسينعلى اهللا آيت نکنيد سکوت سياسی

 ُکرد سياسى زندانی فتاحيان، احسان اعدام حکم اجراى از پس روز 20 نامه اين تحيت

 به اعتراض در شما سوى از واکنشى منتظر مدت اين طی. گردد مى ارسال شما  براى

 هاى تالش وجود با که احسان غيرمنتظره اعدام متأسفانه اما. بوديم حکم اين اجراى
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 هيچ گرفت، صورت عمومی ناباورى و بهت ميان در بشر، حقوق فعاالن و خانواده

 تا گرفتيم نامه اين نگارش به تصميم رو اين از. نداشت دنبال به شما سوى از را واکنشى

 جوان اين اعدام حکم جراىا قبال در موضع اعالم براى درخواست ضمن آن طريق از

 هم که ديگر ُکرد سياسى زندانى 14 الوقوع قريب اعدام خطر به نسبت را شما ُکرد،

 فتاحيان احسان. کنيم آگاه برند می سر به احسان اعدام از پيش مشابه شرايط در اينک

  . شد دستگير گذشته سال تيرماه که بود کرمانشاه اهل ساله، 28 جوانی

 طريق از" ملی امنيت عليه اقدام" اتهام به حبس سال 10 بر مبنی بدوی دادگاه حكم

  وی برای سنندج انقالب دادگاه سوی از کردستان اپوزيسيون احزاب از يکی در عضويت

 تجديدنظر دادگاه در دوباره بررسی از پس حکم اين ناباوری آمال در اما. گرديد صادر

  . يافت تغيير عداما به محاربه، اتهام افزودن با کردستان استان

 مجازات تواند نمی تجديدنظر دادگاه آيفری دادرسی آيين قانون طبق آه است حالی در اين

  . نمايد تشديد را بدوی حكم در مقرر تعزيری

 در رسد نمی نظر به آه شده بينی پيش حكم افزايش برای نيز مواردی ماده اين در البته

  . باشد بوده موجه احسان مورد

 آبان بيستم چهارشنبه روز بامداد ايد گشته مطلع ها رسانه طريق از که گونه آن نجنابا عالی

 اجراى زمان تعيين. درآمد اجرا به سنندج زندان در فتاحيان احسان اعدام حکم 1388 ماه

 زندان در نيز وی خود اطالع به و شده ابالغ پرونده وکيل به آن از قبل روز سه حکم

 از المللى بين و داخلى سطح در بشر حقوق مدافعان و فعاالن ان،فتاحي خانواده. بود رسيده

 متوقف و حکم اجراى از جلوگيرى براى را اى گسترده تالش خبر اين انتشار زمان

  . کردند آغاز آن ساختن

 اسالمی، شورای مجلس در ُکرد نمايندگان با تماس قضاييه، قوه رييس به نگارى نامه

 اجراى اعالم با ها تالش اين تمامى متأسفانه اما... و سنندج در فقيه ولى نماينده به مراجعه

 احکام صدور اخير سال چند طی واقع به جنابان عالی. ماند نافرجام مقرر موعد در حکم

 افتاده اتفاق ندرت به و بوده سابقه کم سياسی فعاالن برای آن اجرای به اقدام و اعدام

 ی ادامه و شکست را سياسی های عداما طلسم حاضر شرايط در احسان اعدام. است
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 حاضر حال در. سازد هموار ديگر مشابه احکام اجرای برای را راه تواند می ما سکوت

 سر به ديگر شهرهای و کردستان های زندان در اعدام احکام با ُکرد سياسی زندانی 14

 حکم نيز نتهرا در انتخابات از پس اخير وقايع شدگان بازداشت از نفر 5 برای. برند مى

  . است شده صادر اعدام

 در. دارند قرار اعدام خطر در مشابه اتهاماتی با بلوچستان در نامشخصی تعداد همچنين

 در پيش از بيش خشونت اعمال مختلف اشکال که کنونى پرخطر و حساس شرايط

 و صريح گيری موضع لزوم ساخته، نمايان را خود چهره فعاالن و شهروندان با برخورد

 احکام اجرای به نسبت خطر اعالم و فتاحيان احسان حکم اجرای به اعتراض در قاطع

  . گردد مى احساس کامًال سياسى زندانيان ديگر اعدام

 بر زيرا ايم، داده قرار نامه اين خطاب را جنابعالی جهت اين از منتظری حسينعلی اهللا آيت

 در جمعی دست های اعدام هب اعتراض و سياسی زندانيان حقوق از دفاع در شما ى سابقه

 و مقام خود سکوت با توانستيد می نيز شما و خواست نمى بر کسی از صدا که هايی سال آن

 که نيز توقعی اين بر بنا. نهيم  مى بسيار ارج آن بر و آگاهيم کنيد حفظ را تان منصبت

 ياسىس زندانيان ديگر اعدام خطر و فتاحيان احسان اعدام به واکنش در شما از اينک

 تحمل با کنون تا آن از پس  هاى سال  تمامى طى و زمان آن در که است همان رود مى

 خود اعتراض و مخالفت ابراز در ها توهين و آزارها ها، محروميت ها، محدوديت ى همه

 طی که جا آن از کروبی مهدی االسالم حجت. ايد داده انجام اعمالى چنين ارتکاب به

 آن از پس وقايع و دهم جمهورى رياست انتخابات جريان در ويژه به اخير، های سال

 حقوق از دفاع و شهروندان مطالبات طرح به خاص  شجاعتى و صراحت با جنابعالى

 با نامناسب رفتارهاى افشاى و شدگان بازداشت وضعيت پيگيرى در و ايد پرداخته مردم

 رود مى شما از انتظار اين. ايم داده قرار نامه اين خطاب مورد را شما ايد بوده پيشگام آنان

 کنار در موجود فشارهاى و خطرات تمامی پذيرش با حاضر شرايط در که گونه  آن تا

 اين اعدام حکم اجراى مقابل در ايد شده تبديل معترضان گوياى زبان به و ايستاده مردم

 کند ىم تهديد را اعدام به محکوم سياسى زندانيان ديگر جان که خطرى و ُکرد شهروند

   1388 آذر 12 شنبه پنج کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان. نکنيد سکوت
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  شد محکوم اعدام به اروميه در سياسی زندانی يک
 امين محمد دريافتی گزارش بر بنا: بيان و انديشه شهروندان، حقوق_  هرانا خبرگزاری

 محمدی ايرج و نیخا پوالد احمد همراه به پيش سال دو پيشتر که پيرانشهر ساکن آگوشی

 ايران کردستان در سياسی حزب يک با همکاری اتهام به نيز سالجاری بود شده بازداشت

 محکوم اعدام به اروميه شهر انقالب دادگاه سوی از ماه آذر 12 نامبرده ، گرديد بازداشت

 زندان در فتاحيان احسان سياسی زندانی گذشته ماه که يادآوريست به الزم. است شده

 اجرای انتظار در که کرد سياسی زندانيان ترتيب اين به و شد اعدام سنه شهر مرکزی

  .است رسيده تن 15 به برند می بسر اعدام حکم

  

  شد محکوم اعدام به اروميه انقالب دادگاه سوی از محاربه اتهام به آگوشی امين محمد
 انقالب دادگاه سوی از محاربه اتهام به آگوشی امين محمد سياسی زندانی: ميديا کوردستان

 ساکن آگوشی امين محمد هرانا خبرگزاری گزارش بر بنا .شد محکوم اعدام به اروميه

 شده بازداشت محمدی ايرج و خانی پوالد احمد همراه به پيش سال دو پيشتر که پيرانشهر

 بازداشت ايران کردستان در سياسی حزب يک با همکاری اتهام به نيز جاری سال بود

 شده محکوم اعدام به اروميه شهر انقالب دادگاه سوی از ماه آذر 12 مبردهنا ، گرديد

 که کرد سياسی زندانيان شمار حکم اين صدور با کرد اعالم همچنين مذکور منبع. است

  .است رسيده تن 15 به برند می بسر اعدام حکم اجرای انتظار در

  

  اروميه زندان در پيرانشهری شهروند سه تکليفی بال

   .برند می بسر بالتکليفی در اروميه زندان در پيرانشهری شهروند سه: ميديا انآوردست

 ابوبکر های نام به پيرانشهری شهروند سه ، موکريان خبری آژانس گزارش اساس بر

 ، اند شده بازداشت پيش سال دو حدود که مطلق شجاعی آزاد و گودرزی توفيق ، آشناور

   .باشند می دادگاه رأی منتظر برده بسر فیبالتکلي در اروميه زندان در کماکان

 کاالی کشف بهانه به منزلشان به انتظامی نيروی مراجعه پی در نامبردگان ميشود گفته

  .اند شده دستگير انتظامی ماموران سوی از قاچاق
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  رژيم نيروهای توسط بانه منطقه در تن2 شدن زخمی 
 سردشت، آالن ی منطقه" سپی گله" روستای پايگاه در رژيم نيروهای: ميديا کوردستان

  . دادند قرار تيراندازی هدف را" آلوت" روستای مزارع قبل چندروز

  .شدند زخمی شدت به مجيد و حسين های نام به تن2 تيراندازی اين اثر بر

 جهت و شده زخمی شدت به سينه ناحيه از تن 2 اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 مردم به رژيم نيروهای تيراندازی انگيزه و علت از. اند شده قلمنت بانه بيمارستان به مداوا

  .است نشده حاصل دقيقی اطالع هنوز روستا اين

  

  انتظامی نيروهای توسط بانه ی منطقه در کاسبکار 4 شدن زخمی
 ی بازارچه در مرزی کاسبکاران از گروهی آذرماه، چهاردهم شنبه روز: ميديا کوردستان

 که گرفتند قرار انتظامی نيروهای تيراندازی هدف بانه" سورکيو" ارتفاعات" کوتر دروه"

  .شدند زخمی کاسبکاران از تن 4 آن اثر بر

 اموال از بخشی توقيف ضمن همچنين نيروها اين داد، گزارش کردستان خبرگزاری

 مواد مقاديری و آنها در موجود اجناس با همراه را آنان اتومبيل دستگاه چهار کاسبکاران

  .کشيدند آتش به سوختی

  .است نشده مشخص هنوز حادثه اين مجروحين اسامی

 بانه" چومان" روستای حوالی در نيز ماه آبان 13 روز رژيم، نيروهای است، ذکر به الزم

  .بردند تاراج به بود پوشاک شامل که را کاسبکاران اجناس از توجهی قابل مقادير

  

  است تعقيب تحت کرد دانشجويی فعال يک
 کردستان دانشگاه ژان هه دانشجويی ی نشريه مسئول مدير احمدی لقمان: ميديا انکوردست

 چند.است تعقيب تحت امنيتی نيروهای سوی از دانشگاه، اين ژان هه کانون سابق دبير و

 از گويزه روستای در واقع کرد دانشجويی فعال اين منزل به امنيتی نيروهای پيش روز

 لقمان مورد در روستا اهالی از الزم تحقيقات از سپ و مراجعه سقز شهرستان توابع
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 ی آستانه در آن، متعاقب .نمايند می تهديد فرزندشان بازداشت به را وی ی خانواده احمدی

 و تهديد را نامبرده ی خانواده تلفنی صورت به مجددًا امنيتی مأموران نيز دانشجو روز

 نظم در اخالل و شکنی قانون اتهام به را احمدی لقمان ها آن فرزند که شوند می متذکر

  .نمايند می بازداشت دانشگاه

 3 انتشار از پس ماه، آبان 25 روز ژان هه دانشجويی ی نشريه که است ذکر شايان

 لطيفی حبيب و معارفی شيرکو اعدام خطر و فتاحيان احسان اعدام خصوص در نامه ويژه

 است توجه قابل. درآمد تعليق حالت به دانشگاه نشريات بر ناظر ی کميته رئيس دستور به

 فشارهای را دانشجويی  نشريه اين توقيف علت دانشگاه، نشريات بر ناظر ی کميته رئيس

  .بود کرده عنوان انتظامی نيروی اطالعات و اطالعات ی اداره قضاييه، ی قوه

  

  کشيدند آتش به را آنان اجساد کرد، کاسبکار 3 قتل از پس رژيم نيروهای

 آتش به را آنان اجساد کرد، کاسبکار 3 قتل از پس رژيم نيروهای: ميديا کوردستان

  .کشيدند

 و عمری گرمان اسدی، پزشک" اسامی به تن سه اين کردستان، خبرگزاری گزارش به

 به متعلق اتومبيل دستگاه چند درون در آذر دهم چهار شامگاه ،"زاده صوفی بنگين

  .باختند جان يمرژ نيروهای تيراندازی اثر بر کاسبکاران

 فاصل حد در بودند سلماس" شپيران" و" سوما" مناطق اهالی از که کاسبکاران اين

  .گرفتند قرار رژيم نيروهای تيراندازی هدف" نی شيره" و" کوران" روستای

 ی لحظه تا هايشان، اتومبيل در کاسبکاران اين اجساد سوزاندن از پس رژيم نيروهای

  .اند نموده خودداری هايشان خانواده به آنان اجساد ادند تحويل از خبر اين مخابره

 اهل عمری، گرمان و" کورمک" روستای اهال اسدی، پزشک و زاده صوفی بنگين

  .بودند" نی شيره" روستای
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  تبريز تراکتورسازی تيم هواداران از تن چند آزادی و بازداشت
 تراکتور تيم هواداران از ديگر تن چند و منافی وحيد نوروزی، يونس: سسی ساواالن

 دادن با موقت بازداشت روز دو از پس و بازداشت ٨٨ آذر ١٣ جمعه روز تبريز سازی

  .شدند آزاد تبريز اطالعات اداره از تعهد

 تبريز سازی تراکتور تيمهای بين فوتبال بازی جريان در تبريز انتظامی نيروی ماموران

 از ديگر تن چند و منافی وحيد ،نوروزی يونس تبريز سهند ورزشگاه در قم صبای و

 می سر آذربايجانی تيم اين تشويق در شعارهايی که را تبريز تراکتورسازی تيم هواداران

 کرده منتقل صائب خيابان در انتظامی نيروی اطالعات حفاظت به و بازداشت دادند

 تبريز انتظامی نيروی اطالعات حفظت در شتم و ضرب از پس شدگان بازداشت. بودند

  .اند شده آزاد تعهد دادن و بازجويی از پس و شده منتقل شهر اين اطالعات اداره به

 عنوان با ای نوشته پارچه افراد اين که است گرفته صورت آن از پس افراد اين بازداشت

 شعار و داشتند دست در) ترکها افتخار تراکتور(»تراکتور ايفتخاری تورکلرين«

  .ندداد می سر »آذربايجان ياشاسين«

 آذربايجانيها مطالبات طرح صحنه به تبريز تراکتورسازی تيم بازيهای اخير ماههای در

 که شهرها ديگر و تبريز و تهران در تيم اين بازيهای تماشاگران و است گشته تبديل

 ،»آذربايجان ياشاسين« همچون شعارهايی دادن با رسد می نفر هزار دهها به تعدادشان

 به اقدام »مدرسه ديلينده تورک« و »اولسون خوار دوشمنلری اولسون وار آذربايجان«

   .کنند می تيم اين تشويق و آذربايجانيها ملی مطالبات طرح

  

  آذربايجانی فعال نژاد حسين علی وضعيت از خبری بی دوماه از بيش
 حرکت فعال اصل نژاد حسين علی بازداشت از روز دو و هفتاد گذشت با:  سسی ساواالن

  .برند می سر به او وضعيت از مطلق خبری بی در وی خانواده ماکو در يجانآذربا ملی

 آزاد ماکو زندان از ای هفته يک مرخصی جهت که آنکه از پس و ٨٨ مهر ۴ نژاد حسين

 هيچ کنون تا و است شده بازداشت اش مغازه در اطالعات اداره مامورين توسط بود شده

 قرار فشار تحت زندان در او است حاکی رسمی غير اخبار.است نداشته خانواده با تماسی
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 تجمع در شرکت به مردم دعوت اتهام به اين از پيش آذربايجانی فعال اين  .دارد

 دولتی روزنامه آميز توهين کاريکاتور چاپ سالگرد در و ٨۶ خرداد ١ در اعتراضی

 يتمحکوم دوران گذراندن مشغول و بود شده محکوم تعزيری حبس ماه هشت به ايران

  .بود خود

 از و دهند نمی را خانواده با نژاد حسين تلفنی تماس و مالقات اجازه قضايی مسئولين

 او اتهام و نگهداری محل بر مبنی آذربايجانی فعال اين خانواده سواالت به پاسخ دادن

 و هستند او مشخص نا وضعيت نگران شدت به نژاد حسين خانواده.کنند می امتناع

 بوده نتيجه بی تاکنون اروميه و ماکو اطالعاتی و قضايی مراجع به اآنه مکرر مراجعات

   .است

  

   بلوچ جوان هفت برای اعدام حکم صدور احتمال
  بلوچ جوان هفت براي اعدام حکم صدور احتمال: بلوچستان بشر حقوق فعاالن انجمن

 جار" حکومتي خبرگزاري, آزاده هموطنان و بشر حقوق فعالين, آزاديخواه انسانهاي

 ابراهيم,  بلوچستان و سيستان دادگستري ريئس از بنقل,  آذرماه 4 چهارشنبه، روز" نيوز

  داد خبر شد خواهد تشکيل زودي به که"  ريگی گروه عضو هفت بدوی دادگاه" از حميدی

 عبدالمالک گروه در عضويت و محاربه نفر 7 اين اتهام که است آمده مذکور گزارش در

 7 اين مورد در بدوی دادگاه الزم، های رسيدگی و دادگاه تشکيل اب زودی به و است ريگی

  . کرد خواهد صادر حکم نفر

 در و دستگير مختلف عناوين تحت را بلوچ جوان هزاران تابحال اسالمی جمهوری رژيم

 گروههاي با" عضويت يا و همکاري" نظير سنگيني اتهامات آنها به دستگيري ابتداي

 است زده مسلح قاچاقچي يا و) سابق جنداهللا" (ايران مردمي مقاومت جنبش" چون مسلحي

 را آنان ها شکنجه ترين شديد از بعد وحشت و رعب ايجاد و سرکوب راستای در و

 احکامی به اعتراض حق و وکيل از برخورداری بدون زمينی زير" های دادگاه"در

 فعالين ما. است نموده محکوم پا و دست بريدن يا و اعدام همچون ضدبشری و وحشيانه

 با برخوردهاي اينچنين که باوريم اين بر" بلوچستان بشر حقوق فعاالن انجمن"
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 جوان هفت اين که ميرود آن بيم و آنها بشري و حقوقي نقض باعث بلوچ دستگيرشدگان

 ازهمه لذا. شوند  محکوم مدت  طوالنی حبس به يا و دچار سرنوشتي چنين به هم

 و آزاديخواه انسانهاي شما,  اللمل بين عفو سازمان,  يبشر حقوق فعال سازمانهاي

 افراد اين جانی امنيت تامين و سالمت حفظ و آزادي براي که داريم تقاضا آزاده هموطنان

  نمائيد فوري اقدام

  

  کرمانشاه آزاد و رازى  هاى دانشگاه در اعتراضى تجمعات برگزاری
 تجمعاتی دانشجو روز مناسبت به زامرو صبح: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

  .شد برگزار کرمانشاه آزاد و رازی هاى دانشگاه در اعتراضی

 مسير در حرکت با 11:30 ساعت کرمانشاه رازی دانشگاه دانشجويان از تن 300 حدود

 اين. داشتند گرامی را دانشجو روز دانشگاه اين مرکزی ساختمان تا فنی دانشکده

 اين دانشجوی 80 از بيش برای تعليقى احکام اجرای و صدور به اعتراض در دانشجويان

  ". ندارد اثر ديگر کميته، تعليق،" دادند مى شعار دانشگاه

 استعفای خواستار مرکزی ساختمان مقابل حضور با دانشجويان تجمع اين پايان در

 رازی دانشگاه فرهنگی معاون و انضباطى ى کميته رييس »زنجانی« و »بيدمشکی«

 نيروهاى توسط معترض دانشجويان از نفر يک تجمع اين طى شود مى گفته. شدند

  . است شده دستگير دانشگاه اين حراست

 تجمع از فيلمبردارى به اقدام که دانشگاه حراست از افرادى با نيز دانشجويان از تن چند

  . شدند درگير کردند مى کنندگان

 مشابه تجمعى نيز کرمانشاه آزاد اهدانشگ ادبيات دانشکده مقابل در امروز صبح همچنين

 ذلت ميرد، مى دانشجو" دادند مى شعار دانشجويان اعتراضی تجمع اين در. شد برگزار

  ."پذيرد نمى
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  کرد دانشجويی فعال بازداشت
 شب ُکرد دانشجويی فعال کريمی، سهراب: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

  .شد بازداشت گذشته

 در کريمی سهراب منزل به مراجعه با امنيتی مأموران دانشجو، روز رآذ 16 ى آستانه در

 شود می گفته. کردند دانشجويی فعال اين بازداشت به اقدام کردستان استان قروه شهرستان

 ورود از مانع مدتى تا کريمی سهراب منزل درب مقابل تجمع با محل اهالی از جمعی

 مکان به و بازداشت را سهراب امنيتى نيروهاى نهايتًا اما شدند، خانه داخل به مأموران

  .دادند انتقال نامعلومى

 در بازداشت ى سابقه نيز اين از پيش که است ُکرد دانشجويی فعاالن از کريمی سهراب

 بازداشت روز 76 گذراندن از پس وی. دارد را تهران دانشگاه 86 سال دانشجوی روز

 سال ماه ارديبهشت. شد آزاد تومانى يونميل 150 ى وثيقه با اوين زندان 209 بند در

 نظر با حکم اين. شد صادر شالق ضربه 74 و زندان سال دو بر مبنی وی حکم جاری

  .گرديد تبديل نقدی جزای به قاضی

  

  شد بازداشت آسا کيانوش برادر آسا کامران
 شکيانو باخته جان دانشجوی برادر آسا کامران: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 روز ظهر رضايی بيژن نام به کيانوش دوست و خانوادگى بستگان از يکی همراه به آسا

  .شدند بازداشت تهران در گذشته

 صنعت، و علم دانشگاه دانشجويان اعتراضی تجمع برگزاری از پس آذر 16 دوشنبه ظهر

 در آسا کيانوش خانواده از نمايندگی به دانشگاه اين دانشجويان دعوت به که آسا کامران

 همراه به صنعت و علم دانشگاه از خروج هنگام بود، يافته حضور دانشجو روز مراسم

  .شدند بازداشت محل در مستقر انتظامی نيروهای توسط رضايی بيژن

 بيژن و خود بازداشت خبر اعالم ضمن خانواده با تماس در آسا کامران گذشته شب

 به و آسا کيانوش خانواده. است دهکر اطالعى بى اظهار شان نگهداری محل از رضايی
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 نگران شدت به انتخابات از پس اخير وقايع طی شده کشته دانشجوی اين مادر ويژه

 آسا کيانوش.هستند رضايی بيژن همچنين و کامران جانی امنيت و نگهداری وضعيت

 نخبگان از و ارشد کارشناسی مقطع در پتروشيمی مهندسی ى رشته آخر ترم دانشجوی

 ميدان در خرداد 25 ميليونی تظاهرات جريان در وى. بود ايران صنعت و علم دانشگاه

  .گرفت قرار گلوله اصابت مورد دولت به وابسته مسلح نيروهای سوی از تهران آزادی

 قوه رييس به اى نامه نوشتن با اخيرًا کيانوش، برادر و مادر آسا کامران و فالح فاطمه

 شدن روشن و بررسی خواهان اسالمی ورایش مجلس ياب حقيقت کميته و قضاييه

 جنايات اين عامالن مجازات و شناسايی و ُکرد ی نخبه دانشجوی اين شهادت پنهان زوايای

  .شدند هولناک

  

  شد ربوده تهران دانشگاه کرد دانشجوی کلبعلی فرزاد دکتر

 از پس لحظاتی آذر 16 روز عصر داد، زارش کردستان خبرگزاری: ميديا کوردستان

 کرد دانشجوی کلبعلی فرزاد دکتر, تهران دانشگاه در دانشجويی اعتراضات يافتن يانپا

  .شد ربوده امنيتی نيروهای توسط دانشگاه اين

) قدس خيابان( تهران دانشگاه شرقی درب از خروج از پس وی عينی شاهدان گفته به

  .شد ربوده مشکی پژوی بر سوار شخصی لباس نفر چند توسط

 دانشکده سياسی شناسی جامعه دکتری اول رتبه حائز و ممتاز دانشجويان زا کلبعلی فرزاد

 دکترای تز گذراندن مشغول حاضر حال در و بوده تهران دانشگاه سياسی وعلوم حقوق

  .است خود

  

  سنندج روستاهای از يکی در شهروند سه بازداشت
 توسط جسنند شهر تابع روستاهای از يکی ساکن کرد شهروند سه:ميديا کوردستان

 فعاالن مجموعه گزارش به .شدند منتقل نامعلومی نقطه به و بازداشت امنيتی نيروهای

 به مراجعه با امنيتی نيروهای آذرماه، 12 مورخ شنبه، پنج روز ايران، در بشر حقوق
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 اقدام روستا، محاصره از پس کردستان استان مرکز سنندج، شهر تابع روستاهای از يکی

  .کردند" زمانی حسن و مولود ، برزان" نامهای به روستا اين ساکن شهروند سه ببازداشت

  .نيست دست در اطالعی کماکان شدگان بازداشت سرنوشت همچنين و بازداشت داليل از

  

  مين انفجار اثر بر مهابادی جوان يک پای قطع
 يک ، مهاباد شهرستان توابع از تپه گوگ روستای در مين انفجار اثر بر: ميديا کوردستان

  .داد دست از را خود پای روستا اين اهل جوان

 پايگاه از يکی اطراف در که مين اين: افزود خبر اين اعالم با موکريان خبری آژانس

 22 جوان يک پای قطع باعث شد منفجر تپه گوگ روستای در پاسدان سپاه متروکه های

  .گرديد ساله

 مرزى مناطق در جنگ از مانده جاى به منفجره مواد و مين انفجار که است ذکر شايان

 شده مناطق اين در ، مردم از نفر صدها شدن کشته و زخمی به منجر آنون تا ، آردستان

  .است

  

  رسيد تن 15 به کرد بازداشتی دانشجويان تعداد 
 احمد کرد بازداشتی دانشجويان وضعيت از تاکنون که حالی در: ميديا کوردستان

 ويسی، سروه محمدی، ليال عزيزی، پخشان عارفی، عبداهللا رحيمی، آمانج اسماعيلی،

 تهران دانشگاه کرد دانشجويان 25/8/88 روز اعتراضی تحسن دنبال به که يوسفی هژار

 از تعدادی نيست دست در خبری شدند دستگير فتاحيان احسان اعدام حکم به اعتراض در

  .اند شده بازداشت اخير روزهای در نيز کرد دانشجويان

 ادريس کرد، دانشجويان دستگيری موج ادامه در کردستان خبرگزاری گزارش به

 در قبل روز چند نيز طباطبايی عالمه دانشگاه دانشجوی بانه، شهرستان اهل مولودی،

 عباس و احمدی ناصر کردنژاد، امجد ديگر سوی از. شده بازداشت خود شخصی خانه

 از پس بودند شده احضار انقالب دادگاه سوی از که تهران دانشگاه دانشجويان از کاکايی

 دست در خبری آنها وضعيت از خبر اين ارسال ی لحظه تا و بازداشت دادگاه به مراجعت
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 مرادی عليرضا های نام به تهران دانشگاه کرد دانشجويان از ديگر تن دو همچنين. نيست

 نشجویدا کلبعلی فرزاد دکتر هم آذر 16 زور در. اند شده بازاشت نيز مرادی سجاد و

 تحسن اتمام از بعد دانشگاه از خروج از پس تهران دانشگاه شناسی جامعه دکتری

 سياسی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی کريمی سهراب همچنين شد، بازداشت دانشجويان

  .شد بازداشت قروه شهرستان در تهران آزاد دانشگاه

 نفر 15 به اخير روزهای در کرد بازداشتی دانشجويان تعداد دانشجويان اين بازداشت با

  .است رسيده

  

  رژيم نيروهای توسط ای بانه کاسبکار 2 شدن زخمی

 ارتفاعات در رژيم انتظامی نيروهای آذرماه، 15 يکشنبه روز: ميديا کوردستان

 هدف بود، دستگاه 70 بر بالغ که را کاسبکاران های اتومبيل کاروان بانه" سورکيو"

  .دادند قرار تيراندازی

 اهل جمال، اسامی به تن دو تيراندازی اين اثر بر کردستان، خبرگزاری گزارش به

  .شدند زخمی شدت به بانه" تال دشته" منطقه اهل عبداهللا، و" گويز کويره" روستای

 از گريز هنگام و تيراندازی اين اثر بر نيز" چمپاراو" روستای اهل فريدون، نام به فردی

  .گرديد پا ناحيه از شکستگی و کوه از طسقو ی سانحه دچار رژيم، نيروهای دست

 همراه نيز دستگاه پنج و شده واژگون نيز کاسبکاران اتومبيل دستگاه 20 از بيش همچنين

  .گرديد حريق ی طعمه بار، با

  .سوخت آتش در نيز کاسبکاران گازوئيل و بنزين دبه هزار 10 به نزديک اينها بر عالوه

  

  شدند محکوم حبس سال ١۶ به يک هر کرد، فعال دو
 در کرد، مدنی فعالين از تن دو اوليايی ارسالن و پناهی حسين انور: ميديا کوردستان

 گزارش به .شدند محکوم زندان سال ١۶ به يک هر کردستان استان نظر تجديد دادگاه

 فعاالن از اوليايی ارسالن و پناهی حسين انور مدنی، و سياسی زندانيان از دفاع کمپين
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 و ملی امنيت عليه اقدام اتهام به گذشته سال در که کردستان، استان مدنی و سياسی

 اعدام حکم کشور عالی ديوان تجديد دادگاه در بودند، شده محکوم اعدام به خدا با محاربه

 و سنندج و قروه شهر اطالعات اداره اعتراض دنبال به يافت، کاهش زندان سال ۶ به آنها

 از يک هر مجدد دادگاه گذشته روز چند در کرد، فعال دو اين برای مجددًا سازی پرونده

  .اند کرده محکوم زندان سال ١۶ به را ها ان

 باشد، می کردستان استان فرهنگی و مدنی فعاالن از پناهی حسين انور که است ذکر شايان

 قروه و سنندج اطالعات ی اداره طرف از اساس بی و مجدد سازی پرونده يک پی در که

 زندان در درپی پی اعتصابات و اعتراضات و زندان عمومی نظم در اللاخ اتهام به

  .شدند محکوم زندان سال ١۶ به اوليايی ارسالن با همراه سنندج،

 چند طی دهگالن شهرستان ليالخ، روستاهای مردم واصله، اخبار طبق که است گفتنی

 از دوباره نیپشتيبا ضمن امضا هزاران بر بالغ طومارهايی آوری جمع با گذشته روز

 و سياسی زندانيان تمامی و مدنی فعال دو اين آزادی خواستار اوليايی و پناهی حسين آقای

  .اند شده کرد مدنی

  

  شد آزاد تومانى ميليون 50 ى وثيقه با ُکرد فعال رازيانى، فريدون
 توديع با امروز عصر) آژوان( رازيانى فريدون: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

   .شد آزاد تومانى ميلون 50 ى يقهوث

 بازداشت کرمانشاه در امنيتى نيروهاى توسط جارى سال ماه مهر چهارم ُکرد فعال اين

 مدت طی رازيانی فريدون. گرديد منتقل تهران در اوين زندان به روز دو از پس وی. شد

 قرار بازجويی مورد خود فرهنگى و مدنى هاى فعاليت درباره بارها بازداشت روز 75

 ُکردی هاى جريان از هوادارى ى واسطه به ملی امنيت عليه اقدام وی اتهام. است گرفته

 و مؤسس هيئت عضو دانشجويی دوران در) آژوان( رازيانی فريدون  .است شده عنوان

 عضو نيز آن از پس و تهران پزشکی علوم دانشگاه در" کازيوه" انجمن مرکزی شورای

 87 سال ماه ارديبهشت انجمن اين فعاليت مجوز. است بوده کرمانشاه در" ژيار" انجمن

   .شد لغو دولت سوی از
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  تهران در آذربايجانی فعالين اجاقلو؛ محمود و شيخی بهنام دادگاه جلسه برگزاری
 مدنی فعاالن از اجاقلو محمود و شيخی بهنام اتهامات به رسيدگی جلسه:  سسی ساواالن

 تهران انقالب دادگاه ٢۶ شعبه در ٨٨ آذر ٩ دوشنبه وزر تهران اسالمشهر در آذربايجانی

  .گرديد برگزار عباسی پير قاضی رياست به

 از پس و بازداشت اسالمشهر در کارشان محل در ١٣٨٨ خرداد ١٩ اجاقلو و شيخی

 ميليون ۵٠ وثيقه قيد به اوين زندان ٢٠٩ بند در موقت بازداشت روز ۶٣ و ۵۵ تحمل

   .بودند شده آزاد تومانی

 قانونی غير تجمعات تشکيل- و نظام عليه تبليغ ملی، امنيت عليه اقدام افراد اين اتهام

 اين طرح برای دادستان استنادات صادره خواست کيفر اساس بر و است شده عنوان

 ماهواره تلويزيون با تلفنی تماس ترکيست، پان گروههای با افراد اين ارتباطات اتهامات

 مسجد در خاتمی محمد سخنرانی مراسم در افراد اين شرکت و وی تی گوناز ای

  .است شده عنوان خاتمی نژادپرستانه جوک به اعتراض و تهران اميرالمومنين

 دادگستری وکيل سلطانی عبدالفتاح و شده برگزار علنی غير صورت به افراد اين دادگاه

  .است داشته عهده بر را افراد اين وکالت تهران در

 بازداشت مدت تمام تقريبا و گرفته قرار شتم و ضرب مورد بازداشت امهنگ به فعالين اين

 مدت در آنها.اند گذرانده روحی و جسمی فشارهای تحت اوين زندان ٢٠٩ بند در را

   .اند بوده محروم خانواده با مالقات و وکيل به دسترسی حق از بازداشت

  

  209 بند در تهران، دانشگاه کرد دانشجوی محمدی، ليال نگهداری
 هژار ويسی، سروه عزيزی، پخشان عارفی، عبداهللا رحيمی، آمانج اسماعيلی، احمد

 که هستند ماه آبان 25 روز اعتراضی درتجمع بازداشتشده کرد دانشجويان ديگر يوسفی

 نگهداری از حاکی گزارشها اينحال با. نيست دست در اطالعی آنان وضعيت از تاکنون

   .ستا اوين زندان 209 بند در آنان
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  آردستان بشر حقوق از دفاع سازمان دبيرخانه-اطالعيه
  آردستان بشر حقوق از دفاع سازمان دبيرخانه

 از دفاع سازمان بند در ريس آبودوند صديق محمد بشر حقوق جهاني روز درآستانه

 در ميشود گفته آه نوشته متحد ملل  سازمان آل دبير به اي نامه آردستان بشر حقوق

. است شده ضبط اوين زندان اطالعات حفاظت ماموران توسط بيرون به آن ارسال جريان

 اجرايي ضمانت با سازتر آار و جديد هاي آار راه ارائه خواستار نامه درآن آبودوند

 و جهان سطح در بشر حقوق نقض از پيشگيري براي متحد ملل سازمان سوي از آافي

 آقاي از همچنين آردستان بشر حقوق سازمان ريس. است شده ايران و خاورميانه بويژه

 وجداني و تي ،عقيده سياسي زندانيان وآزادي رهايي براي تا آرده درخواست مون بانگي

 از زيادي محدوديتهاي اوين زندان 3 بند به آبودوند انتقال زمان از. آند تالش ايران در

  زندان در گذشته سالهاي طي آه ايشان يادداشتهاي و ها نوشته و دفاتر تمامي ضبط جمله

 موضوعات با رابطه در آتاب چند و صفحه 1000 بر بالغ ميشود گفته و شده نگاشته

  . است شده ايجاد است بوده بشري حقوق

 با حضوري ديدار از گذشته ماه بهمن از همچنين آردستان بشر حقوق سازمان ريس

  .است شده محروم فرزندانش

  2009دسامبر نهم/ چهارشنبه

  

   ميناب زندان در آرد فعال زندانی دو بد يتعضو
 مدني و سياسي زندانيان از دفاع آمپين مرآزي ستاد به ميناب زندان از آه خبري به

 آرد سياسي زنداني ديگر مرادي علي با همراه نگارآرد، روزنامه شريفي آمال ، رسيده

 به آنها به مرخصي گونه هر دادن از و المالقات ممنون آه است زيادي مدت ، زندان اين

  . ميشود خوداري شدت

 مسئولين طرف از زنداني دو اين آزار و اذيت و فشار ، آمپين به رسيده خبر طبق آه

 شريفي آمال آه شده زندان مسئولين از اي عده روزانه آار حتي و يافته افزايش زندان

 شده محكوم تبعيد و زندان سال 30 به اي دقيقه چند دادگاهي در آه آرد نگار روزنامه
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 حتي و المالقات ممنوع مرادي علي زندان اين در آرد سياسي زنداني ديگر با همراه. بود

 هر از زندان مسئولين ، آنها دين براي رفتن و زنداني دو اين هاي خانواده مراجعه در

  . اند آرده خوداري خانوادهايشان با آنها مالقات اجازه گونه

 ، خطرناك بيماريهاي دچار آه زندانياني همراه آرد زنداني فعال دو اين آه است گفتني

 وسيله به زندان مسئولين و. ميشوند نگهداري… و قارچي مريضيهاي ، هپاتيت ، سل

 مسائل سر بر بحث و زندانيان ديگر با زنداني دو اين تماس از خود آدمهاي و جاسوس

 امنيتي آنترول زير شدت به را آنها و ميشود گيري جلو شدت به مسائل ديگر و آردستان

  .اند داده قرار

 زينتي محمد نامهاي به ديگر زنداني دو آه دارد آرد زنداني 4 زندان اين است ذآر شايان

 20 و شده فرستاده مريوان از آه اميني عبداهللا و زندان سال 30 به محكوم سقز شهر اهل

  . دارد حكم زندان سال

  

  مدنی و سياسی زندانيان از دفاع کمپين

  خاتمی محمد سيد نژادپرستانه جوک به معترضين برای شالق و حبس حکم
 دادگر، برات وحيدی، شاکران آرمين باقرزاده، فريد صدوقی، عبداهللا:  سسی ساواالن

 آذربايجانی فعالين از) تبريز آزاد دانشگاه دانشجوی(قديمی اصغر و) فيلمساز(مينقی بابک

 سی و حبس روز يک و نود به تبريز جزائی ١١١ شعبع سوی از حکمی طی تبريز در

  .گرديدند محکوم سال دو مدت به تعليقی شالق ضربه

 تبريز باغشمال ورزشگاه در موسوی ميرحسين سخنرانی مراسم پايان از پس فعالين اين

 و آذربايجانيها ملی و زبانی حقوق محوريت با شعارهايی طرح بدنبال و ٨٨ خرداد ۴ در

 عضو و ايران پيشين جمهور رئيس خاتمی محمد سيد نژادپرستانه جوک به اعتراض

   .بودند شده دستگير امنيتی نيروهای توسط موسوی، انتخاباتی کمپين

 را افراد اين اتهام تبريز جزائی ١١١ شعبه رئيس محمدی قاضی صادره حکم اساس بر

 بر شعارهايی سردادن طريق از که متهمند آنها. است کرده عنوان عمومی نظم در اخالل

 حين در صدا و سر ايجاد به آذربايجانيها زبانی حقوق درخواست و خاتمی محمد سيد هعلي
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 فعالين اين دادگاه جلسه .اند پرداخته تختی ورزشگاه در موسوی ميرحسين سخنرانی

 ٨٨ آبان ١٢ صادره حکم و بود شده برگزار علنی غير صورت به ٨٨ آبان ١٧ يکشنبه

  .است گرديده ابالغ آنها به

 در آنها.اند بوده محروم وکيل داشتن حق از دادرسی و بازداشت دوره طول در متهمين

  .اند گرفته قرار شکنجه و شتم و ضرب مورد بازداشت دوران

 ايران پيشين جمهور رئيس خاتمی محمد که اينترنت در فيلمی انتشار بدنبال است گفتنی

 ها آذربايجاني وردم در جوکی بازگويی حال در را) است آرده حمايت موسوي از آه(

 تبديل آذربايجانيها اعتراضات صحنه به آذربايجان دانشگاههای و شهرها دهد می نشان

 تبريز در موسوی ميرحسين سخنرانی با همزمان و اعتراضات اين جريان در. شد

 شدت به را آنها دادند، می سر شعار که حاضرين از ای عده به حمله با امنيتی ماموران

  .بودند کرده بازداشت را زيادی عده و داده قرار مشت و ضرب مورد

 حسن حامد و) تبريز دانشگاه دانشجويان(ايمانی علی و مهدی آور، بخت جهانبخش و نادر

 اين جريان در که هستند آذربايجانی فعالين ديگر از) تبريز آزاد دانشگاه دانشجوی( زاده

 می سر به محاکمه انتظار در کنونا و بودند شده آزاد وثيقه قيد به و بازداشت سخنرانی

  .برند

  

  پور متين سعيد وضعيت به رسيدگی برای کانادا الملل بين عفو و آداپ امضای کمپين
 بشر حقوق جهانی روز مناسبت به الملل بين عفو سازمان امضای کمپين:  سسی ساواالن

 چهارشنبه وزر) آداپ( ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن همکاری با

  .گرديد برگزار کانادا ونکور شهر در) ٢٠٠٩ دسامبر ٩( آذر ١٨

 الملل بين عفو سازمان سوی از جهان در بشر حقوق نقض از مواردی کمپين اين در

 هايی نامه امضای با نظر مورد کيس به اشاره با کانادايی شهروندان که بود شده انتخاب

  .دهند پايان بشر وقحق نقض به خواستند مرتبط حکومتهای از

 قوه رئيس الريجانی صادق به ای نامه در کنندگان شرکت ايران آذربايجانيهای قسمت در

 خطرناک شرايط به ايران مقامات توجهی بی از را خود عميق نگرانيهای ايران قضائيه
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 در.داشتند ابراز زندان در آذربايجانی بشر حقوق فعال و نگار روزنامه پور متين سعيد

 می سر به اوين زندان در اکنون هم که پور متين سعيد است شده گفته آداپ شده تهيه نامه

 حق از کنون تا اما شده روحی و جسمی شديد مشکالت دچار ٢٠٠٩ سپتامبر از برد

 قوه رئيس از پايان در نامه کنندگان امضا. است شده محروم پزشکی امکانات به دسترسی

 و کند آزاد زندان از شرط و قيد بی صورت به را پور متين بودند خواسته ايران قضائيه

  .آورد فراهم را زندان از خارج در پزشکي مداواي به وی فوری دسترسي امکان

 به تنها که باشد می وجدان و عقيده زندانی پور متين سعيد معتقدند آداپ و الملل بين عفو

 آمده نامه از قسمتی در. است شده زندانی ايران در آذربايجانيها بشر حقوق از دفاع دليل

 حقوق المللی بين ميثاق ١٩ ماده صريح نقض بشر حقوق فعال اين شدن زندانی است

  .است آن امضاکنندگان از يکی ايران که است سياسی و مدنی

 ای نقشه حاوی که بروشوری از نسخه صدها بشر حقوق جهانی روز مراسم جريان در

 ترکی زبان خصوص در توضيحاتی و راناي در آذربايجانی مناطق و شهرها از

 پخش کنندگان شرکت بين در ،بود ايران در زبان اين به آموزش ممنوعيت و آذربايجانی

  .شد

 فرا ضمن ،امضاء آوری جمع ديگر کمپين دو در مشارکت با کنندگان شرکت همچنين

 ايران رد آذربايجانی ترکی زبان به تحصيل ممنوعيت برداشتن به ايرانی مقامات خواندن

 از که آذربايجان زبانی حقوق فعاالن از دفاع منظور به که کردند تقاضا کانادا دولت از

 زندانيان از دفاع انجمن ،گيرند می قرار شکنجه و حبس ،تعقيب مورد ايران دولت طرف

  .دهد قرار حمايت مورد را) آداپ( ايران در آذربايجانی سياسی

 بين عفو سازمان توسط ٢٠٠٩ نوامبر ٢ در شکنجه ضد بر سميناری نيز پيش چندی

 مراسم اين جريان در. بود شده برگزار ونکور مرکزی کتابخانه اجتماعات سالن در الملل

 ضمن) ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان حقوق از دفاع انجمن(آداپ دبير زمانی فاخته

 خصوص در نرانیسخ به صفری ليال و حيدری بهروز پور، متين سعيد شکنجه به اشاره

 مطبوعش بشری حقوق سازمان فعاليتهای معرفی و ايران در آذربايجانيها شکنجه موارد

 ايران دولت از هايی نامه نوشتن با پايان در سمينار در کنندگان شرکت. بود پرداخته
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 به آذربايجانی، بشر حقوق فعال پور متين سعيد شرط و قيد بی آزادی ضمن بودند خواسته

 در پزشکی مداوای به پور متين دسترسی امکان و داده پايان زندانها در ادافر شکنجه

  .کند فراهم را زندان از خارج

  

  وى همسر ذبيحی پروين بر فشار و محمودی علی وضعيت از خبرى بى
 خبرگزاری وى همسر ذبيحی پروين بر فشار و محمودی علی وضعيت از خبرى بى

 فعال محمودی، علی بازداشت از روز 70 از بيش گذشت با: کردستان بشر حقوق بان ديده

 به او نگهداری وضعيت از کامل خبرى بى در همچنان وى خانواده مريوان، شهر در ُکرد

 سوى از نيز محمودی علی همسر و زنان فعال ذبيحی پروين همچنين. برند مى سر

 مأموران سوی از ماه مهر پنجم محمودی علی. دارد قرار فشار تحت امنيتی نهادهاى

  . شد بازداشت امنيتی

 و مغازه در کامپيوتر کيس دو ضبط به اقدام مأموران منزل، و مغازه تفتيش جريان در

 ُکرد فعال اين بازداشت قرار. کردند منزل در وی همسر به متعلق کامپيوتر کيس همچنين

  . است شده تمديد بار 3 کنون تا

 وی برای دادگاه سوی از بازداشت ستنخ ماه در که تومانى ميليون 50 ى وثيقه قرار

 علی بازداشت زمان از. نگرفت قرار قبول مورد امنيتی نهادهای دخالت با شد صادر

 مريوان اطالعات اداره در او با کوتاه مالقاتی به موفق بار يک تنها وی خانواده محمودی

 در ردُک فعال اين نگهداری محل و وضعيت از خبری هيچ اخير روز 50 طی. اند شده

 شهر اطالعات اداره بازداشتگاه به را وی شود مى گفته. است نشده گذاشته ه خانواد اختيار

 از هواداری طريق از ملی امنيت عليه اقدام ُکرد فعال اين اتهام. اند کرده منتقل سنندج

 علی همسر و زنان فعال ذبيحی پروين. است شده عنوان کردستان اپوزسيون احزاب

 احضار مريوان اطالعات اداره به بار چندين همسرش بازداشت زمان از نيز محمودی

 و زنان حوزه در هايش فعاليت مورد در وی از. است گرفته قرار بازجويی مورد و شده

 با هماهنگی بدون که گرديده اعالم ذبيحی پروين به. است شده سئوال همسرش هاى فعاليت

   1388 آذر 19 شنبه پنج. ندارد را کشور خارج به سفر حق اطالعات اداره
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   حبس سال 6 به عزيزی محمد محکوميت تاييد

 حبس سال 6 حکم نظر تجديد دادگاه چهار شعبه: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 زندانی و بازداشت کردی احزاب با همکاری اتهام به که کردی شهروند عزيزی، محمد

 دادگاه چهارم شعبه تاييد به حالی در کرد شهروند اين محکوميت.  کرد تاييد را بود شده

 احزاب با همکاری اتهام به گذشته سال زمستان اواخر از نامبرده که رسيد نظر تجديد

 اول ی شعبه توسط بازداشت، ماه 11 تحمل از پس و بود شده زندانی و بازداشت کردی

 اتهام به يزن پيشتر وی است؛ گفتنی. گرديد محکوم حبس سال 6 به سقز انقالب دادگاه

 دوران که بود شده محکوم تبعيد در حبس سال 8 تحمل به کردی احزاب با همکاری

  .  نمود سپری اردبيل زندان در را خود محکوميت

 در و نداشته وکيل دادگاه جلسات برگزاری و بازجويی هنگام در عزيزی محمد همچنين

  .باشد می يکساله فرزند يک دارای حاضر حال

  

 شيرکو و آزادی الدين محی اتهامات به رسيدگی لسهج برگزاری عدم
  رحيمی

 الدين محی دادگاهی ی جلسه دومين: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری – سنندج

 ی شعبه در ماه آذر 16 دوشنبه روز بود قرار که ُکرد شهروند دو رحيمی، شيرکو و آزادی

 قاضی حضور عدم دليل به شود تشکيل سنندج در کردستان استان نظامی دادگاه اول

   .نشد برگزار

 از آنها که نشد برگزار حالی در کرد شهروند دو اين اتهامات به رسيدگی دوم ی جلسه

 شده بازداشت »کرد اپوزيسيون احزاب از يکی با همکاری« اتهام به گذشته سال ماه اسفند

 اتهامات به گیرسيد اول جلسه همچنين .برند می سر به بالتکليفی در سقز زندان در و

  .بود داده پايان خود کار به امسال ماه آبان در ای نتيجه هيچ بدون نيز نامبردگان

 سقز زندان از دادگاه جلسات در حضور جهت هربار سقزی شهروند دو اين است؛ گفتنی

 بيماری دليل به آزادی الدين محی که است حالی در اين و شوند می منتقل سنندج شهر به
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 به انتقال براى وى مکرر هاى درخواست و برد می سر به نامناسبی توضعي در معده

 گرفته قرار زندان مسئوالن مخالفت مورد مداوا انجام جهت زندان از خارج بيمارستان

  .است

 سر به مالی بد بسيار درشرايط اکنون هم که فرزنداست سه دارای آزادی الدين محی ضمنًا

  .برند می

  

  حبيبی عودمس و زراعتی فرهاد آزادی
 دو حبيبی، مسعود و زراعتی فرهاد: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری – سقز

 با بودند شده محکوم حبس دوسال به کردی احزاب با همکاری اتهام به که کردی شهروند

.   شدند آزاد سقز زندان از ماه آذر 14 شنبه روز کشور، عالی ديوان در حکمشان نقض

 با همکاری اتهام به سالجاری ماه ارديبهشت 11 تاريخ از که کرد شهروند دو اين آزادی

 دادگاه اول شعبه که گيرد می صورت حالی در بودند شده زندانی و بازداشت کردی احزاب

 نيز نظر تجديد دادگاه تاييد به حکم اين و کرده محکوم حبس دوسال به را آنها سقز انقالب

 نظر تجديد دادگاه و سقز انقالب دادگاه احکام شور،ک عالی ديوان است؛ گفتنی.  بود رسيده

   .داد آنان آزادی به رای و نقض حبيبی مسعود و زراعتی فرهاد ی درباره را

  

  ملل سازمان آل دبير به آبودوند نامه ضبط
  اطالعيه

  آردستان بشر حقوق از دفاع سازمان دبيرخانه

 حقوق از دفاع سازمان بند در ريس آبودوند صديق محمد بشر حقوق جهاني روز درآستانه

 جريان در ميشود گفته آه نوشته متحد ملل  سازمان آل دبير به اي نامه آردستان بشر

  .است شده ضبط اوين زندان اطالعات حفاظت ماموران  توسط بيرون به آن ارسال

 آافي اجرايي ضمانت با سازتر آار و جديد هاي آار راه ارائه خواستار نامه درآن آبودوند

 بويژه و جهان سطح در بشر حقوق نقض از پيشگيري براي متحد ملل سازمان سوي از

  .است شده ايران و خاورميانه
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 براي تا آرده درخواست مون بانگي آقاي از همچنين آردستان بشر حقوق سازمان ريس

  .آند تالش ايران در وجداني و تي ،عقيده سياسي زندانيان وآزادي رهايي

 تمامي ضبط جمله از زيادي محدوديتهاي اوين زندان 3 بند به ودوندآب انتقال زمان از

 گفته و شده نگاشته  زندان در گذشته سالهاي طي آه ايشان يادداشتهاي و ها نوشته و دفاتر

 است بوده بشري حقوق موضوعات با رابطه در آتاب چند و صفحه 1000 بر بالغ ميشود

  . است شده ايجاد

 با حضوري ديدار از گذشته ماه بهمن از همچنين دستانآر بشر حقوق سازمان ريس

  .است شده محروم فرزندانش

  2009دسامبر نهم/ چهارشنبه

  

  جوانرود شهرستان اطالعات اداره به وليزاده اميد مجدد احضار
 سياسی فعال و نويسنده وليزاده اميد گذشته روز حاکيست جوانرود از رسيده گزارشات

  .شد فراخوانده شهر اين اطالعات هادار به شهرستان اين ساکن

 مذهبی ودينی سياسی گروهای با فعاليت وليزاده اميد احضار دليل گزارش اين براساس

  . است بوده مخالف

 اذهان تشويش و اکاذيب نشر اتهام به پيشتر نيوز جوانرود وبالگ نويسنده وليزاده اميد

 گرديده محکوم تعليقی حبس ماه 8 به و دستگير شهر اين اطالعات اداره توسط عمومی

  بودند

  

 دسترس در اطالعی همچنان کرد، بازداشتی دانشجويان وضعيت از
  نيست

 دکتری اول رتبه دانشجوی کلبعلی فرزاد وضعيت از اطالعی گونه هيچ: ميديا کوردستان

 برگزاری از بعد که نهران دانشگاه سياسی علوم و حقوق دانشکده سياسی شناسی جامعه

  .نيست دسترس در شد بازداشت دانشگاه اين در رآذ 16 مراسم
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 دو مرادی عليرضا و سجاد همچنين افزود، خبر اين اعالم با کردستان خبرگزاری

 کنکور 3 رتبه با سال يک فاصله با دو هر که تهران دانشگاه ديگر کرد نخبه دانشجوی

 خوابگاه مقابل در آذرماه 17 و بودند شده دانشگاه وارد ارتباطات رشته ارشد کارشناسی

 دو اين بازداشت علت و اتهامی موارد از اطالعی گونه هيچ شدند، بازداشت تهران دانشگاه

  .است نشده حاصل برادر

 و احمدی ناصر کردنژاد، امجد مولودی، ادريس نگهداری محل از که است ذکر به الزم

 بازداشت آذر 16 از قبل روز چند که ديگری کرد دانشجويی فعالين جمله از کاکايی عباس

  .باشد نمی دسترس در خبری هيچگونه اند شده

 احسان اعدام به اعتراض در و امسال آبان 25 دوشنبه روز در کرد ديگر دانشجوی چند

 اسارت در همچنان و شدند بازداشت امنيتی نيروهای توسط تهران دانشگاه در فتاحيان

  :است رزي شرح به آنها اسامی که باشند می اطالعاتی نهادهای

 آمانج احمدی، اسماعيل عارفی، عبداهللا عزيزی، پخشان ويسی، سروه محمدی، ليال 

  .يوسفی هژار و رحيمی

  

  کند می تهديد را کرد دانشجويی فعال يک جان مرگ، خطر
 در آذرماه شانزدهم روز که کرد مدنی و دانشجويی فعال کاکايی، عباس: ميديا کوردستان

  .دارد قرار جانی خطر معرض در بود شده بازداشت تهران دانشگاه

 سرنوشت از اطالع جهت کاکايی عباس ی خانواده کردستان، خبرگزاری گزارش به

 دست به زمينه اين در اطالعی هيچ اما اند، کرده مراجعه مربوطه نهادهای به فرزندشان

 اما باشد، یم گناه بی آنها فرزند اند کرده اعالم رژيم نهادهای به خانواده اين. اند نياورده

 نگرانی باعث سخن اين. است مرگ خائنين سزای اند گفته پاسخ در مربوطه مقامات

  .است گرديده وی وضعيت به نسبت کاکايی عباس ی خانواده

  .باشد می تهران دانشگاه ارتباطات علوم رشته دانشجوی کاکايی، عباس گردد می يادآور
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  !دهيم نجات ها اعدام از را ايران
  اعدام به محکوم زندانی 19 جان نجات رایب فراخوان

 آغاز را جهانی کارزار ايران در اعدام مخالفان از گروهی: روز اخبار: ميديا کوردستان

. دهند نجات را ايران در مرگ به محکوم سياسی زندانی ١٩ جان بتوانند تا اند کرده

 انتخابات نتايج به نمعترضا از تن پنج و کردستان در مدنی و سياسی فعالين از تن چهارده

 ای پاره امضای به فراخوان اين. اند شده مرگ به محکوم رژيم های دادگاه در تهران در

  .است رسيده چامسکی نوام جمله از جهان ی برجسته خواهان آزادی از

  هستند ايران در مرگ راهرو در که عزيزانی برای فراخوان

  روز دگر

  آمد خبر که آنگاه

  دمدا قول روستا همه به

  وعده جهان به و

  دهد روی فاجعه که گذاشت نخواهم که

  است مرگ راهرو در خواهرم

 نيروی هر از بدتر ايران رژيم ، ١٣٨٨ خرداد جمهوری رياست انتخابات در تقلب از بعد

 شکنجه، زندان، ارعاب، طريق از را مخالف صدای هر. کند می رفتار مردم با اشغالگری

 موج آغاز شاهد ما حاضر حال در. سازد می خاموش نیخيابا کشتار و عنف به تجاوز

 آن در ايرانی اپوزيسيون بر که آنچه و شصت دهه يادآور که هستيم ها اعدام از جديدی

 اوليه مجازات. شد آويخته دار به فتاحيان احسان آبان، ٢٠ تاريخ در. ميباشد گذشت، سالها

 عملی چنين. شد تبديل اعدام زاتمجا به نظر تجديد دادگاه در بود، حبس سال ده که وی

  .دارد مغايرت نيز ايران قضايی سيستم بر حاکم قوانين با حتی

 آخرين. است داده ادامه مرگ راهرو سرنشينان ليست به افزودن به کماکان ايران رژيم

  .است جالليان زينب بنام کرد سياسی فعال زن يک قربانی

 اين. دارد مرگ راهرو ليست در را انزنداني از تن ١٩ حاضر حال در اسالمی جمهوری

 قومی، های گوناگونی همه با مردم ميان در افکنی وحشت از است کاملی بازتاب خود
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 به متهم ۴ ُکرد، زندانی ١۴ شامل اعدام ليست اين. سياسی های وابستگی و مذهبی

 با محاربه. "است خلق مجاهدين سازمان عضو يک و طلب  سلطنت گروههای به وابستگی

  .است ژيم اين نظر از متهمين اين مشترک وجه" داخ

 که کنيم می خواست در حکومتهايشان و دنيا مردم تمامی از مصرانه زير امضاکنندگان ما

  .کنند بلند را خود فرياد احکام اين کردن افشا و گناه بی افراد اين از دفاع در

 تمام کارزار يک زنان سازمانهای مشارکت با محلی های کميته که داريم تقاضا مصرانه

 زينب الوقوع قريب اعدام مقابل در واکنش حداکثر و عمومی افکار سازی آگاه برای عيار

  .اندازند براه جالليان

 اعضای از اعم هستند سطحی هر در حکومتی مسئوليتهای در که کسانی تمام از مصرانه

 و شکسته را خود سکوت تا داريم تقاضا منتخب مقامات ساير و مجلس نمايندگان دولت،

  .کنند محکوم را ايران در اعدام احکام

 تقاضا بشر حقوق فعالين و دانشگاهی علمی، ورزشی، هنری، فرهنگی، های گروه از ما

  .دهند ياری آن پژواک و ُبرد گسترش به و پيوسته ما فراخواِن به تا داريم

 شورای از آن در که هيم،د نجات ها اعدام از را ايران ، طومارمان تا داريم تقاضا شما از

 ايران در ها اعدام سری اين عليه قطعنامه يک به دادن رای برای ملل سازمان امنيت

  .کنيد ياری مارا آن تر گسترده هرچه انتشار در و کرده امضا را شود، می درخواست

. کنيد ياری مارا" شرم راهروی" قربانيان ساير و زينب خواهرمان جان نجات برای لطفًا

 وقوع به که دهيم اجازه و گردانيم بر جنايات ازين را نگاهمان ديگر، بار نميتوانيم، ما

  .پيوندند

  ايرانی غير امضاکنندگان

  )لندن صلح، نهضت فعال( براون هنا .١

  )ماساچوست شناس، زبان فيلسوف،( چامسکی نوام .٢

  )بوستون مورخ،( گاندزير ايرن .٣

  )بلگراد ،نگار روزنامه مورخ،( جانويچ ماجا .۴

  )مونيخ بشر، حقوق فعال( کنراکيس تنی .۵
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  )لندن بشر، حقوق فعال شاعر،( النجر جنيفر .۶

  )پاريس کننده، توليد و کارگردان( پاتريگو فابين .٧

  )مونيخ بشر، حقوق فعال( پلوتز پترا .٨

  )مونيخ بشر، حقوق فعال( ساندن. و اولی .٩

  )بوستون مورخ،( زين هوارد .١٠

  دولتی غير های سازمان

  شهر آرمان بنياد آسيا، اوپن .١١

  ايران آزادی .١٢

  ايرانی امضاکنندگان

  (شاعر( آيينه آبتين .١٣

  (سياسی فعال( احمدی هيوا .١۴

  (سياسی فعال پيشين، سياسی زندانی( اسپارام زاری .١۵

  (اوتاوا راديو، مدير( اسدالهی شبنم .١۶

  (نويسنده و شاعر( اسديان جواد

  (زنان جنبش فعال( کندرياناس زويا .١٧

  (سويس زنان، جنبش فعال( افتخاری مرجان .١٨

  (گوتنبرگ نگار، روزنامه سياسی، فعال( افشاری مريم .١٩

  (کانادا نگار، روزنامه( الماسی نسرين .٢٠

  (پيشين سياسی زندانی( امينيان هادی .٢١

  (سياسی فعال( ايزدی محمد .٢٢

  (سياسی فعال( ايکدر سولماز .٢٣

  (لندن شاعر،( بابازاده افشين .٢۴

  (بشر حقوق فعال پيشين، سياسی زندانی( برادران منيره .٢۵

  (آلمان بشر، حقوق فعال( بيات شهناز .٢۶

  (کانادا بشر، حقوق فعال( بوگوسيان ژرژ .٢٧
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  (آلمان زنان، حقوق فعال( پگاهی مهشيد .٢٨

  (سياسی فعال( پيروتی نصير .٢٩

  (زنان حقوق فعال و نويس نامهروز( پيغمبرزاده زينب .٣٠

  (سياسی فعال( تاتاهی معتصم .٣١

  (سياسی فعال( توحيدی نيره .٣٢

  (مونستر پژوهشگر، و نويسنده شناس، جامعه( ثروتی مژگان .٣٣

  (شاعر( سهر. م – چيمه جاللی محمد .٣۴

  (کابل/پاريس ،"آسيا اوپن" مدير و بنيانگذار( جهانگيری گيسو .٣۵

  (بشر ق حقو فعال( دیجوانمر رحمان .٣۶

  (نويسنده( پور حسين الله .٣٧

  (سياسی فعال( خواه حسين مريم .٣٨

  (استکهلم نويسنده،( حيثمی ناصر .٣٩

  (سياسی فعال( خالدی طاهر .۴٠

  (سياسی فعال( خانداراش جان .۴١

  (برگن نگار، روزنامه و نويسنده( سياوشان خون اياز .۴٢

  (سياسی فعال( خياطی خالد .۴٣

  (استکهلم بشر، حقوق فعال( راستی مهشيد .۴۴

  (بشر حقوق فعال( رحمانی مريم .۴۵

  (سياسی فعال( رستمی آزاد .۴۶

  (سياسی فعال( پور رسول سامان .۴٧

  (کانادا نويس، روزنامه( زرهی حسن .۴٨

  (سياسی فعال( زندپور جالل .۴٩

  (پيشين سياسی زندانی( ساخی شکوفه .۵٠

  (بشر حقوق فعال( زاده سمعيی مجتبی .۵١

  (زنان حقوق فعال( سعادت آيدا .۵٢
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  (سياسی فعال( سوکايی بهروز .۵٣

  (سياسی فعال( سياوشان اياز .۵۴

  (بشر حقوق فعال شناس، جامعه( شافعی روحی .۵۵

  (سياسی فعال( شرفکندی گالله .۵۶

  (پاريس نويسنده،( شفيق شهال .۵٧

  (سياسی فعال و عکاس( شيخی الدين شهاب .۵٨

  (بشر حقوق فعال پيشين، سياسی زندانی( شيشه زهره .۵٩

  (استکهلم زنان، حقوق فعال( صالحی فائزه .۶٠

  (کانادا نويس، روزنامه( طاهری فرح .۶١

  (سياسی فعال اديتور،( زاده طبيب شيرين .۶٢

  (آلمان زنان، حقوق فعال( عظيمی مريم .۶٣

  (سياسی فعال( الهدی علم مين .۶۴

  (نويسنده و شاعر( علمداری کاظم .۶۵

  (مترجم و شاعر( نيا فتاح محمد .۶۶

  (سياسی فعال( فراهانی فرشته .۶٧

  (سياسی فعال بالگر،( قجر آيدا .۶٨

  (بشر حقوق فعال پزشک،( قهرمانلو ايرج .۶٩

  (فرنکفورت زنان، حقوق فعال( کاظمی منيره .٧٠

  (بشر حقوق فعال( کاليی علی .٧١

  (سياسی فعال( گارسچی شهرزاد .٧٢

  (زنان حقوق فعال( گالنبار يالژ .٧٣

  (سياسی فعال( گودرزی کوهيار .٧۴

  (نگار روزنامه و نويسنده( لقايی ستار .٧۵

  (سياسی فعال( غياثوند محمدخانی سوسن .٧۶

  (سانفرانسيسکو بشر، حقوق گروه سراسری کننده هماهنگ( محمودی فيروزه .٧٧
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  (تورنتو دانشگاه استاد( مجاب شهرزاد .٧٨

  (سياسی فعال( مشايخی مهرداد .٧٩

  (پژوهشگر پيشين، سياسی زندانی( مصداقی ايرج .٨٠

  (سياسی فعال( مقدم خديجه .٨١

  (زنان حقوق فعال( مکری ناهيد .٨٢

  (لندن مرز، بدون هنرمندان رئيس( ملکوتی سيروس .٨٣

  (سياسی فعال و بالگر( مهرانی بهزاد .٨۴

  (دانشگاه استاد و نويسنده( مهاجر فيروزه .٨۵

  (زنان حقوق فعال پيشين، سياسی زندانی( موسوی اکرم .٨۶

  (سياسی فعال( مهتری ابراهيم .٨٧

  (کانادا نقاش،( مهجور کيوان .٨٨

  (نگار روزنامه و نويسنده( ميرزادگی شکوه .٨٩

  (وين بشر، حقوق فعال( ميالنی کاويان .٩٠

  (وين بشر، حقوق فعال( هاشم نايب حسن .٩١

  (شاعر( نفيسی مجيد .٩٢

  (برلين زنان، حقوق فعال( نوايی شهين .٩٣

  (کلن پيشين، سياسی زندانی( نوری مريم .٩۴

  (استانبول شناس، جامعه دانشگاه، استاد( ولی عباس .٩۵

  (پاريس بشر، حقوق فعال( هاشمی آويده .٩۶

  (بشر حقوق فعال پيشين، سياسی زندانی( هدايی پرويز .٩٧

  (پاريس شاعر،( هيوا رضا .٩٨

  (سياسی فعال( ياری ابيت .٩٩

 زير بالگ در بمرور زبانها ديگر به فراخوان ترجمه و ها تصحيح امضاها، ليست آخرين

  .شد خواهند گذاشته

http://save-iran-from-executions.blogspot.com 
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 آالن منطقه کاسبکاران به رژيم نيروهای هجوم در فردی شدن زخمی
  سردشت

 منطقه" دروی بن" ارتفاعات در رژيم نيروهای رماه،آذ 21 شنبه روز: ميديا کوردستان

 شلماشی، امين محمد نام به را شخصی کرد، کاسبکاران به تيراندازی با سردشت" آالن"

  .نمودند زخمی شدت به

 از مقاديريی همچنين رژيم نيروهای داد، گزارش زمينه اين در کردستان خبرگزاری

  .اند کشته نيز را آنان بارير حيوانات و نموده تاراج را کاسبکاران اجناس و کاالها

  

  آذر ٢١ آستانه تبريزدر در آذربايجانی فعالين احضار و بازداشت موج
 بهيمی بهرام و گردانی رضا تسوديان، جمال چلبيانی، سعيد ذاکر، هدايت:  سسی ساواالن

 دارها به تقوی يعقوب و شفيعی آيدين و بازداشت تبريز در آذربايجانی مدنی فعالين از

  .شدند احضار تبريز اطالعات

 ٨٨ آذر ٢٠ جمعه روز شهر اين اطالعات اداره ماموران تبريز از رسيده اخبار اساس بر

 بازداشت را تبريز دبيرستانهای دبير و آذربايجانی شده شناخته مدنی فعال ذاکر هدايت

 در میانتظا نيروی اطالعات حفاظت در بازجويی ساعت چند از پس وی که بودند کرده

  .است شده آزاد صائب خيابان

 وارد ،تسوديان منزل به مراجعه با ٨٨ آبان ١٩ شنبه پنج روز همچنين امنيتی ماموران

 مهمانان بين در وحشت و رعب فضای ايجاد با و شده آذربايجانی فعالين مهمانی مراسم

 و موبايل چنينهم مامورين. نمودند مهمانان از ای عده صورت به فلفل گاز پاشيدن به اقدام

 جمال بازداشت به اقدام و ضبط را مهمانی مجلس در حاضر افراد تمامی شناسايی کارت

 رضا و چلبيانی سعيد و مراسم در حاضر مهمانان از بهيمی بهرام خانه، صاحب تسوديان

  .کردند وارليق نام با کودکان فرهنگی گروه مسئولين از گردانی

 منزل در وارليق کودک گروه خوانی شعر مراسم اریبرگز جريان در افراد اين بازداشت

  .است گرفته صورت آذر ٢١ مناسبت به تبريز وليعصر محله در تسوديان جمال
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 و تقوی يعقوب با تلفنی تماسی طی جمعه روز همچنين تبريز اطالعات اداره ماموران

 تسوديان زلمن مهمانی مراسم در حاضران از) تبريز آزاد دانشگاه دانشجوی( شفيعی آيدين

 واقع تبريز اطالعات اداره به را خود ٨٨ آذر ٢١ شنبه خواستند آنها از پنجشنبه روز در

  .نمايند معرفی باغشمال در

 حکومت تشکيل و آذربايجان شهرهای در ترکی زبان شدن رسمی سالروز آذر ٢١

 و ترکی کتابهای هديه با ساله هر آذربايجانيها.است ١٣٢۴ سال در آذربايجان خودمختار

 ياد بازی آتش و فرهنگی مراسمات برگزاری آذربايجان، شهرهای سطح در اعالميه پخش

 را روز اين و داشته گرامی را آذربايجان در ترکی زبان يافتن رسميت يکسال خاطره و

  .گيرند می جشن

 ايران حکومت مقامات ممانعت با همواره کنون تا ١٣٢۵ سال از آذر ٢١ مراسم برگزاری

 در که ای گونه به است يافته بيشتری شدت اخير سالهای در روند اين. است بوده مواجه

 قبر سر بر که را آذربايجانی فعالين از تن هشتاد اطالعات اداره ماموران ٨١ آذر ٢١

 اداره مامورين نيز ٨٢ سال در کردند بازداشت بودند کرده تجمع ذهتابی پروفسور

 دموکرات فرقه دادگستری وزير ابراهيمی فريدون دبوديا مراسم به حمله با تبريز اطالعات

 ديگر نفر چند همراه به را آذربايجانی شده شناخته فعال ذاکر هدايت قبرش، سر بر

  بودند کرده بازداشت

  

  اقوام 88 سال ديماه اخبار
  سقز در وسيع های دستگيری

 ، اخير وزهایر در سقزی شهروندان از تعدادی بازداشت دنبال به موکريان خبری آژانس

 از ديگر تن چند نيز گذشته روز ، موکريان خبری آژانس به رسيده اخبار براساس

 رسولی اسکندر ، فتاحی کامل.شدند بازداشت امنيتی نيروهای توسط شهر اين شهروندان

 نيز اين از پيش گردد می يادآور.باشند می شدگان بازداشت اين جمله از غفاری کاوه ، آذر

 نيروهای سوی از امينی جمال و شيخی عباد امينی، علی های نام به یسقز شهروند سه
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 اين دستگيری برای عللی يا علت هيچ تاکنون.  بودند شده بازداشت شهر اين در امنيتی

   .است نشده اعالم رسمی مراجع سوی از افراد

  سهراب مادر منزل به حمله و آسا کامران دستگيری به عزادار مادران اعتراض

 طی باخته جان دانشجوی آسا کيانوش برادر آسا کامران بازداشت از روز 18 تگذش با

 سر به بازداشت در همچنان وی جمهوری، رياست انتخابات دوره دهمين از پس وقايع

 اقدام مقيسه قاضی انقالب، دادگاه  28 ی شعبه به انتقال با نيز اخير روزهای طی و برد می

 درب آذر 16 روز صبح آسا کامران.  است نموده وی موقت بازداشت قرار تاييد به

 داشت قصد وی. گرديد بازداشت انتظامی نيروهای توسط تهران در صنعت و علم دانشگاه

 وی تحصيل محل دانشگاه در خود برادر بزرگداشت مراسم در دانشجو روز مناسبت به

 اما بود، ردهک آماده برادرش عکس به مزين نيز را گلی تاج منظور همين به. کند شرکت

  .شد بازداشت اشاره مورد مراسم در شرکت و دانشگاه به ورود از پيش

. است دچار قلبی ی عارضه به آسا کامران وظيفه نظام اداره تاييد و پزشکی گواهی بر بنا

 موضوع همين. است سخت بسيار وی برای زندان شرايط تحمل بيماری اين ی واسطه به و

   .است شده خانواده بيشتر نگرانی باعث

 انقالب دادگاه تهران، دادستانی به مکرر ی  مراجعه با مدت اين طی کامران خواهر و مادر

 در اين. اند کرده تالش وی بازداشت قرار تبديل و کامران با مالقات برای اوين زندان و

 به آسا کامران و کيانوش داغدار مادر جسمی و روحی نامناسب شرايط که است حالی

  است شده تشديد ديگرش پسر بازداشت با فرزند، يک مرگ دنبال

 و عزادار است ماه شش که اخير وقايع شدگان کشته های خانواده و مادران از جمعی ما

 آسا کيانوش مادر از پشتيبانی ضمن هستيم، خود عزيزان و فرزندان دادن دست از داغدار

 اعالم آسا کامران اشتبازد ی ادامه به نسبت را خود شديد اعتراض وی با همدردی و

  .داريم می

 باختگان جان خانواده اعضای بازداشت و تهديد از نگرانی ابراز با عزادار مادران ما

 زندگی محل مسکونی مجتمع به امنيتی ماموران اخير ی مراجعه جمله از اخير، حوادث

 وی مادر ارعاب و تهديد به اقدام و سهراب های عکس آوری جمع و اعرابی سهراب مادر
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 و آميز خشونت اعمال به دادن پايان خواستار آسا کيانوش برادر بازداشت همچنين و

  .هستيم آسا کامران زودتر چه هر آزادی و قربانيان های خانواده با غيرقانونی

  عزادار ماداران

  

  شد دستگير بوکان در کارگر يک
 گذشته شنبه پنج روز زاد نيک صالح نام به بوکانی شهروند يک:  موکريان خبری آژانس

 در دارد اشتغال نقاشی به که نامبرده.گرديد بازداشت شهر اين در امنيتی نيروهای توسط

 شده بازداشت اداره اين به مراجعه سپس و بوکان شهر اطالعات به احضار پی

 طرف از بوکانی نقاش اين بازداشت و احضار برای عللی يا علت هيچ تاکنون.است

   .است نشده الماع ، شهر قضايی مقامات

  

  زنجان در مردم به حمله
  ماه دی سوم شنبه پنج: مهر به سر راز وبالگ

 هستند، شورش ضد لوازم به مجهز که ويژه گارد و پليس نيروهای: ظهر بعداز سه ساعت

 اند شده منتظری اهللا آيت بزرگداشت مراسم در شرکت جهت سيد مسجد به مردم ورود مانع

 دارند حضور محل در هنوز مردم. شوند پراکنده اند واستهخ محل در حاضر مردم از و

 محل منتظری، اهللا آيت شاگردان از و دانشگاه استاد شکوری؛ دکتر مراسم، سخنران ولی

 برگزار بيات اسداهللا اهللا آيت منزل در مراسم شب هشت ساعت شده گفته...  کرده ترک را

  شد خواهد

 مسير در عزاداری های دسته...  کرده آغاز را مردم به حمله ويژه گارد: نيم و سه ساعت

 حسين يا" ،"اکبر اهللا" شعار مردم...  شوند می نزديک سيد، مسجد به خود معمول حرکت

 دست در را منتظری اهللا آيت های عکس راهپيمايان برخی... اند داده سر" ميرحسين

 در که شد نصاری،ا زنجان، نماينده به مردم شدن نزديک مانع پليس: چهار ساعت.دارند

 نفر چند...  اند داده سر" اکبر اهللا" شعار پارچه يک مردم...  بود يافته حضور محل

  .شدند بازداشت
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 حضور...  اند نشده پراکنده مردم ولی شده تر آرام تجمع، محل شهر، مرکز: پنج ساعت

  .است ملموس ها شخصی لباس

 شده آزاد ها بازداشتی پليس، ماندهفر با انصاری مذاکره طی ظاهرا: پانزده و پنج ساعت

 ارخی، دگرمان محله بيات، اهللا آيت منزل در منتظری اهللا آيت بزرگداشت مراسم...  اند

 /http://mmoeeni4.blogspot.com*.شود می خواهد برگزار

  

  پدرش زبان از جالليان زينب وضعيت
 برای اعدام حکم سالمی،ا رژيم بيدادگری دستگاه: مدنی و سياسی زندانيان از دفاع کمپين

 وضعيت کنونی، محاسبات با اينک هم. است کرده تأييد را ديگر زن دو و جالليان زينب

 زن زندانی دو و خود، حقوق به آگاه زن و مبارز سياسی زندانی جالليان، زينب برای

  .است وخيم بسيار ديگر

  .ميکنند ندگیز غربی آذربايجان در ماکو شهر در دهستانی در جالليان زينب پدر 

 بوس مينی در. کرمانشاه به ميرفته بوس مينی يک ماشين يک توی من دختر:  زينب پدر  

 بعد.  نداشته شناسايی کارت و بودند خواسته شناسايی کارت او از. اند کرده دستگيرش

 در ماه دو. بودند داده کشور وزارت تحويل و بودند گفته کشور وزارت به را جريانش

 برای زينب به دادسرا.  عمومی دادسرای به دادند بعدا. داشتند نگه را او کشور وزارت

. دادند انقالب دادگاه به بعدا را او پرونده. داد زندان سال يک مرز از غيرقانونی خروج

 .است زندانی کرمانشاه زندان در اکنون زينب. کرد صادر برايش اعدام حکم انقالب دادگاه

 وقتی. است نکرده کاری. اند نگرفته ازش چيزی. است بودهن مسلح زينب گويد می پدر  

 دستگير خانه به برگشت مسير در را زنيب. کردند دستگير را او بود برگشت ايران به

 بيايد که بود شده ماشين سوار کرمانشاه از و کرمانشاه بود آمده عراق مرز از. کردند

   .بودند کرده دستگير را او  راه نبي در که پدريش خانه ما، پيش بياد آنجا از و اروميه

 محاکمه مجددا را او.  گرفت حکم سال يک کشور از مجاز غير عبور خاطر به زينب 

 فرستاده تهران در کشور عالی ديوان به را اش پرونده. کردند محکومش اعدام به و کرده

   .کند کاری بتواند اميدواريم. ايم گرفته وکيل برايش. اند
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  شدند دستگير آذربايجانی فعال جنازه تشييع ممراس در نفر بيست
 سرشناس فعال آور بخت چنگيز جنازه تشييع مراسم در کنندگان شرکت:  سسی ساواالن

   .شدند بازداشت و گرفته قرار امنيتی نيروهای شتم و ضرب مورد آذربايجانی

 اریبرگز از پس ٨٨ دی ٨ شنبه سه روز ايران پليس شورش ضد گارد و امنيتی ماموران

 مردم خروج هنگام به.و تبريز ماراالن قبرستان در آور بخت چنگيز جنازه تشييع مراسم

 زنجير و چماق باتوم، از استفاده با و حمله مراسم در کنندگان شرکت سوی به قبرستان، از

   .کردند بازداشت و داده قرار شتم و ضرب مورد را زيادی عده

 می تن ٢٠ از بيش به تعدادشان که مراسم اين رد شدگان بازداشت عينی، شاهدان گفته به

 اسامی از.اند شده منتقل نامعلومی مکان نيروی بوس مينی با امنيتی ماموران توسط رسيد

 به توان می شدگان بازداشت ميان از اما نيست دست در دقيقی اطالع شدگان بازداشت تمام

 صنعتی دانشگاه ولدوزوا دان دانشجويی نشريه سابق مسئول مدير(سيالب مرتضی هادی

 ماموران. نمود اشاره جوادپور نصيب و مهدي مجيد، اسامی به برادر سه و) اصفهان

   .نمودند مراسم در کنندگان شرکت از ای عده موبايل ضبط به اقدام همچنين امنيتی

 هادی ، لسانی عباس چشمان به فلفل گاز پاشيدن با امنيتی ماموران درگيری اين جريان در

 آنها شدت به آذربايجانی، مدنی فعالين از نصيری حسين و تاجدهی محمد ، شفيق حميدی

   .کردند مجروح و داده قرار شتم و ضرب مورد را

 عباس با تلفنی تماسی در تبريز اطالعات اداره ماموران نيز مراسم برگزاری از پيش

 در و ترک را يزتبر سريعا تا بودند خواسته او از آذربايجانی شده شناخته فعال لسانی

   .بودند نموده تهديد قتل به را وی و نکند شرکت ترحيم مجلس و جنازه تشييع مراسم

 از تن هزار دو از بيش حضور با آور بخت چنگيز جنازه تشييع مراسم است ذکر شايان

 ٨٨ دی ٨ شنبه سه روز ١١ الی ١٠ ساعت از تبريز ماراالن قبرستان در آذربايجان مردم

 فرزندان و آذربايجانی شده شناخته فعالين از دميرچی حسن و لسانی باسع. شد برگزار

 نثار از پس کنندگان شرکت و پرداختند سخنرانی ايراد به مراسم اين آموردر بخت مرحوم

 آور بخت مرحوم ترحيم مجلس مراسم .نمودند آذربايجان ملی مارش خواندن به اقدام گل

 شديد تدابير تحت تبريز علی امام مسجد در نبهش سه ظهر از بعد ۵ الی ٣ ساعت از نيز
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 چنگيز .است شده برگذار مسجد اطراف در شورش ضد گارد نيروهای حضور وبا امنيتی

 خاطر به اخير سالهای در که بود تبريز در آذربايجانی شده شناخته فعالين از آور بخت

 زندان به و زداشتبا بارها آذربايجانيها زبانی و ملی خواستهای راستای در مبارزاتش

   .بود گرديده محکوم

 احتمال پدرش، جسمی کامل سالمتی به اشاره آوربا بخت چنگيز فرزند آور بخت بابک

 اين در تحقيقات اما دانند نمی بعيد را آذربايجانی فعال اين مرگ در امنيتی نيروهای دخالت

  .دارد ادامه همچنان خصوص

  

  شد هآويخت دار به کرمانشاه در کرد جوان يک
 ی ساله 35 جوان کشاورز اردشير چهارشنبه روز صبح: کرد دربند فعالين خانواده اتحاديه

 به محکوم پليس با درگيری جرم به که نامبرده. شد آويخته دار به کرمانشاه زندان در کرد،

 در وی بندان هم ميشود گفته. ميبرد سر به زندان در پيش سال 6 از بود، شده اعدام

 مکان به آنان از تن 15 روی همين از و داده سر شعار اعدام، حکم رایاج به اعتراض

 در اعدام ضدبشری پديده قربانی مين 334 کشاورز اردشير. اند شده داده انتقال نامعلومی

  .ميباشد ميالدی 2009 سال در ايران

  

  شد دستگير سقز در دانشگاه استاد
 سه روزهای طی سقز شهر در هابازداشت جديد موج ادامه در:  موکريان خبری آژانس

 اساس بر.  شدند شهربازداشت اين در مدنی و فرهنگی فعال چهار گذشته چهارشنبه و شنبه

 سابق وهمکار دانشگاه استاد رحيميان حسين ، موکريان خبری آژانس به رسيده گزارشهای

 وشنامخ بختيار و معلم شکری صالح ،محمد ادبيات معلم منيری محمد ، راسان نامه هفته

 پی در افراد اين از تن چند که شود می گفته.هستند شدگان بازداشت جمله از مدنی فعال

 هيچ تاکنون.اند شده بازداشت اداره اين به مراجعه سپس و سقز شهر اطالعات به احضار

 مقامات طرف از مدنی و فرهنگی های چهره اين بازداشت و احضار برای عللی يا علت

   .است نشده ماعال ، شهرسقز قضايی
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  شد محکوم زندان سال پنچ به خوزستان کارگری فعال
 فرهنگی انجمن دبير و خوزستان کارگری فعاالن از رحيمی پژمان: دريافتی گزارش

 اتهام به کارگری تشکل ايجاد به کمک برای هماهنگی ی کميته عضو و سايه هنری

 است شده محکوم حبس سال جپن به بدوی دادگاه در اسالمی جمهوری عليه تبانی و اجتماع

   .است شده تعليق سال پنج مدت به آن از سال سه که

 وبه اتهام همين به نيز سايه انجمن عضو ديگر وندی اسماعيل محمد هم ارتباط همين در

 ٢۶ روز در وندی محمداسماعيل و رحيمی ژمان پ. است شده محکوم زندان مدت همين

 قرار بازجويی مورد اطالعات بازداشتگاه در زرو بيست مدت و شدند دستگير ماه مرداد

 که شدند زندانی سارقين و معتادين بند در اهواز کارون زندان در نيز ماه دو مدت و گرفتند

   .شدند آزاد ميليونی۵٠ ی وثيقه قيد به نهايت در

 انجمن به نزديک و دور آشنايان حتا و مرتبطين و اعضاء از نفر ٢۴ تعداد مدت اين در

 تهران اطالعات پيگيری ی اداره همچنين و اهواز اطالعات خبری ستاد سوی از يزن سايه

 مورد اهواز اطالعات خبری ستاد سوی از زير افراد. گرفتند قرار بازجويی مورد

   :گرفتند قرار بازجويی

 حسين.۵ بهبهانی سميه.۴ شفيعيان مائده.٣ زاده ربيعی حميدرضا.٢ اسفندياری يونس. ١

 بهارآقا.٩ اعتمادی فرنوش.٨ منصوری امين.٧ زاده عارف مدحسينمح. ۶ درياپور

 رحيمی روزبه.١٣ بهادری فياض.١٢ اسکندری سعيده.١١ محبوبی پگاه.١٠ الماسی

 روشنک.١٨ ممبينی نبی.١٧ پور مهدی اعظم.١۶ فاضلی پيمان.١۵ منوچهرمحمودی.١۴

   ادنانی هما.٢١ ادنانی رضا.٢٠ ممبينی بهروز.١٩ ممبينی

 و تهديد مورد و اند شده احضار بار چندين نامبرده افراد از برخی که است ذکر به الزم

   .اند گرفته قرار اطالعات ی اداره مورد بی های بازجويی

 مصطفا و) نگار روزنامه( کريمی ،روزبه)دادگستری وکيل( ميرزايی فروغ همچنين و

 مورد در و شدند احضار تهران اطالعات پيگيری ی اداره سوی از) نگار روزنامه( دهقان

 فرهنگی انجمن .گرفتند قرار بازجويی مورد سايه هنری فرهنگی انجمن با خود ارتباطات

 فعاليت اهواز شهر در هنری و فرهنگی های حوزه در که است سال هفت مدت سايه هنری
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 که شود می محسوب خوزستان استان در غيردولتی انجمن ترين شده شناخته و کند می

 بار اين اما بود گرفته قرار اذيت و آزار مورد اطالعاتی و امنيتی مراکز سوی از بارها

 به و شود گرفته انجمن فعاليت جلوی شده صورتی هر به که است اين بر تصميم گويا

 سايه انجمن اکنون هم.  اند گرفته قرار فشارها شديدترين مورد انجمن اعضای دليل همين

  .اردند فعاليتی گونه هيچ امکان عمال

  

   دزفول دانشجويان برای سنگين انضباطی احکام صدور
 دانشجويی فعالين از تن 18 برای دزفول آزاد دانشگاه انضباطی کميته:  اميرکبير خبرنامه

  . کرد صادر انضباطی سنگين احکام دانشگاه آن

 احکام توسط دزفول آزاد دانشگاه دانشجويان از نفر 18 اميرکبير، خبرنامه گزارش به

 محل از تبعيد يا تحصيل از محروميت به دانشگاه اين انضباطی کميته طرف از درهصا

  .اند گشته محکوم تحصيل

 امسال ماه آذر 25 و 16 آبان، 13 روزهای در دانشگاه اين دانشجويان است گفتنی

 ويدئويی لينک که بودند کرده برگزار کودتا دولت به اعتراض در را باشکوهی تجمعات

  :است آمده زير در آنها

  

   بلوچستان در روحانی سه دستگيری
  گزارش به. شدند دستگير بلوچستان و سيستان استان در سنت اهل روحانيون از تن سه

 ، کردی سعيد مولوی نامهای به بلوچستان و سيستان استان مذهبی علمای از تن سه هرانا،

 در گذشته هفته کي از زهی محمد يار جابر مولوی و زهی ميربلوچ عبدالجليل مولوی

  .اند شده بازداشت خاش شهر

 وزارت و انقالب و عمومی بيدادگاه به مراجعه با دستيگيرشدگان ابستگان و خانواده

 سه شدگان بازداشت بستگان گفته به اند، نشده آنها با مالقات به موفق کنون تا اطالعات

  .اند شده تگيردس سياسی تبليغ و فرهنگی های فعاليت اتهام به سنت اهل روحانی
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  نامعلوم مکانی به مرگ به محکوم زندانی لطيفی حبيب انتقال
 بشر حقوق سرويس به پيش لحظه چند که گزارشی براساس:  موکريان خبری آژانس

 عمومی بند از کرد اعدام به محکوم زندانی لطيفی... ا حبيب رسيد موکريان خبری آژانس

 از چند تنی و خانواده که است گفتنی. است يدهگرد منتقل نامعلوم مکانی به سنندج زندان

  .نمودند اعالم وی وضعيت از خبری بی به نسبت را خود نگرانی زندانيان

 در را کرد ساله 26 دانشجوی لطيفی... ا حبيب سنندج انقالب دادگاه که است ذکر شايان

 ردستانک اپوزيسيون احزاب از يکی در عضويت طريق از محاربه اتهام به 1387 تيرماه

  .شد تأييد نظر تجديد دادگاه در حکم اين که نمود محکوم اعدام به

  

 تپه هفت صنعت و کشت شرکت کارگران سنديکای عضو کارگری فعال
   شد دستگير

  ژانويه، چهارم با برابر ما دی چهاردهم دوشنبه روز صبح: کانون سايت خبر صفحه

 و کشت شرکت کارگران ی کاسندي عمومی روابط مسوول و کارگری فعال رخشان رضا

  . شد دستگير هفت نيشکر صنعت

 و دستگير امنيتی مامورين توسط آنجا در و کردند احضار کارخانه حراست به ابتدا را او

  .  شد برده نامعلومی مکان به

 با و برده يورش وی منزل به امنيتی ماموران کارگری، فعال اين دستگيری از بعد

 و کرده برخورد دادند نمی را منزل به ورود اجازه ماموران هب که را وی خانواده خشونت

  . شدند منزل وارد  تهديد و زور به

 ، ماهواره ، کامپيوتر جمله از  منزل وسايل از بسياری امنيتی ماموران هرانا، گزارش به

  . بردند خود با را  دی سی  وتعدادی ها کتاب

" اتهام به  نيز ای پرونده و شد تگيردس و احضار بارها گذشته ماه چند طی رخشان رضا

   .دارد دزفول دادگاه در" نظام عليه تبليغ" و"کشور امنيت عليه اقدام
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  شدند دستگير زنجان دانشگاه دانشجويی فعال سه
 عليرضا و وحدت تحکيم دفتر اجتماعی دبير سيمياری مرتضی: اميرکبير خبرنامه

  .شدند بازداشت زنجان نشگاهدا دانشجويی فعالين از هاشمی سورنا و فيروزی

 منزل به ورود با امنيتی نيروهای شب يکشنبه 12 ساعت اميرکبير خبرنامه گزارش به

  .کردند بازداشت را وی وحدت، تحکيم دفتر اجتماعی دبير سمياری، مرتضی پدری

 مرتضی اتهامی عنوان به اشاره هيچ آن در که حکمی داشتن دست در با امنيتی ماموران

 تحکيم دفتر مرکزی شورای عضو اين بود، نشده حکم کننده صادر مرجع و سمياری

 آقای های کتاب از تعدادی و کامپيوتر کيس شبانه حمله اين در. کردند بازداشت را وحدت

 دانشجويان اسالمی انجمن سابق دبير که سمياری مرتضی.است شده توقيف نيز سمياری

 از محروميت ترم دو سنگين حکم با جاری ترم در که است بلوچستان و سيستان دانشگاه

  .است شده روبرو نيز بلوچستان و سيستان دانشگاه انضباطی کميته سوی از تحصيل

 کرده مراجعه مختلف های نهاد به امروز صبح از که دانشجويی فعال اين خانواده گفته به

 نام به فردی هک اند کرده اعالم اوين زندان و امنيت پليس انقالب، دادگاه مسئوالن اند،

 که امری. است نشده بازداشت ها نهاد اين دستور به و ندارند دراختيار سمياری مرتضی

 تحکيم دفتر مرکزی شورای عضو اين.است شده سمياری خانواده شديد نگرانی باعث

. بود شده بازجويی و احضار اطالعات اداره به بار چندين نيز گذشته های ماه در وحدت

 با فعاليت حق وی که بودند گفته وی به امنيتی نيروهای غيرقانونی یها احضار اين در

 بر فشار با اسالمی جمهوری امنيتی های دستگاه درحالی.ندارد را تحکيم دفتر عنوان

 26 اصل طبق که ميکنند مطرح را غيرقانونی خواسته اين وحدت تحکيم دفتر اعضای

 ميتوانند اسالمی های انجمن و ها تشکل احزاب، ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون

 در عضويت عدم يا و تشکل يک در عضويت به نميتوان را کس هيچ و کنند فعاليت آزادانه

 مرتضی و اسدی ميالد هدايت، بهاره عربشاهی، مهدی اکنون هم.کرد مجبور ديگری

 شورای اعضای از تن دهها و وحدت تحکيم دفتر مرکزی شورای اعضای از سمياری

 اميرکبير خبرنامه گزارش به.ميبرند سر به بازداشت در دانشجويی اتحاديه ينا عمومی

  .اند شده بازداشت زنجان دانشگاه دانشجويی فعالين از هاشمی سورنا و فيروزی عليرضا
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 سورنا.بودند شده بازداشت امنيتی نيروهای توسط بارها نيز اين از پيش دانشجو 2 اين

  .بود شده آزاد آذرماه 17 روز در و شده بازداشت نيز نآبا ٢٨ روز در اين از پيش هاشمی

  .نيست دست در اطالعی نيز آنان نگهداری محل و دانشجويان اين کننده بازداشت نهاد از

  

  آويختند دار به خوی زندان در را کرد سياسی فعال يک
 چهارشنبه امروز صبحگاه ايران بر حاکم کاران تبه کردستان، خبرگزاری گزارش به

 در را کرد سياسی زندانی ياسمنی فسيح٢٠١٠ ژانويه ششم با برابر ١٣٨٨ ديماه زدهمشان

 کرد، احزاب از يکی با همکاری اتهام به وی. آويختند دار به خوی شهر مرکزی زندان

 اهل ياسمنی فسيح گزارش، اين به بنا. رسيد قتل به زندان در و دستگير پژاک احتماال

 سن سال هشت و بيست فسيح. بود غربی آذربايجان رد خوی شهرستان هندوان روستای

 شده محکوم مرگ به رژيم زندانهای در کرد سياسی زندانی هفده حاضر حال در. داشت

 شيرکو لطيفی،  اهللا حبيب جالليان، زينب: است شرح اين به نفر هقده اين اسامی. اند

 آخکندی، رشيد خضری، حسين حيدريان، علی کمانگر، فرزاد وکيلی، فرهاد معارفی،

 ارکيا، رستم محمدی، جمال سيد حسينی، سامی سيد خانی، پوالد احمد آگوشی، امين محمد

  محمدی ايرج تالعی،  حسن رستمی، انور سليمی، مصطفی

  

 محکوم زندان به عمومی نطم در اخالل اتهام به سردشتی شهروند سه
  شدند

 ارسالن های نام به سردشتی شهروند سه: بشر حقوق سرويس/موکريان خبری آژانس

 زندان به شهر اين عمومی دادگاه طرف از آتشک سامان و زاده حسن هژار شادبخت،

 به کدام هر سردشت شهر عمومی دادگاه 102 شعبه سوی از شهروند سه اين.شدند محکوم

 عمومی نظم در اخالل افراد اين اتهام است گفتنی.اند شده محکوم تعزيری حبس سال يک

  .است شده عنوان صدا و سر ايجاد با
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  باخت جان اروميه زندان در مشکوکی طرز به سياسی زندانی زن يک
 زن يک. باخت جان مشکوکی طرز به اروميه زندان در سياسی زندانی جعفری زهرا

 زندان در مشکوکی طرز به زندان ماه پنج تحمل از پس اروميه زندان در سياسی زندانی

 زندانی جعفری، زهرا جان بی جسم ديماه، 16 مورخ گذشته روز هرانا، بهش. باخت جان

 برد می سر به اروميه مرکزی زندان انفرادی سلولهای در بود ماه 5 از بيش که سياسی

 زن اين جسد عينی، شاهدان گزارش به. شد منتقل زندان خارج به بهداری به انتقال از پس

 در را ماه 5 به نزديک و بود اپوزيسيون گروههای از يکی با ارتباط به متهم که زندانی

 زندان خارج به سپس و اروميه زندان بهداری به گذشته روز بود برده سر به زندان اين

 و داليل بوده اعدام حکم خاصه و مشخص حکم فاقد نامبرده اينکه به نظر. است شده منتقل

 بهاما از ای هاله در شد می نگهداری نيز انفرادی سلول در که زندانی اين مرگ شکل

  .دارد قرار

  

 و کشته تن هشت ايرانشهر، در اتومبيل يک به پليس تيراندازی اثر در
  شدند مجروح

 هشت کم دست عادی شهروندان سوی به ايرانشهر شهر در انتظامی نيروهای تيراندازی

 مورخ گذشته روز ايران، در بشر حقوق فعاالن گزارش به. گذاشت برجای زخمی و کشته

 استان در واقع ايرانشهر شهر درزاده خيابان در انتظامی نيروی نمامورا ديماه، 17

 که گشودند آتش عبوری خودروی يک سوی به نامعلومی داليل به بلوچستان و سيستان

 با و باخت جان دم در عيسی فرزند کدخدائی مرادبخش نام به خودرو راننده اقدام، اين طی

 از تن چهار پرايد خودروی گرفتن آتش و پرايد خودروی يک با وی اتومبيل برخورد

 انتظامی نيروهای. باختند جان وارده صدمات شدت اثر بر نيز پرايد خودروی سرنشينان

 آتش صحنه از اقدامی و کمک هيچ بدون سواری خودروی سوی به تيراندازی از پس

 ايشان همراه که کدخدايی آقای فرزند دو و همسر است ذکر به الزم شدند، خارج سوزی

  .شدند زخمی شدت به حادثه اين طی در نيز بودند فنوج زمعا
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  سقز زندان در سياسی زندانيان از اخباری
 محمدصالح های نام به ُکرد فعال پنج و معلم دو: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 عباد و خوشنام بختيار غفاری، کاوه احمدپور، احمد امينی، علی منيری، محمد شکری،

 اداره بازداشتگاه در نگهداری روز 20 از پس بودند، شده بازداشت گذشته هما که شيخی

 ممنوع حاضر حال در بردگان نام. شدند منتقل شهر اين مرکزی زندان به سقز اطالعات

 سوی از برد، می سر به بازداشت در پيش ماه 7 از که عزيزی جمال.هستند المالقات

 سال يک به ُکردی اپوزيسيون احزاب با ارتباط اتهام به سقز انقالب دادگاه اول ی  شعبه

 سعيد تعزيری حبس سال 2 حکم. شد محکوم است تعليقی صورت به آن از ماه 6 که حبس

 صادر" ملی امنيت عليه اقدام" اتهام به جاری سال ماه مهر در وی بازداشت از پس که راد

 گذراندن با توحيدی هيوا همچين.يافت کاهش سال يک به تجديدنظر دادگاه در بود، شده

 در برائت حکم دريافت با عزيری خالد و آذری هيمن و خود ی ساله يک محکوميت دوران

  .شدند آزاد زندان از تجديدنظر دادگاه

  

  بلوچستان در مرگ به محکوم سياسی زندانيان مشخصات
   اند شده مواجه مرگ حکم با که بلوچستان سياسی زندانيان از تن 6 هويت

 شرقی جنوب منطقه در بلوچ سياسی زندانی دهها هويت و آمار از رانا،ه  گزارش به

 مدنی نهادهای خالء و امنيتی فضای دليل به منطقه اين. نيست دست در دقيقی اطالع ايران

 صورت به بشر حقوق مدافعان فعاليت و بانی ديده ضعف از که است مناطقی جمله از

 معرض در يا مرگ به محکوم سياسی ندانيانز دقيق تعداد. است رنج در ای کننده نگران

 منابع مدعيات و آمارها گواه به اما نيست مشخص کشور از منطقه اين در مرگ مجازات

 محکوم مرگ به منطقه اين در امنيتی-سياسی اتهامی با شهروندان از زيادی تعداد دولتی،

  .اند شده

  خالقداد فرزند ناروئی عبدالرحمان -

  زهی گهرام عابد -

  ريگی آزاد فرزند ريگی عبدالحميد -
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  محمد جان فرزند ريگی عبدالجليل -

  بخش شه ناصر -

  نظر فرزند ريگی محمود -

 اشاره مورد افراد اکثر است، اعدام به محکوم بلوچ سياسی زندانی شش شده احراز هويت

 همچون اوليه حقوق از و شوند می نگهداری زاهدان شهر اطالعات اداره بازداشتگاه در

   .اند بوده محروم عادالنه دادگاه يک برگزاری و وکيل داشتن اختيار در خانواده، با ماست

 دارد وجود احتمال اين. است نشده اشاره افراد اتهام به فوق گزارش در که است ذکر شايان

   .نباشند سياسی زندانی آنها از بخشی يا فوق زندانيان که

  

  نشاهکرما رازی دانشگاه دانشجويان تحصن آغاز
 ١٩ شنبه گذشته روز دارداز ادامه تحصن ها همکالسی تمامی آزادی تا: اميرکبير خبرنامه

 رازی دانشگاه دانشجويان ها، دانشگاه اکثر در سراسری امتحانات آغاز با همزمان ماه دی

 به اعتراض در را خود تحصن ها دانشگاه ساير و اميرکبير دانشگاه دانشجويان با صدا هم

 خبرنامه گزارش به.کردند آغاز دانستند می خودسرانه های بازداشت را آن که آنچه

 کردند اعالم مهندسی فنی دانشکده امتحانات سالن صحن در تحصن با دانشجويان اميرکبير

 صورت در و زد خواهند تحصن به دست روز هر هايشان همکالسی تمامی آزادی تا که

 تاريخ اولين نشانه به دوشنبه روز از را امتحانات کليه آنان سريعتر هرچه آزادی عدم

  .کرد خواهند تحريم بازداشتی دانشجويان امتحان

 تابستان در را امتحانات افتادن تعويق به خاطره که کرمانشاه رازی دانشگاه مسوولين

 در و کرده حذف را بازداشتی افراد تحصيلی ترم که گفتند دانشجويان به دارند گذشته

 انجمن همزمان.گرديد همراه دانشجويان مخالفت با که شد اهدنخو لحاظ آنان سنوات

 وضعيت سريعتر هرچه بررسی خواستار ای جلسه تشکيل با رازی دانشگاه اساتيد اسالمی

 کرمانشاه رازی دانشگاه حراست مديريت که است حالی در اين.شد بازداشتی دانشجويان

 بازداشت منکر دانشجويان، بازداشت به نسبت استادان از يکی اعتراض به پاسخ در

  .است شده کرمانشاه رازی دانشگاه از دانشجويی
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  رژيم زندانهای در کرد زندانيان مشکوک مرگ
  88 پاييز ماهه سه طی ايران کردستان در بشر حقوق نقض گزارش

  .1388 سال پاييز ماهه 3 طی کردستان در نفر 55 شدن زخمی و کشته: کردنيوز

 تيراندازی براثر کردستان شهروندان از نفر 55 حداقل ،88 سال پاييز ماه 3 مدت در

  .اند¬شده زخمی يا و کشته اسالمی جمهوری مسلح نيروهای

 سياست اعمال بدنبال کردستان شهروندان از نفر 26 دستکم امسال پاييز ماه 3 مدت طی

 کشته نفر 26 آمار از مورد 18 است، گفتنی. شدند کشته اسالمی جمهوری دولت سرکوب

 تيراندازيهای براثر که است يافته اختصاص مرزی مناطق کاسبکاران به کردستان در دهش

  .اند¬داده دست از را خود جان اسالمی جمهوری مسلح نيروهای مستقيم

 دار به سنندج مرکزی زندان در آبانماه 20 مورخ کرد سياسی فعال" فتاحيان احسان"

  .شد آويخته

 ای¬گونه به اسالمی جمهوری مخوف زندانهای در نيز ديگر کرد زندانی 3 همچنين

 مرگ دليل زندانها اين مسئوالن که است داده روی حالی در اين و سپردند جان مشکوک

  .اند کرده گزارش" طبيعی مرگ" را زندانيان اين

 نيروهای توسط شده کاشته مينهای انفجار براثر نيز ديگر نفر 4 رسيده گزارشات بنابر

 خود جان مرزی مناطق در ويژه به کردستان مختلف درمناطق یاسالم جمهوری نظامی

  .اند¬داده دست از را

 فشارهای اعمال بدنبال که آنست از حاکی همچنين 88 پاييز ماهه 3 در رسيده گزارشات

 اصابت براثر نفر 29 کردستان مرزی مناطق کولبران و ¬کسبه سرکوب و مضاعف

  .اند¬شده مجروح رژيم انتظامی نيروهای گلوله

 احشام از رأس 120 از بيش اسالمی جمهوری مسلح نيروهای گذشته پاييز ماه 3 مدت در

  .آوردهاند در پای گلولهاز بهضرب نيز را مرزی کاسبکاران بارکش

 بالغ ارزش به را کاسبکاران اين کاالهای و اجناس سهماه اين طی همچنين رژيم نيروهای

 کرد مدنی فعال 103 گذشته پاييز ماه 3 مدت رد.اند کرده مصادره تومان ميليون 300 بر

 فعاليتهای اتهام به اسالمی جمهوری اطالعاتی دستگاههای توسط ايران کردستان در
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 شدگان¬بازداشت اين از تن 32 دادگاه پاييز پايان تا .اند¬شده بازداشت و دستگير سياسی

 با ای¬دقيقه چند های¬محاکمه طی شدگان بازداشت از تعداد اين. است گرديده برگزار

  .اند¬گشته مواجه زندان ماه 4 و سال 10 تا ماه 6 های¬حکم

 دانشگاههای کرد دانشجويی فعالين از تن 130 دستکم همچنين امسال پاييز ماه3 مدت در

  .اند شده احضار دانشگاهها اين حراست و انظباطی های کميته به ايران مختلف

 ترم چند مدت يا و دانشگاه از اخراج کمح با شده احضار دانشجويان اين از تن 12

  .اند شده مواجه تحصيل از محروميت

" حسينی سامان" نام به دانشجو يک شده بازداشت دانشجويان ميان در گفتنيست همچنين

  .است شده داده انتقال نامعلومی مکان به است ¬شده دستگير تهران در که بانه اهل

 واقعی آمار و ميباشد دريافتی اطالعات بر بنیم تنها آمار اين که يادآوريست به الزم

 می شده اعالم آمارهای اين از پيش مراتب به اسالمی جمهوری بشر حقوق نقض قربانيان

  .باشد

   شدگان¬کشته مشخصات و آمار

 رژيم مسلح نيروهای مستقيم گلوله شليک علت به ، کاسبکارمرزی ای،¬سارتکه محمد .1

  اسالمی جمهوری

   گلوله رگبار براثر بوکان، – مهاباد جاده در بوکان، اهل زينبی، عمر .2

  اروميه زندان در سياسی زندان نژاد، عبداهللا امير .3

 جمهوری رژيم مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی علت به مهاباد اهل چپی، جمال .4

  اسالمی

  مهاباد اهل سيدرحمانی اسماعيل .5

  سالس شهر انزند در باوجانی و سالس اهل محمدی، احمد .6

 مستقيم گلوله شليک علت به مهاباد اهل" ری¬ده¬وشکه" اهل رحمان، پسر وهاب .7

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 نيروهای مستقيم گلوله شليک علت به ، کاسبکارمرزی بوکان، اهل محمديان ادريس .8

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح
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 مستقيم گلوله شليک علت به سبه،ک سردشت،" ش¬ره¬له¬قه" اهل احمدپور قادر .9

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 مستقيم گلوله شليک علت به ، کاسبکارمرزی سلماس، اهل زاده¬همزه مرتضی .10

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

   سنندج زندان در اعدام کرمانشاه، اهل سياسی فعال فتاحيان احسان .11

   پادگان در مشکوک رگم سرباز، پيغامی، کامران .12

 نيروهای مستقيم گلوله شليک علت به ، کاسبکارمرزی مريوان، اهل کشوردوست وفا .13

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح

   سنندج زندان در مشکوک مرگ سنندج، اهل احمدی کمال .14

  سنندج زندان در مشکوک مرگ سنندج، اهل ايزدی، خسرو .15

 نيروهای مستقيم گلوله شليک علت به ، سبکارمرزیکا مهاباد، اهل آروند ابراهيم .16

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح

 مستقيم گلوله شليک علت به ، کاسبکارمرزی سلماس، اهل اسعدی قادر پزشک .17

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 رژيم مسلح نيروهای مستقيم گلوله شليک علت به ، کاسبکارمرزی عمری، گرمان .18

  یاسالم جمهوری

 مشتعل اثر بر که شده کشته مرزی کاسبکار عمری گرمان همراه مرزی کاسبکار دو .19

  . است نشده داده تشخيص هويتشان آنها خودروی گشتن

 مسلح نيروهای مستقيم گلوله شليک علت به ، کاسبکارمرزی خوی، اهل شمامی حيدر .20

  اسالمی جمهوری رژيم

 مستقيم تيرانداری علت به ، کاسبکارمرزی ه،بان" ر¬ده¬به قايی" اهل رستمی محمد .21

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

  مين انفجار علت به قصرشيرين توابع از" قجر محمود" روستای اهالی از نفر چهار .22

 جمهوری مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی اثر بر شدگان¬زخمی مشخصات و آمار

   مين انفجار و اسالمی
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 رژيم مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی م،سلي مال شيرزاد.1

  اسالمی جمهوری

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" بی¬دوله" اهل رحيمی حسن .2

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" بی¬دوله" حاجی .3

  اسالمی جمهوری مرژي مسلح

 تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" تال¬سيوه" اهل تالی¬سيوه خضر .4

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای مستقيم

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" بيژويی" اهل شريفی بارزان .5

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" آالن" اهل صبوری آزاد .6

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، اهل باليسان عبداهللا .7

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح

 مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، اهل شيخه عبداهللا .8

  اسالمی جمهوری ژيمر

 علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" ش¬ره¬له¬قه" اهل پور¬شيخه ابراهيم .9

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی

 جمهوری رژيم مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی علت به نودشه، اهل رحيمی اردشير .10

  اسالمی

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی شنو،" آلکاويی" اهل ابراهيمی نورالدين .11

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی شنو،" آلکاويی" اهل ميران خالد .12

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح
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 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، اهل رحمان¬مام مهدی .13

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" زيوه" اهل قادری هاوری .14

   اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی اروميه،" رانی¬مه" اهل کولکی جمال .15

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی" وخلفبن" اهل ابراهيمی سمکو .16

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح

 تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" لويی¬هه" اهل زاده¬صالح خدر .17

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای مستقيم

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، بانه، اهل محمدی عبدهللا .18

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، بانه، اهل سعيدی جمال .19

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، بانه، اهل فريدون پسر کيوان .20

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

   مين انفجار علت به کاسبکارمرزی فی،شري رحمان .21

 نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت،" گولين" اهل ابوبکر .22

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح

 مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سقز، اهل رعنای محمد .23

  اسالمی جمهوری رژيم

 مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، سبکارمرزیکا سقز، اهل اسالمی جمال .24

  اسالمی جمهوری رژيم

 نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سقز، اهل زاده¬رحمان حيدر .25

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح
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 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، اهل" سومانی" محمدامين .26

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

 رژيم مسلح نيروهای مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، اهل بايزيد .27

  اسالمی جمهوری

 مستقيم تيراندازی علت به ، کاسبکارمرزی سردشت، اهل شلماشی محمدامين .28

  اسالمی جمهوری رژيم مسلح نيروهای

  مين انفجار علت به سردشت اهل صديق فرزند آسو .29

  

 و محکوم ، ،بازداشت احضار سياسی و مدنی فعاالن مشخصات و مارآ
   شده تبعيد يا

   زندان ماه 6 به محکوم و دستگير مهاباد در تورکيه وان اهل آقالی زوبير .1

   ماه 5 به محکوم سياسی، فعاليت اتهام مهاباد، اهل رحمانی¬مام شورش .2
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   حصار قزل به آسا کيانوش باخته جان دانشجوی برادر انتقال
 زندان از بازداشت از پس ماه يک آسا کامران: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 زندانيان از گروهی جمعی دسته انتقال جريان در.شد منتقل حصار قزل زندان به اوين

 آسا کامران است؛ گرفته انجام اخير روزهای طی که تهران استان های زندان ديگر به وينا

 وی. يافت انتقال کرج در حصار قزل زندان به نيز آسا کيانوش باخته جان دانشجوی برادر

 16 روز آسا کامران.شود می نگهداری زندان اين سنگين جرايم محکومان بند در اکنون هم

 و علم دانشگاه در برادرش بزرگداشت مراسم در شرکت برای داشت قصد که زمانی آذر

 گواهی که اين وجود با.شد بازداشت انتظامی مأموران توسط شود دانشگاه اين وارد صنعت

 انقالب دادگاه 28 شعبه به وی خانواده توسط آسا کامران قلبی بيماری بر دال پزشکی

 خودداری آسا کامران آزادی از بازداشت، رقرا تاييد با مقيسه قاضی اما شده ارائه تهران

 طی کيانوش شهادت از پس آسا، کامران و کيانوش داغدار خواهران و مادر.است کرده

 وضعيت نگران بسيار حصار قزل زندان به وی انتقال و کامران بازداشت با اخير، وقايع

   .هستند وی سالمتی و نگهداری
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  غربی نآذربايجا در نفر دو سنگسار حکم تائيد
 گزارش به. کرد صادر  را نفر دو سنگسار حکم غربی آذربايجان استان نظر تجديد دادگاه

 نظر تجديد دادگاه ذوازده شعبه  در محصنه زنای اتهام به نفر دو سنگسار حکم  هرانا،

 از تر پيش) نامعلوم هويت( زن يک و" جانفشانی ولی. "شد تاييد غربی آذربايجان استان

 بودند شده محکوم سنگسار به محصنه زنای اتهام به اروميه شهر عمومی دادسرای سوی

 استان نظر تجديد دادگاه 12 شعبه در ديماه 16 مورخ گذشته هفته چهارشنبه حکم اين که

 بر عالوه گزارش، اين به بنا. برند می سر به اروميه مرکزی زندان در دو هر. شد تائيد

 مدافع وکيل فاقد نفر دو اين که شود می صادر حالی در حکم اين ، قضايی  مبهم روند

  .اند بوده خود از دفاع امکان و منتخب

  

   اند داشته نگه زندان در چنان هم را آذربايجان فعاالن
 ابری، رضا تهمتن، علی سيالب، مرتضی هادی زاده، فرج ابراهيم:  سسی ساواالن

 مدنی فعالين از يوسفی رضا محمد و ايمانی علی اصغری، فرزين رضائی، هوشنگ

 سر به بازداشت در همچنان  هفته دو از پس بودند شده بازداشت ٨٨ دی ٨ که آذربايجانی

  .برند می

 چنگيز خاکسپاری مراسم در آنها که است گرفته صورت آن از پس افراد اين بازداشت

 به ضايعه اين تسليت بر مبنی شعارهايی گل نثار از پس و کرده شرکت آور بخت

  .اند خوانده را آذربايجان ملی مارش و سرداده نيهاآذربايجا

  ترحيم مجلس مراسم در شرکت از پس که نيز آذربايجانی فعال ديگر وجودی يعقوب

 توسط خود بازداشت از خبر خانواده با تلفنی تماسی طی بود شده ناپديد آور بخت چنگيز

  .است داده تبريز اطالعات اداره ماموران

 تشييع مراسم در که نيز جوادپور نصيب و مجيد مهدی، و آسمانی يمابراه اين از عالوه 

  . اند شده آزاد زندان از وثيقه قيد به بودند شده بازداشت آور بخت جنازه

 ٨ شنبه سه روز صبح در آور بخت چنگيز خاکسپاری مراسم  جريان در امنيتی ماموران

 می خارج ماراالن رستانقب از خاکسپاری مراسم در کنندگان شرکت که هنگامی ٨٨ دی
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 مورد را مردم آور اشک گاز و زنجير و چماق از استفاده با و کرده حمله آنها به شدند

 در آور بخت ترحيم مجلس مراسم. کردند بازداشت را ای عده و داده قرار شتم و ضرب

 وزارت ماموران و گرديده برگرار امنيتی شديد تدابير تحت روز همان ظهر از بعد

   .اند نموده مراسم در کنندگان شرکت از فيلمبرداری به اقدام اطالعات

 فعالين از تن ٢٣ آور بخت جنگيز خاکسپاری مراسمات جريان در است ذکر شايان

 تهمتن، علی سيالب، مرتضی هادی زاده، فرج ابراهيم که اند شده دستگير آذربايجانی

 رضا محمد وجودی، بيعقو ايمانی، علی اصغری، فرزين رضائی، هوشنگ ابری، رضا

 جمله از جوادپور نصيب و مهدی،مجيد نامهای به برادر سه و آسمانی ابراهيم يوسفی،

  .نيست دست در اطالعی ديگر تن ده هويت از و روند می شمار به شدگان بازداشت

 به اخير سالهای در که است تبريز در آذربايجانی شده شناخته فعالين از آور بخت چنگيز

 امنيتی ماموران سوی از آذربايجانيها زبانی و ملی خواستهای راستای در تشمبارزا خاطر

 جسمی سالمت به توجه با آور بخت خانواده.بود گرديده محکوم زندان به و بازداشت ايران

  .کنند می متهم آذربايجانی فعال اين مرگ در دخالت به را ايران امنيتی ماموران او،

  

   شد ممحکو ابد حبس به کرد مبارز زن
  گزارش به. شد محکوم ابد حبس به اوين زندان در محبوس سياسی زندانی روکان روناهی

 اتهام به تهران شهر اسالمی انقالب بيدادگاه سوی از سياسی زندانی زن يک  ، هرانا

 ديماه 20 مورخ يکشنبه روز تهران شهر انقالب دادگاه بی.شد محکوم ابد حبس به محاربه

 محکوم ابد حبس به محاربه اتهام به را کرد سياسی  زن) روکان ناهیرو(هويی علم شيرين

 نظامی اقدام و بژاک حزب در عضويت اتهام به وی. است ماکو اهل و کرد شيرين. کرد

 بيدادگاه. برد می سر به بازداشت در 87 سال خردادماه 8 از رابطه همين در و شد دستگير

 اسالمی انقالب دادگاه بی 15 شعبه در یجار سال مهرماه اواسط در کرد شهروند اين

  .شد ابالغ او به حکم اين ديماه 20 و برگزار
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  دهد نمی تحويل اش خانواده به را کرد جوان پيکر رژيم
 را اوليايی کمال جسد تهران در امنيتی نيروهای:  مدنی و سياسی زندانيان از دفاع کمپين

 پناهی حسين انور ی خاله پسر و اوليايی ارسالن برادر وی. دهند نمی تحويل خانوادش به

 در پيش سال چندين از اوليايی کمال.  بود کردستان اجتماعی و سياسی فعاالن از تن دو

 می وی پرونده پيگير ارسالن برادرش اعدام حکم از بعد وی. بود کار به مشغول تهران

 خانواده)  هیآگا بخش(  انتظامی نيروی و امنيتی دستگاه طريق از پيش روز دو. شود

 تهران شهر در واقع زهرا بهشت قبرستان در و مرده پسرشان که ميشوند خبردار نامبرده

 و جنايی ارگانهای به مراجعه و کمال خانواده رفتن از بعد. است شده سپرده خاک به

 توسط وی جسد تهران در درگيريها موقع در پيش چندی که ميشود گفته آنها به قضايی

  .اند سپرده خاک به و شده پيدا دولتی نيروهای

 گفته اش خانواده به و نشده داده تحويل وی خانواده به اوليايی کمال جسد است ذکر شايان

 وجود جسد جابجايی اجازه ديگر و سپرده خاک به جسد که است زيادی مدت که اند

 پيگير که حالی در پناهی حسين انور برادر پناهی حسين اشرف نيز گذشته سال.ندارد

 کوچکتر برادر نيز پيش روز سه و شد ترور امنيتی نيروهای توسط بود برادرش پرونده

 زندان ماه سه به وی پرونده پيگير اتهام به نزديکانش از يکی و افشين پناهی حسين انور

 مورد همواره گذشته دوسال اين در زندانی فعال دو اين خانواده است گفتنی.شدند محکوم

  .اند گرفته قرار رژيم امنيتی ینيروها تهديد و آزار

  

  تبريز در چاپخانه يک پلمپ
 تراکتورسازی تيم  تبليغاتی پوسترهای فروش و توزيع محلهای و چاپخانه:  سسی ساواالن

 نيروی اماکن اداره ماموران. شد پلمپ انتظامی نيروی اماکن اداره ماموران توسط تبريز

 و عافيت های چاپخانه و ليتوگرافی به عهمراج با ٨٨ دی ٢١ دوشنبه روز تبريز انتطامی

 اماکن اين پلمپ.نمودند اماکن اين پلمپ به اقدام آذربايجان تصويری صوتی مغازه و نگار

 تراکتورسازی فوتبال تيم از حمايت در ملی شعارهای با پوستری انتشار و چاپ بدنبال

   .گيرد می صورت آذربايجان مختلف شهرهای در تبريز
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 آذربايجان، تصويری صوتی مغازه به مراجعه با ٨٨ دی ١٩ شنبه روز نهمچني ماموران

 و کامپيوتر کيس ضبط و او مغازه تفتيش به اقدام و بازداشت را مغازه صاحب شيری داود

 قيد به بازداشت روز يک از پس شيری.اند نموده تبريز تراکتورسازی تيم پوسترهای

  .است شده آزاد بازداشت از ضمانت

 صاحبان اذيت و آزار و تبريز تراکتورسازی تيم پوسترهای انتشار و چاپ مراکز پلمپ

 و ارشاد اداره از نشر مجوز کسب از پس پوسترها اين که پذيرد می صورت حالی در آنها

  .بود يافته انتشار تراکتورسازی باشگاه

 زبانی و ملی مطالبات طرح صحنه به اخير ماههای تبريزدر تراکتورسازی تيم مسابقات

 احساسات بروز کردن محدود در سعی امنيتی ماموران و است گشته تبديل آذربايجانيها

   .اند داشته را تيم اين مسابقات از پس آذربايجانيها ملی

  

  شد محکوم شالق ضربه پنجاه و زندان  ماه شش به آذربايجانی فعال
 ماه شش به نجانز جزائی بيدادگاه ١٠۶ شعبه سوی از آذربايجانی فعال پور حکاک ياشار 

 اين اتهام:   نويسد می باره اين در سسی ساواالن. شد محکوم شالق ضربه ۵٠ و زندان

 ايران حکومت رسمی نهادهای به اهانت و افترا و اکاذيب اشاعه و نشر بشر حقوق فعال

 در آذر ٢١ مناسبت به شعر شب تشکيل و کشور از خارج به اخبار ارسال طريق از

  .است شده وانعن زنجان دانشگاه

 و بازداشت مراغه اطالعات اداره ماموران توسط ٨۴ بهمن ١ دانشجويی سابق فعال اين

 شده آزاد زندان از تومانی ميليون ۵٠و ٣٠ ضمانت و وثيقه قيد به بازداشت ماه يک از پس

 به را آذربايجانی بشر حقوق فعال اين زنجان انقالب دادگاه يک شعبه نيز اين از پيش. بود

  .بود نموده محکوم تعزيری حبس ماه شش به را وی و محاکمه نظام عليه تبليغ اماته

 انسانی حقوق از دفاع راستای در وی مدنی فعاليتهای که است معتقد پور حکاک

 با شعر شب مراسم برگزاری جمله از او دانشجويی فعاليتهای و ايران در آذربايجانيها

  سوزلری زنگان و اوزن قيزيل نشريات ارانتش و زنجان دانشگاه نظارت هيات مجوز

  .است شده وی برای احکامی چنين صدور باعث
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 مدير زنجان، دانشگاه دانشجويان اسالمی جمعيت مرکزی شورای عضو پور حکاک ياشار

 زنگان و اوزن قيزيل دانشجويی نشريات سردبير و هيمه دانشجويی نشريه مسئول

 فرزندان خانه(NGO)غيردولتی سازمان شعبه مسئول و زنجان دانشگاه در سوزلری

 مسئوليت و برد می سر به کشور از خارج در اکنون وی. است بوده مراغه در آذربايجان

  .دارد برعهده را)آداپ(ايران در آذربايجانی سياسی زندانيان از دفاع انجمن عمومی روابط

  

   اند گرفته قرار سنگسار آستانه در که مردی و زن مشخصات
 سريمه:  " از عبازتند اند شده محکوم سنگسار به اوروميه در که مردی و زن دو اسامی

" . فرزند يک دارای و ساله 32 جانفشانی، بوعلی" و" فرزند دو دارای ساله، 30 عبادی،

 زنای اتهام به اروميه شهر عمومی دادسرای سوی از تر پيش دو اين هرانا، گزارش به

 دادگاه 12 شعبه در ديماه 16 چهارشنبه حکم اين .بودند شده محکوم سنگسار به محصنه

 اين ادامه در. برند می سر به اروميه مرکزی زندان در دو هر. شد تائيد استان نظر تجديد

 حالی در حکم اين قضايی مبهم پروسه بر عالوه است ذکر به الزم: است آمده گزارش

  .اند بوده خود از عدفا امکان و منتخب مدافع وکيل فاقد متهمان که شود می صادر

  

 الهی لطف ابراهيم گرد سال مراسم در نفر را ١٠ کم دست دستگيری
   سنندج در

 شهادت سالگرد دومين مراسم ماه دی ٢۴ شنبه پنج ظهر: کردستان بشر حقوق بان ديده

 تدابير تحت ُکرد دانشجويان دمکراتيک اتحاديه و وی خانواده دعوت به الهی لطف ابراهيم

. شد برگزار سنندج شهر محمدی بهشت در ُکرد دانشجوی اين مزار سر بر امنيتی شديد

 و محمدی بهشت ورودی درب مراسم آغاز از قبل ساعتی از امنيتی و انتظامی نيروهای

 تجمع و حضور از و درآورده خود محاصره به را الهی لطف ابراهيم مزار اطراف

  . کردند می جلوگيری مزار سر بر کنندگان شرکت گسترده
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 مراسم در کننده شرکت افراد از فيلمبرداری به اقدام شخصی لباس مأموران همچنين

 دليل به را ابراهيم خواهر همراه تلفن گوشی انتظامی نيروی که بود حالی در اين. نمودند

 بين لفظی درگيری بروز به منجر امر اين. کرد توقيف برادرش مزار از فيلمبرداری

  .شد انتظامی ورانمام با الهی لطف خانواده

 مدنی و دانشحويی فعاالن از جمعی و سنندجی شهروندان از هايی گروه که مراسم اين در

 لباس امنيتی نيروهای داشتند حضور مريوان اروميه، کرمانشاه، سنندج، شهرهای از

 متحد جبهه مرکزی شورای عضو زارعی، مختار های نام به نفر ١٠ کم دست شخصی

 و دبير حسينی دارا اداک، سيوان شهبازی، خليل احمدی، لقمان دعاگو، مهدی ُکرد،

 از شيخی اميد لطفوری، آزاد ُکرد، دانشجويان دمکرانيک اتحاديه مرکزی شورای اعضای

  .کردند بازداشت را ديگر تعدادی و سنندج مدنی فعاالن

 ١٣٨۶ ماه دی ١۵ که بود سنندج نور پيام دانشگاه حقوق دانشجوی الهی لطف ابراهيم

 به وی مرگ خبر بعد روز ١٠ و بازداشت شهر اين اطالعات اداره ماموران توسط

 را ُکرد دانشجوی اين مرگ علت سنندج اطالعات اداره چند هر. شد اعالم اش خانواده

 خود جان شکنجه شدت اثر بر وی شود می گفته ديگر سوی از اما کرد، عنوان خودکشی

  .است داده دست از را

  

  "غيرقانونی"گروه تشکيل اتهام به اروميه در انیبوک دو محاکمه
 زندانی دو اتهامات به رسيدگی جلسه هفتمين:بشر حقوق سرويس/موکريان خبری آژانس

 ، بايزيد فرزند زاده محمد قادر و اسماعيل فرزند عبداللهی محمدامين های نام به بوکانی

 در غربی آذربايجان ناستا نظر تجديد دادگاه دوم شعبه در 88 ماه دی 26 شنبه روز

  .شود می برگزار اروميه

 انتظامی نيروی با گيری در ميبرند بسر زندان در است سال سه از بيش که افراد اين اتهام

 توسط عبداللهی امين محمد و محمدزاده قادر نيز اين از پيش است گفتنی.است شده عنوان

 به قانونی غير گروه تشکيل و دولتی نيروهای با درگيری اتهام به مهاباد انقالب دادگاه

  .اند شده محکوم حبس سال 18 و 23 تحمل به ترتيب
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  شد محکوم مرگ به کرد سياسی زندانی نز
 زندان در ُکرد سياسی زندانی هوی، علم شيرين: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 حزب يک اب همکاری طريق از محاربه اتهام به حکم اين.شد محکوم اعدام به تهران اوين

 ابالغ وی وکيل به گذشته  هفته و صادر تهران انقالب دادگاه سوی از کردستان اپوزيسيون

. است غربی آذربايحان استان در ماکو شهر اهل و ساله 28 هوی، علم شيرين.است شده

 از پيش.شود می نگهداری تهران اوين زندان در اکنون و بازداشت پيش سال ماه خرداد وی

 وی وکيل اما شده، صادر ابد حبس حکم زن سياسی زندانی اين برای که بود هشد اعالم اين

  .است خواهی تجديدنطر قابل حکم اين. کرد تاييد را اعدام حکم صدور

   است بدوی کرد زندانی زن مرگ حکم

 زندانی هولی علم شيرين برای اعدام حکم: کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری

 قرار تاييد مورد تجديدنظر دادگاه در هنوز و شده صادر بدوی گاهداد سوی از ُکرد سياسی

 دادگاه در هولی علم شيرين برای اعدام حکم صدور خبر انتشار دنبال به. است نگرفته

 و تجديدنظر دادگاه در حکم اين تاييد بر مبنی ديگری خبر خبرگزاری، اين سوی از بدوی

 و ها خبرگزاری در اعدام قطعی حکم به ابد حبس ی اوليه حکم از آن ارتقاء حتی با

  .يافت انتشار ديگر های رسانه

 تماس و کردستان بشر حقوق بان ديده خبرگزاری سوی از گرفته صورت های پيگيری با

 تاييد مورد بدوی دادگاه در اعدام اوليه حکم صدور سياسی زندانی اين وکيل با دوباره

 صدور انتظار که هولی علم شيرين وکيل دگرد می تأکيد همچنين. گيرد می قرار دوباره

 درخواست حکم اين به اعتراض در نداشته، خود موکل برای را سنگينی حکم چنين

  .است داده تجديدنظر

  :است شرح بدين زن سياسی زندانی اين عليه صادره حکم از تکميلی اطالعات

 اتهام به را ولیه علم شيرين صلواتی، قاضی رياست به تهران انقالب دادگاه 15 ی شعبه

 قانون) 2 بند( 190 و 187 ،186 مواد به استناد با »پژاک« با همکاری طريق از محاربه

 استناد به مرز از غيرقانونی خروج اتهام به ديگر موردی در و اعدام به اسالمی مجازات

 در دادگاه اين. است کرده محکوم تعزيری حبس سال دو تحمل به گذرنامه قانون 34 ماده
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 ابالغ وی وکيل به ماه دی 13 در صادره حکم و برگزار جاری سال ماه آذر 28 يختار

  .است شده

 استان در ماکو توابع از قشالق ديم روستای اهل و 1360 متولد هولی علم شيرين

 به وابسته امنيتی مأموران توسط 1387 خرداد 6 تاريخ در وی. است غريی آذربايجان

 وی. گذراند سپاه بازداشتگاه در را روز 21 مدت و شتبازدا تهران در پاسداران سپاه

 در و شد منتقل نسوان عمومی بند به ماه، 5 تحمل از پس و اوين زندان 209 بند به سپس

  .شود می نگهداری بند اين در حاضر حال

  

   فعال کارگری دستگير شد
 کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، از دستگيری يکی از

به گزارش اين کميته مجيد حميدی از . اعضای خود به نام مجيد حميدی خبر داده است

فعالين کارگری شهر سنندج و عضو کميته ی هماهنگی روز پنجشنبه ی گذشته دستگير 

مجيد حميدی ظهر روز پنج شنبه از منزل خارج شده اما تا کنون به منزل . شده است

بر اساس شواهد، نامبرده . ت او در دست نيستمراجعه نکرده و هيچ اطالعی از وضعي

در ادامه اين گزارش کميته هماهنگی . توسط مامورين امنيتی دستگير و زندانی شده است

برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری دستگيری مجيد حميدی  را محکوم کرده و 

   .خواستار آزادی فوری اين فعال کارگری شده است

  

   ه مسلحانه کشته شددادستان خوی در يک حمل
ولی حاجی قلی زاده دادستان شهرستان خوی لحظاتی : سايت حکومتی بازتاب آنالين 

وی که از قضات متعهد قوه قضاييه بوده است بعد . پيش در يک حمله مسلحانه کشته شد

از ظهر دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مقابل درب منزلش توسط ضاربين هدف 

ضاربين متواری شده و از هويت آن ها . رب گلوله به شهادت رسيدگرفته شد و به ض

پرونده های مهم عناصر ضد انقالب و زمين خواران از مهم . اطالعی در دست نيست

  .ترين پرونده هايی بوده است که حاجی قلی زاده به آن ها رسيدگی کرده است
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 چهارنفر در رابطه با ترور دادستان: دادگستری آذربايجان غربی
  دستگير شدند

دادستان عمومی : رئيس کل دادگستری آذربايجان غربی گفت: خبرگزاری حکومتی مهر

و انقالب خوی طی چند روز گذشته از سوی گروهک معاند پژاک تهديد به ترور شده 

ولی :  حجت االسالم سيد محمد موسوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود.بود

رسيدگی به پرونده های گروهکهای ضد انقالب، زمين خواری،  حاجی قلی زاده در زمينه

مفاسد اخالقی عملکرد درخشانی داشت و احتمال ترور وی از سوی اين گروه ها بسيار 

سرنشينان يک دستگاه پژو پس : وی در خصوص نحوه ترور حاجی قلی زاده گفت.است

در اين رابطه گروه  از شليک گلوله به سوی وی و به شهادت رساندنش متواری شدند که

به گفته موسوی، ولی حاج .ويژه ای برای دستگيری اين تروريست ها تشکيل شده است

قليزاده از قضات متعهد قوه قضاييه و خانواده معظم شهدا بود و بيش از يک دهه در  

  .کرد دستگاه قضايی منطقه خدمت می

ز سه شنبه جلوی دادستان عمومی و انقالب شهرستان خوی حوالی ساعت هشت شب رو

برادر شهيد ولی حاج .درب منزل خوی با ضرب دو گلو به درجه رفيع شهادت نايل آمد

فرماندار .قلی زاده نيز از فرماندهان لشکر عاشورا بود که به شهادت رسيده بود

شهرستان خوی نيز از تشکيل کميته ويژه امنيتی جهت پيگيری علل ترور دادستان 

  .تان خبردادعمومی و انقالب اين شهرس

ابراهيم محمد لو بامداد سه شنبه پس از اتمام نشست شورای تامين در خصوص نتايج اين 

پس وقوع شهادت دادستان انقالب اين شهرستان، جلسه شورای تامين : جلسه گفت

  .بامداد امروز ادامه يافت 2بالفاصله تشکيل و تا ساعت 

کميته ويژه ای متشکل از تمامی  در اين نشست ضمن محکوميت ترور وی: وی ادامه داد

دستگاه های امنيتی شهرستان تشکيل شد تا عوامل و پشتيبانان اين عمل ننگين شناسايی و 

از ساعات : وی با محکوميت اين حادثه  گفت.هرچه سريعتر به جزای عمل خود برسند

سرنخ  ابتدای حادثه عوامل انتظامی و امنيتی موضوع را پيگيری کرده اند و با توجه به

های موجود چهار نفر مظنون در اين رابطه دستگير شده و پيگيری های بعدی ادامه 
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فرماندار خوی در خصوص علل اين حادثه با اشاره به تحرکات زياد عوامل داخلی .دارد

فرضيات : مشکوک و عوامل وابسته به دشمنان قسم خورده خارج از کشور اظهار داشت

است ولی با توجه به تحرکات گروهک های معاند  زيادی در خصوص اين حادثه مطرح

و ضد انقالب  به نظر می رسد وی توسط گروهک های معاند ضد انقالب ترور شده 

  .باشد

محمدلو با بيان اينکه ولی حاج قليزاده با هيچ فرد يا گروهی مشکل شخصی نداشت، 

يتی در دست با توجه به سرنخ های موجود موضوع هم اکنون توسط گروه های امن: گفت

ساعت آينده عوامل اين حادثه شناسايی  48بررسی است و پيش بينی می شود در عرض 

  .و دستگير شوند

دادستان عمومی و انقالب شهرستان خوی حوالی ساعت هشت شب روز سه شنبه جلوی 

  .درب منزل خوی با ضرب دو گلو به درجه رفيع شهادت نائل آمد

  

  خوزستان تجمع اعتراضی مردم يک دهستان در
هاي الباجي، بروايه و عچرش  اي از ساآنان دهستان عده: خبرگزاری حکومتی ايسنا

شهرستان اهواز در اعتراض به عدم تامين آب مورد نياز آشاورزي مقابل استانداري 

هاي مذآور  روستا در دهستان 15اي از ساآنان  معترضان آه عده.خوزستان تجمع آردند

والي است آه اعتراض خود را نسبت به تامين نشدن آب با هستند، براي دومين روز مت

در هفته گذشته : برخي از آنان تاآيد آردند.گذارند تجمع در مقابل استانداري به نمايش مي

به مناسبت سفر هيئت دولت به خوزستان چهار روز آانال آوثر براي آبياري اراضي اين 

ين آانال مسدود شده و اراضي آنان منطقه گشوده شد، اما دوباره از اول هفته جاري ا

  .تشنه مانده است

  

  نگرانی از احتمال به دار آويختن يک زندانی سياسی کرد
بنا به اظهارات يکی از قضات :  رسانی اتحاديه خانواده فعالين دربند کرد    مرکز اطالع

دادگستری سنندج، شمارش معکوس مرگ حبيب اهللا لطيفی آغاز شده است و هر آن بيم 
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 29در همين راستا، صبح امروز سه شنبه مورخ . ن می رود که به دار آويخته شودآ

ديماه، نامه ای سربسته از سوی رياست زندان به اسکندری رييس اجرای احکام 

دادگستری سنندج و از آن جا به دفتر دادستان ارسال شده است که از محتويات آن 

ی لطيفی در دادگاه کردستان مختومه  اما از آن جا که پرونده. اطالعی در دست نيست

شده و تنها در ديوان است که همچنان مفتوح می باشد اين واقعيت تلخ به ذهن متبادر می 

در هر . شود که اين نامه در رابطه با اجرای حکم حبيب به دادگستری ارسال شده است

امکان اعدام  حال آن چه حائز اهميت است آنکه طناب دار حبيب اهللا لطيفی بافته شده و

   .اين فعال سياسی هر دم بيش و بيشتر می شود

  

   دو زندانی سياسی کرد ديگر به مرگ محکوم شدند
صدور حکم اعدام برای دو زندانی سياسی کرد : کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی 

 ديگر در کردستان بنا به خبری که به ستاد مرکزی کمپين رسيده ، دو زندانی سياسی کرد

به نامهای محمد امين عبدالهی و قادر محمد زاده اهل ميرواباد شهر بوکان در دادگاه 

اين دو زندانی در ميراباد شهر بوکان به .تجديد نظر شهر اروميه به اعدام محکوم شده اند

اتهام همکاری با احزاب کردی مخالف رژيم دستگير و به اطالعات شهر بوکان منتقل 

 25محمد امين عبدالهی . زندان مرکزی اروميه انتقال داده شدند شدند و بعد از مدتی به

سال زندان محکوم شد که بعدا از طرف  20سال سن دارد که در اولين دادگاهی خود به 

به اتهام اقدام عليه  26/10/1388دادگاه تجديد نظر شهر اروميه در تاريخ  2شعبه 

 32ز طرف ديگر قادر محمد زاده ا. امنيت ملی و محاربه با خدا به اعدام محکوم شد

سال زندان محکوم شد و همزمان با دادگاهی محمدامين وی  32ساله در دادگاه اول به 

  . نيز به اتهام مشابه در همان دادگاه تجديد نظر به اعدام محکوم شد

شايان ذکر است محمد امين عبدالهی فرزند اسماعيل و محمد قادر زاده فرزند با ييز که 

و در موقعه بازداشت و بازپرسی در اطالعات . ل ميراباد شهر بوکان ميباشندهر دو اه

گفتنی است با صدور حکم اعدام .اين دو شهر زير شديدترين شکنجه های ممکن بوده اند
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 20برای اين دو زندانی سياسی فعالين سياسی و مدنی در کردستان و محکوم به اعدام به 

  ار زير استنفر ديگر به قر ١٨که . نفر رسيدند

 - اهل بانه  -شيرکو معارفی  -2اعدام،  -زندان کرمانشاه  - اهل ماکو  - زينب جالليان  -1 

سامی  -4اعدام ،  -زندان سنندج  -اهل سنندج  -لطيفی   حبيب -3اعدام،  -زندان سقز 

زندان  -اهل سلماس  -جمال محمدی  -5اعدام،  -زندان اوروميه  -اهل سلماس  - حسينی 

 -حسين خضری  -٨اعدام،  - رشيد آخکندی  -٧اعدام ، -رستم ارکيا  -6اعدام،  -  اوروميه

زندان اوين  -اهل کامياران  - فرزاد کمانگر  -٩اعدام،  -زندان اوروميه  -اهل اوروميه 

فرهاد  -١١اعدام ، -زندان اوين تهران  -اهل سنندج  -علی حيدريان  - ١٠اعدام،  -تهران 

 -اهل سقز  -مصطفی سليمی  -١٢اعدام،  -دان اوين تهران زن - اهل سنندج  -وکيلی 

 -اهل مياندوآب  -ايرج محمدی  -١۴اعدام ،  -انور رستمی  -١٣اعدام، -زندان سقز 

 - زندان اوروميه  - اهل پيرانشهر  -محمد امين آگوشی  -١۵تيرباران، - زندان اوروميه 

حسن  -١٧تيرباران، - اوروميه  زندان - اهل پيرانشهر  -احمد پوالدخانی  -١۶تيرباران، 

  اعدام -زندان اوين  -اهل ماکو  -شيرين علم هويی  -١٨اعدام،  -اهل ماکو  - طالعی 

  

   اعتصاب غذای دو زندانی سياسی کرد در سلول های انفرادی
عدنان حسن پور روزنامه نگار و حبيب لطيفی دانشجو ، دو تن از زندانيان سياسی کرد 

  .ول انفرادی منتقل شده اند در زندان سنندج به سل

بنا بر گزارش سايت خبری تحليلی روانيوز، دو زندانی سياسی کرد پس از انتقال به 

  .ديماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده اند  28سلول انفرادی، از روز 

انتقال اين دو زندانی سياسی کرد به سلول انفرادی بدنبال اعتراض به يورش زندانبانان به 

  .زندان و تفتيش وسائل شخصی شان صورت گرفته استبند 
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مخالفت با آزادی يک زندانی سياسی کرد که هقده سال زندان بوده 
  است

بر اساس گزارشهای رسيده ، مسئولين زندان :سرويس حقوق بشر/آژانس خبری موکريان

ت اروميه با آزادی مشروط يک زندانی اهل پيرانشهر به نام عثمان مصطفی پور موافق

گفته می شود علت مخالفت با آزادی مشروط عثمان مصطفی پورکه بيش از .نکرده اند

  .سال است در زندان بسر می برد ، داشتن دو پرونده عنوان شده است 17

بازداشت و پس از محاکمه به اتهام همکاری با  70يادآور می گردد نامبرده در سال 

کوم شد ؛ وی مدتی از حبس خود را در سال زندان مح 25به ..... احزاب اپوزيسيون و 

  .زندان تبريز و مابقی را در زندان اروميه سپری نموده است

  

    دستگيری نويسنده زنجانی
خانی، نويسنده،  مهدی جليل. دی ماه  دستگير شد 28يک وبالگ نويس زنجانی روز 

ماموران  دی ماه با يورش 28نگار مستقل زنجانی صبح روز دوشنبه  منتقد ادبی و رسانه

به گزارش هرانا، مهدی جليل خانی که سابقه همکاری با .  وزارت اطالعات دستگير شد

چندين روزنامه و نشريه در زنجان را دارد در پی يورش ماموران وزارت اطالعات که 

همراه با تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصی نامبرده صورت گرفت با چشم بند و دست 

تحريك و "و " توهين به خامنه ای"وی متهم به .ان منتقل گرديدبند به اداره اطالعات زنج

در شعبه پهار  بازپرسی دادسرای زنجان مورد تفهيم اتهام قرار "  تشويش اذهان عمومي

  .گرفت و با قرار کفالت آزاد شد

ی  ی لغو امتياز شده نامه خانی، دبير گروه ادبيات و فرهنگ هفته گفتنی است مهدی جليل

ی اشراق و عضو سابق هيأت دبيران انجمن  شده ی توقيف ردبير فصلنامهمهرزنجان، س

ی مردم زنجان در پنجمين  خانی نماينده ادبی اشراق زنجان بوده و فرزند غالمحسين جليل

  .ی مجلس شورای اسالمی نيز هست دوره
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تفهيم اتهام جديد به دانشجوی /بازداشت دانشجوی ُکرد دانشگاه تهران
  ُکرد

ی علوم  شته جهانگير عبداللهی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتهعصر روز گذ

سياسی دانشگاه تهران در مقابل درب شرقی اين دانشگاه از سوی مأموران امنيتی 

  . بازداشت شد

   .وی مسوول انجمن فرهنگی دانشجويان ُکرد دانشگاه تهران است

   1388بهمن  7چهارشنبه 

   ـ ـ ـ ـ ـ

   دانشجوی ُکردتفهيم اتهام جديد به 
خضر رسول مروت دانشجوی ُکرد دانشگاه اروميه که مرداد ماه سال پيش بازداشت شد 

گذراند، اخيرًا با  ی خود را در زندان مياندوآب می ساله 3و هم اينک دوره محکوميت 

  . انتقال به دادگاه انقالب مهاباد مورد تفهيم اتهام جديد قرار گرفت

حاضر در شرايط نامناسب در بند متادون زندان مياندوآب  وی فاقد وکيل است و در حال

   .شود نگهداری می

  کاوه قاسمی کرمانشاهی 1388بهمن  7چهارشنبه 

  

  اعدام يکی از فعاالن اهل سنت بلوچستان
ساله اهل  35خدايار رحمت زهی شهنوازی : اعدام يکی از فعاالن اهل سنت بلوچستان 

اين استان محسوب ميشده است چهار سال پيش پس خاش که از فعالين فرهنگی و مذهبی 

از انفجاری در شهر زاهدان در مقابل منزلش بازداشت و از دو سال پيش تا کنون بدون 

  . اعتراف به اتهام خود به اعدام محکوم شد

بهمن ماه توسط مقامات قضايی از طريق حلق آويز /2نامبرده سر انجام در صبح روز 

  اعدام شد

  



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

430 

 

   

  اتهام قتل در اردبيل اعدام فردی به
در يکي از روستاهاي تابعه شهرستان نير بر سر اختالف آبياري  86فردي که در سال 

زمين با باجناق خود درگير و وي را به قتل رسانده بود پس از طي مراحل قانوني و 

  صدور حکم قصاص در محوطه زندان اردبيل به دار مجازات آويخته شد

  

  ی از زندان به اعدام تبديل شداحکام دو جوان ُکرد ايران
احکام حبس دو جوان کرد به نام های محمد امين عبدالهی و قادر محمد زاده، از اهالی 

که به همکاری با احزاب کرد مخالف دولت ) در شمال غرب ايران(ميرآباد شهر بوکان 

  .ايران متهم بودند؛ توسط دادگاه تجديد اروميه به اعدام تبديل شده است

  

  عی اعدام برای عبدالحميد ريگيحکم قط
آل دادگستري استان سيستان و بلوچستان ظهر اولين روز بهمن ماه خبر از  رئيس: ريگي

  .حکم قطعی اعدام برای عبدالحميد ريگي داد

  

  خودکشی يک زن در منطقه سردشت
دی ماه در روستای بناويله اقدام به /30ک زن سردشتی به نام آمنه رشيدی چهارشنبه ي

  وزی نمودخودس

  

  دستگيری ده دانشجو در سنندج
ده دانشجوی شرکت کننده در دومين سالگرد مرگ ابراهيم لطف اللهی در حالی دستگير 

شده اند که هنوز برخی از دستگيرشدگان اولين مراسم يادبود اين دانشجوی کرد، عليرغم 

  اتمام قانونی دوره حبس ، آزاد نشده اند
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  بازداشت احسان هوشمند
دی ماه در / 29نگار کرد، صبح روز سه شنبه ن هوشمند، پژوهشگر و روزنامهاحسا

  .منزل خود توسط پليس امنيت تهران دستگير شد

  

  نفر به اتهام ترور دادستان خوی 4بازداشت 
فرماندار شهرستان خوی در شمال غرب ايران، از بازداشت چهار نفر به اتهام شرکت  :

  در ترور دادستان خوی خبرداد

  

  ر اعدام حبيب اهللا لطيفی يکی ديگر از فعاالن کردخط
اهللا لطيفی از فعاالن مدنی شهر سنندج در زندان اين شهر به سلول انفرادی منتقل  حبيب

  .است و خطر اجرای حکم اعدام جان را تهديد می کند شده

  

  ضرب و شتم زندانيان سياسی در زندان اروميه
هداری زندانيان سياسی يورش برده و زندانيان را گارد ويژه زندان اروميه به بند محل نگ

  مورد ضرب و شتم قرار دادند

  

  ادامه ی تيراندازی به شهروندان در مناطق مرزی
  در تدوام کشتار مرزنشينان يک شهروند کرد به نام سيد واحد حسينی به شدت زخمی شد

  

  دستگيری تعدادی از اهل سنت شهر مهاباد
اسکندر اسماعيلی، محمد رسول پينه دوز، ابوبکر شکره،  ابراهيم رسولی، ايوب کريمی،

فقيه محمد، سيامک، مال احمد سنندجی مسول طالب مسجد سوور و عبداهللا ، افرادی 

  هستند که همزمان با ماموستا عبدالرحمن فتاحی در شهر مهاباد بازداشت شده اند
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  بازداشت سجاد پيرفلک فعال دانشجويی دانشگاه اهواز
نژاد به  ک فعال دانشجويی دانشگاه چمران اهواز، همزمان با سفر اخير احمدیسجاد پيرفل

  .ماه بازداشت شده و تاکنون اطالعی از وی در دست نيست دی/23اهواز، در تاريخ 

  

  ميليارد تومانی برای يک زندانی سياسی کرد 1تعيين وثيقه نجومی 
يران،زندانی سياسی شهرام بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ا

زندان اوين بسر ميبرد و بازجويان وزارت  209بلوری چند ماه است که در بند 

   .ميليارد تومانی اعالم کرده اند 1اطالعات آزادی او را منوط به سپردن وثيقه 

ماه است که در شرايط طاقت فرسا و  7ساله بيش از  24زندانی سياسی شهرام بلوری 

بازجويان وزارت اطالعات . زندان اوين بسر می برد 209بند مخوف غير انسانی در 

ميليوين  200اخيرا به وی و خانواده اش اعالم کرده اند که در صورت قرار دادن وثقيه 

خانواده با صرف هزينه های سنگين کارشناسی و . تومانی فرزند آنها آزاد خواهد شد

. برای آزادی فرزندشان مراجعه می کنندغيره اين وثيقه را تامين و به دادگاه انقالب 

زندان اوين به شهرام بلوری می گويند که اگر  209بازجويان وزارت اطالعات در بند 

ميليون تومانی را امضاءکنيد آزاد خواهيد شد آنها با فريبکاری در آن برگه  200وثيقه 

. ضای او می رسانندميليارد تومان نوشته بودند و به ام 1بدون اينکه او متوجه شود مبلغ 

امنيت  4ميليون تومانی به شعبه  200هنگامی که خانواده بلوری برای سپردن مبلغ 

اين اولين . . ميليارد تومان وثيقه مواجه می شوند 1دادگاه انقالب مراجعه می کنند با مبلغ 

بار است که چنين وثيقه غير قابل تصور و نجومی برای آزادی يک زندانی سياسی از 

   .ادۀ وی مطالبه می کنندخانو

بامداد با يورش مامورين وزارت  02:00تيرماه ساعت  4شهرام بلوری در تاريخ 

او بيش از .زندان اوين منتقل گرديد 209اطالعات دستگير و به سلولهای انفرادی بند 

. يک ماه در سلولهای انفرادی بسر برد و تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت

با نام مستعار علی می باشد و اين فرد تا به حال چند بار اقدام به  بازجوی او فردی

   .بازجوئی ازساير اعضای اين خانواده نموده است
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بهمن ماه زندانی سياسی شهرام بلوری و مادرش خانم شهناز الياسی و  6روز دوشنبه 

ب امنيت دادگاه انقال 4دائی او آقای نظير الياسی برای آخرين بازجوئی به شعبه 

جمال زاده . فراخوانده شدند و توسط فردی بنام جمالی زاده مورد بازپرسی قرار گرفتند

در جواب به اعتراضات اين خانواده نسبت به تعيين مبلغ سنگين و نجومی وثيقه برای 

   .روز ديگر وضعيت آنها را مشخص خواهد کرد 10فرزندش گفت تا 

پرورش و از اعضای انجمن محيط ساله بازنشسته آموزش و  53آقای نظير الياسی 

ماه  2آذر در مهاباد دستگير شد و نزديک به  21زيست شهر مهاباد دائی شهرام بلوری 

   .او به قيد وثيقه آزاد است. بسر برد 209در بند مخوف 

اين . ساله از اعضای فعال جامعۀ کردهای مقيم مرکز می باشد 48خانم شهناز الياسی 

از . ا است که در حوزه فعاليتهای انسان دوستانه فعال می باشدجامعه قانونی است و ساله

جمله فعاليتهای اين جامعه کمک به خانواده های زندانی سياسی، کودکان بی سرپرست و 

   .دانشجويان نيازمند می باشد

بازجويان وزارت اطالعات به زندانی سياسی شهرام بلوری و ساير اعضای خانواده 

عليه امنيت ملی و ارتباط با راديوهای بيگانه داشتن ارتباط خانوادگی اتهاماتی مانند اقدام 

   .با خاله اش در کشور سوئد نسبت داده است

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، بالتکليف نگه داشتن زندانيان سياسی در بند 

ميليارد تومانی را محکوم می کند و از  1و صدور وثيقه های سنگين  209مخوف 

ر عالی حقوق بشر و گزارشگران ويژه دستگيريهای خودسرانه خواستار اقدامات کميس

   .عملی برای پايان دادن به جنايت عليه مردم ايران است

   فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

   2010ژانويه  28برابر با  1388بهمن  8

   :گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد

   رکميساريای عالی حقوق بش

   کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

   سازمان عفو بين الملل
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   سازمان ديدبان حقوق بشر

  

   گزارشی از روند دادگاهی دو فعال کرد محکوم به اعدام
بنا به آخرين گزارشی که ستاد مرکزی کمپين از روند دادگاهی دو زندانی سياسی کرد 

 26/10/1388که در تاريخ ) ده محمد امين عبدالهی ، قادر محمد زا(محکوم به اعدام 

به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و محاربه با خدا در دادگاه تجديد نظر شهر اروميه به اعدام 

در ميراباد شهر  1384محکوم شدند حاکی از آن است که اين دو زندانی سياسی پاييز 

و بعد از بوکان توسط نيروهای امنيتی دستگير و به اطالعات شهر بوکان منتقل شدند 

   .مدتی به زندان مرکزی اروميه انتقال داده شدند

سال زندان  20سال سن دارد که در اولين دادگاهی خود به  25محمد امين عبدالهی 

دادگاه تجديد نظر شهر اروميه در تاريخ  2محکوم شد که بعدا از طرف شعبه 

از . اعدام محکوم شدبه اتهام اقدام عليه امنيت ملی و محاربه با خدا به  26/10/1388

سال زندان محکوم شد و  32ساله در دادگاه اول به  35طرف ديگر قادر محمد زاده 

همزمان با دادگاهی محمدامين وی نيز به اتهام مشابه در همان دادگاه تجديد نظر به اعدام 

   . محکوم شد

اعدام، اين   اعالم يكي از نزديكان اين دو زندانی سياسی محکوم به  از سوی ديگر بنا به

بار توسط دادگاه شهر اروميه دادگاهی شده اند و هميشه دادگاه با  24دو زندانی تا حاال 

 26/10/1388فشار وزارت اطالعات انجام شده که در آخرين دادگاهی که در تاريخ 

انجام شد قاضی دادگاه که خود از از دوستان مسئول اطالعات شهر اروميه ميباشد در 

نادی که اداره اطالعات شهر بوکان به دادگاه فرستاده بود که اين دو زندانی دادگاه به است

با يکی از احزاب کردی مخالف حکومت همکاری داشته اند و اقدام به براندازی نظام از 

   .طريق عضويت در اين حزب به اعدام محکوم شدند

اهيهای خود شايان ذکر است اين دو زندانی سياسی محکوم به اعدام در مدت کل دادگ

دقيقه به طول انجاميد وکيل  10بدونه وکيل بوده اند و در آخرين دادگاهی نيز که کمتر از 

   .نداشتند
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   کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی
شرح فشارهای وارد شده بر من : نامه ای از شيرين علم هولی زندانی محکوم به اعدام

   در مدت بازداشت

. ، زندانی سياسی کرد، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدچندی پيش شيرين علم هولی

در دادخواست وی آمده که يکی از داليل صدور حکم محاربه، اقرار وی به ارتباط با 

شيرين علم هولی در نامه ای شرح فشارها و شکنجه های وارد شده بر . پژاک بوده است

   .ر ادامه بخوانيدمتن نامه وی را د. خود را برای گرفتن اقرار آورده است

   شرح فشارهای وارد شده بر من در مدت بازداشت

در تهران توسط ماموران تعدادی از ماموران نظامی و لباس  1387من در ارديبهشت 

به محض ورود و پيش از هر . شخصی دستگير شدم و مستقيما به مقر سپاه منتقل شدم

روز در سپاه  25ر مجموع من د. گونه سوال و جوابی، شروع به کتک زدن من کردند

روز آن را در اعتصاب غذا به سر بردم و تمام آن مدت متحمل انواع شکنجه  22. ماندم

. بازجوها مرد بودند و من با دستبند به تخت بسته شده بودم. های جسمی و روحی شدم

آنها با باتوم برقی، کابل، مشت و لگد به سر و صورت و اعضای بدنم و کف پاهايم می 

. من حتا در آن زمان به راحتی نمی توانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. يدندکوب

زمانی که سوال های شان بی جواب می ماند، باز مرا به باد کتک می گرفتند تا از هوش 

صدای اذان که می آمد برای نماز می رفتند و به من تا زمان بازگشت شان . می رفتم

فکرهايم را بکنم و زمانی که باز می گشتند، دوباره فرصت می دادند تا به قول خودشان 

   ... کتک، بی هوشی، آب يخ و

زمانی که ديدند من برای ادامه اعتصاب غذا مصرم، به واسطه سرم و شلنگ هايی که از 

من . بينی به درون معده ام می فرستادند، به زور قصد شکستن اعتصابم را داشتند

ون می کشيدم که منجر به خونريزی و درد زيادی مقاومت می کردم و شلنگ ها را بير

   .می شد و اثر آن حاال بعد از دو سال هم چنان باقی مانده و آزارم می دهد

يک روز در هنگام بازجويی، چنان لگد محکمی به شکمم زدند که بالفاصله دچار 

که يک روز يکی از بازجويان به سراغم آمد، تنها بازجويی بود . خونريزی شديدی شدم
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وقتی . او سوال های بی ربطی از من پرسيد. در ساير مواقع چشم بند داشتم. او را ديدم

جوابی نشنيد، سيلی ای به صورتم زد و اسلحه ای از روی کمر خود باز کرد و بر سرم 

من که می دانم تو عضو . به سوال هايی که از تو می کنم جواب بده«: گذاشت و گفت

ن دختر تو حرف بزنی يا نه فرقی نمی کند ما خوشحاليم که پژاک هستی، تروريستی، ببي

   «.يک عضو پژاک در دستانمان اسير است

در يکی از دفعاتی که دکتر برای درمان زخم هايم و رسيدگی به وضعيتم مراجعه کرده 

دکتر از بازجو خواست که مرا . بود، من در اثر کتک ها در عالم خواب و بيداری بودم

چرا بايد به بيمارستان معالجه شود، مگر در «: بازجو پرسيد. نتقل کنندبه بيمارستان م

برايمعالجه نمی گويم، من در بيمارستان برای تان «: دکتر گفت» اينجا معالجه نمی شود؟

فردای آن روز مرا با چشم » کاری می کنم که دختره مثل بلبل شروع به حرف زدن بکند

کتر مرا روی تخت خواباند و آمپولی به من تزريق د. بند و دستبند به بيمارستان بردند

من گويی از خود بی خود شده بودم و به هر آنچه را که می پرسيدند، پاسخ می . کردند

دادم و جواب هايی که آنها می خواستند را همانگونه که می خواستند به آنها می دادم و 

از آنها پرسيدم که من کجا هستم  وقتی به خودم آمدم. آنها هم از اين جريان فيلم می گرفتند

   .و فهميدم که هنوز روی تخت بيمارستانم و بعد از آن دوباره مرا به سلولم منتقل کردند

با پای زخمی . ولی انگار برای بازجوها کافی نبود و می خواستند من بيشتر رنج بکشم

شب ها تا . ردندسرپا نگه می داشتند تا پاهايم کامال ورم می کرد و بعد برايم يخ می آو

صبح صدای جيغ و داد و ناله و گريه می آمد و من از شنيدن اين صداها عصبی می شدم 

. که بعدها فهميدم اين صدا ضبط است و به خاطر آن است که من رنج های زيادی بکشم

يا ساعت ها در اتاق بازجويی فقط قطره قطره آب سرد روی سرم می چکيد و شب مرا 

   .داندندبه سلول باز می گر

بازجو سيگارش . يک روز با چشمان بسته روی صندلی نشسته بودم و بازجويی می شدم

را روی دستم خاموش کرد و يا يک روز آنقدر پاهايم را با کفش های اش فشار داد که 

ناخن هايم سياه شد و افتاد يا اينکه تمام روز مرا در اتاق بازجويی سرپا نگه می داشت و 
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خالصه آنکه هر . فقط بازجويان می نشستند و جدول حل می کردند بدون هيچ سوالی،

   .آنچه که از دستشان برمی آمد را انجام دادند

ولی به . منتقل کنند 209بعد از آن که از بيمارستان بازگشتم تصميم گرفتند که مرا به 

 حاضر به پذيرش 209دليل وضعيت جسمی ام و اينکه حتا نمی توانستم راه بروم، بند 

نگاه داشتند تا سرانجام مرا  209من نشد و يک روز تمام با همان وضعيت، مرا دم در 

   .به بهداری منتقل کردند

نمی دانم چند روز در بهداری عمومی . ديگر، تفاوت شب و روز را درک نمی کردم

منتقل شدم و بازجويی ها در آنجا  209اوين ماندم تا زخمهايم کمی بهتر شد و بعد به 

نيز تکنيک ها و روش های خاص خود را داشتند و به قول  209بازجوهای . شدآغاز 

ابتدا بازجويی خشن می آمد و مرا تحت . خودشان با سياست سرد و گرم پيش می رفتند

فشار و شکنجه و تهديد قرار می داد و می گفت که هيچ قانونی برای اش مهم نيست و هر 

بازجوی مهربان وارد می شد و از او خواهش می بعد ... کاری بخواهد با من می کنند و 

به من سيگاری تعارف می کرد و بعد سواالت را . کرد که دست از اين کارها بردارد

   .تکرار می کرد و دوباره اين دور باطل شروع می شد

بودم، به خصوص اوايل که بازجويی داشتم، وقتی که حالم خوب  209درمدتی که در 

. يزی می کرد، فقط در داخل سلول مسکنی به من تزريق می کردندنبود يا بينی ام خونر

   ...مرا از سلول خارج نمی کردند يا به بهداری منتقل نمی کردند. کل روز خواب بودم

   28/10/88شيرين علم هولی، بند نسوان اوين، 

   

   کاوه قاسمی کرمانشاهی بازداشت شد
اسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر به گزارش کميته ی گزارشگران حقوق بشر ، کاوه ق

   .بهمن ماه در منزلش در کرمانشاه بازداشت شد ١۴صبح امروز 

کامپيوتر شخصی وی نيز به توقيف نيروهای :" مادر وی ظمن تاييد اين خبر اظهار داشت

   "امنيتی در آمده است
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يک کاوه قاسمی کرمانشاهی از جمله فعاالن با سابقه ی حقوق بشر است که در کمپين 

ميليون امضا، سازمان حقوق بشر کردستان، انجمن منحل شده ژيار و همينطور سازمان 

   .ادوار تحکيم وحدت عضويت دارد

  پارس ديلی نيوز

  

  رنجنامه علی حيدريان، زندانی سياسی محکوم به اعدام
علی حيدريان، زندانی سياسی محکوم به اعدام، طی رنجنامه ای که به نگارش درآورده، 

قسمتی از شکنجه های اعمال شده بر خود می پردازد، اين رنجنامه که از سوی  به شرح

واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر می شود، قسمتی از سلسله 

نامبرده به . نامه های اين زندانی سياسی است که بصورت مرحله ای منتشر خواهد شد

داشت و در يک پروسه مبهم قضايی به اعدام همراه فرهاد وکيلی و فرزاد کمانگر باز

   .محکوم و هم اکنون نيز در زندان اوين تحت اين حکم قطعی به سر می برد

   اين است سرگذشت يک محکوم به اعدام

ساکن سنندج . در سنندج به دنيا آمدم 1358در اول مهر ماه سال . من علی حيدريان هستم

   .بودم و در همان شهر زندگی ميکردم

برای انجام عمل جراحی به تهران مراجعت نموده و مدتی در اين شهر  1385سال در 

اقامت داشتم که در غروب بيست و هشتمين روز مرداد ماه همان سال توسط چند نفر 

   .لباس شخصی دستگير شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدم

مرا دستگير کرده بعد از ورود به محوطه ی آن ساختمان مجهول االمکان، مامورانی که 

بودند طاقت نياوردند تا در اتاق بازجويی تحقيرات خود را شروع کنند و يکی از آنها بعد 

از درآوردن کاپشن و باال زدن آستين ها، بند کفش هايش را محکم کرد و با عصبانيت به 

طرف من که دستهايم از پشت بسته شده بود حرکت کرد و با زدن ضربه ی غافلگيرانه 

   .ر پاهايم نقش بر زمينم کردبه زي

ضربات سريع، سنگين و بدون وقفه ی مشت و لگد او بر تمامی اعضای بدن، سر و 

به خاطر . صورتم، احساس غرور، لذت و رضايت عجيبی را در او ايجاد کرده بود
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ضربات وارده به شکم و سينه نفس کشيدنم زجرآور شده و دهانم به قدری خشک شده بود 

م حتی برای گفتن يک کلمه زبانم را در دهان بچرخانم و او با ترکيبی از که نميتوانست

عصبانيت و رضايت، هيجان و اقتدار به قدری غرق در کارش شده بود که خستگی و 

ريزش عرق بر روی صورتش را هم متوجه نشد تا اينکه يکی از همکارانش مداخله 

   .کرده و او را متوقف کرد

هوا کامال تاريک شده بود، چند نفر ديگر لباس شخصی که بعد از حدود يک ساعت که 

از مامورين وزارت اطالعات بودند با زدن چشم بند بر روی صورتم مرا به داخل ماشين 

بردند و در حاليکه به دستهايم دستبند و به چشم هايم چشمبند زده شده بود با دست سرم را 

اما گوشهايم که بعد از ضربات . به طرف کف ماشين و زير صندلی ها فشار ميدادند

وارده به آان، صداها را گنگ و مبهم تشخيص ميداد، بسته نشده بود و ميتوانستم شلوغی 

با شنيدن هرصدايی خاطره ای در . شهر و صدای ماشين ها و همهمه مردم را بشنوم

ذهنم زنده می شد و همراه با آن خاطره غرق در گذشته ميشدم که ناگهان برخورد ضربه 

يکی از آنها برای شروع بازجويی . ای به پشت سرم تمامی خاطرات را محو و نابود کرد

هنوز صحبت . پرسيد اهل کجا هستی؟ و من در جواب گفتم که اهل سنندج و کرد هستم

چون اعتقاد داشت کردها همگی . من تمام نشده بود چندين مشت به طرفم پرتاب کرد

يکی ديگر از آنها که در . قب ماندگی کشور هستندتجزيه طلب بوده و باعث نا امنی و ع

سمت چپم نشسته بود و ضربات سنگين و محکم دستش نشان ميداد که هيکل درشت و 

قوی ای دارد با دست سرم را به طرف خودش چرخاند و گفت حتما سنی مذهب هستی و 

به سنی ها  با چند ضربه به زير چانه و دهانم همراه با فحش و ناسزا نفرت خود را نسبت

سومين نفر از آنان که در صندلی جلو ماشين نشسته بود جوان تر و متوسط . ابراز کرد

از . تر از بقيه ولی گنجينه لغات والفاظ رکيک و فحش هايش غنی تر از دو نفر ديگر بود

صندلی جلو به طرف عقب حمله ور شد و گفت تو که سنی هستی چرا نامت علی و نام 

وی به . ن است ؟ زيرا از نظر او اين عمل نيز جرم محسوب ميشدخانوادگيت حيدريا

دنيا در نظرم تيره و تار شده بود و . قدری گلويم را فشار ميداد که نزديک بود خفه شوم

   .به کلی سرگردان و متحير مانده بودم
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نميدانستم که در اين وضعيت چه چيزی بايد بگويم چون من کرد بودم و در انتخاب اين 

نه با من شور و مشورتی شده بود، نه در صورت مشورت ممکن بود تغييری در مليت 

مذهبم سنی بود . اين مليت ايجاد شود، زيرا والدين من کرد و محل تولدم کردستان بود

. چون اجدادم سنی بودند و خانواده و محيط و جامعه ايجاب ميکردند که من سنی باشم

اصال اسمی را که تا آخر عمر بايستی . رط نبودخواستن يا نخواستن اراده ی من عمال ش

فکر اينکه به خاطر مسائلی که اصال . با آن ناميده شوم بدون جلب نظر من گذاشته بودند

اراده ای در انتخاب يا انجام آن نداشتم بايد شکنجه شده و حساب پس بدهم بيشتر از خود 

اشين و نداشتن وسايل اما آنها که از کوچکی فضا ی داخل م. شکنجه عذابم ميداد

مخصوص برای نمايش قدرت و تاثيرگزاری بيشتر خشمگين شده بودند، وعده دادند که 

   .در اتاق بازجويی اين نواقص را جبران کنند

بعد از عبور از خيابانی شلوغ که مشخص بود از خيابان های اصلی شهر است، ماشين 

حياط شديم و من را به مامورين  بعد از باز شدن در وارد. مقابل ساختمانی توقف کرد

   .مستقر در آن ساختمان جهت انجام بازجويی ديگری تحويل دادند

بعد از وارد شدن به اتاق بزرگی من را روی يک صندلی نشانده و بازجو روی صندلی 

شخص ديگری که يک شوکر الکتريکی در دست داشت در . ديگری روبه رويم نشست

تفهيم هيچ اتهامی شروع شد، هنوز سوال بازجو تمام نشده، بازجويی بدون . کنارم ايستاد

شخص کناری با وارد کردن شوک الکتريکی به نقاط حساس بدن مثل صورت، گوش و 

ده ها بار . نوک انگشتان ميخواست که بدون حتی يک ثانيه درنگ به سوالش پاسخ دهم

نها را متوجه نشده بوسيله شوک الکتريکی مجبور ميشدم به سواالتی که حتی بعضی از آ

   .بودم فقط برای در امان ماندن از شوک پاسخ بدهم

اما اين کارها نيز آنها را ارضا نکرده و بازجو دستور داد تا چوب شالق را آورده و 

بدون لباس و عريان بر روی زمين خوابانده شدم، دستهايم . لباس هايم را از تن دربياورند

ديگری پايش را روی کتفم گذاشته و دست هايم را شخص . از پشت دستبند زده شده بود

يکی از . به طرف باال فشار ميداد به گونه ای که نميتوانستم کوچک ترين حرکتی بکنم

آنها شالق را برای تشديد درد وارده، دوال کرد و از نوک پا تا فرق سرم را با ضربات 
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س ترين و ضعيف به حدی در کارش مهارت داشت که حسا. سنگين شالق نوازش ميداد

   .ترين نقاط بدن را به خوبی يک پزشک ميشناخت

در اثر ضربات متوالی و محکم برآن مناطق، پوست و گوشت و استخوان بدنم به هم 

   .دوخته شده و بر کف زمين چسبيده بودم

تمام سلول های بدنم . سوزش مرگ آور شالق و شدت درد تا مغز استخوان نفوذ ميکرد

رقص و نوای درد آور تازيانه همراه با فرياد های مملو از . ن بوددر حال متالشی شد

گاهی برای پرسيدن سوالی . خشم بازجويی بی احساس در تمامی فضای اتاق پيچيده بود

ضربات شالق متوقف ميشد ولی ضربات مجدد بسيار سنگين تر و زجر آورتر از قبل بر 

   .سطح بدنم نواخته ميشد

   .که خدای اين جا من هستم و زنگی تو هم در دست من استبازجو مدام نعره ميکشيد 

بعد از يک تماس تلفنی . با خنده های بيمارگونه و ديوانه وار بر شدت ضرباتش می افزود

نزديک نيمه شب بود که دوباره سوار بر يک . دستور داد تا به مکان ديگری منتقل شوم

   . ی منتقل شدمماشين شده و در ظلمت سکوت خوفناک شب به مکان ديگر

در بدو ورود به آن ساختمان و در داخل راهرو جلوی در يک اتاق که بعدها فهميدم اتاق 

رييس بازداشتگاه است، تيم بازجويی متشکل از پنج نفر بدون پرسيدن هيچ سوالی فقط 

يکی از آنها دست چپ و يکی . جهت ايجاد رعب و وحشت شروع به ضرب و شتم کردند

را گرفته، دو نفر از آنها با ضربات مشت و لگد و يکی ديگر با زدن ديگر دست راستم 

اينجا آخر خط است و کسی زنده از اينجا "شوک الکتريکی مدام تکرار ميکردند که 

   ."بيرون نخواهد رفت

بعد از گذشت مدتی با همين وضعيت يکی از آنها ميگفت اگربه سواالتشان پاسخ مورد 

تصور آن روش های قرون وسطی . ن هايم را خواهد کشيدنظر آنها را ندهم تمامی ناخ

آن هم در قرن بيست و يک، حتی در آشفته ترين کابوس ها برايم غيرممکن به نظر 

ميرسيد که يک باره دردی همانند شعله های مهيب آتش سوزان تمامی وجودم را فرا 

تاريک ترين حس ميکردم در . گرفت و همراه با اين درد چندين قرن به عقب بازگشتم

دوران بشريت در ميان جهنم قرون وسطايی قرار دارم که ناگهان يکی از آنها با وسيله 
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ای که در دستش بود، ناخن های انگشت دست را در ميان آن قرار داده و با فشار بر 

روی ناخن ها و کشيدن آن به سمت جلو چنان دردی ايجاد ميکرد که تمامی دردهای قبلی 

بعد از چندين بار تکرار اين کار بر روی انگشت . اصال قابل اهميت نبودام در مقابل آن 

بعد از روشن . های مختلف، رييسشان دستور داد تا دستگاه مولد برق را روشن کنند

کردن دستگاه که صدای بلندی هم داشت، با چند دقيقه تاخير جهت افزايش ولتاژ آن، من 

بر مچ پاهايم وصل کردند، مانند اينکه بخواهند را بر روی زمين خوابانده و سيم هايی را 

در ضمن اينکه مشغول صحبت با يکديگر . پرنده ای را برای تزيين اتاقشان خشک کنند

   . بودند بيش تر از پانزده دقيقه من را در همان حالت رها کردند

ن يک لباس هايم را که تنها متعلقات دنيای بيرون و آزاد بود از تنم در آورده و با داد

به . شلوار و پيراهن آبی رنگ و با زدن چشم بندی وارد يک سلول انفرادی کوچک شدم

محض ورود به سلول بر روی کف زمين که با موکتی کثيف پوشيده شده بود دراز کشيده 

   .و از شدت خستگی و درد به حالت بيهوشی در آمدم

بررسی تاثيرات  روز بعد که پزشک مورد اعتمادشان جهت انجام معاينه عمومی و

شکنجه، لباس ها را از تنم در آورد با ديدن جراحات وارده و کبودی های ناشی از شالق 

و ضربات شوک و مشت و لگد با رنگی پريده و دستانی مرتعش و چشمانی وحشت زده، 

   . جمالتی را بر روی يک صفحه کاغذ يادداشت کرد

هنگام غروب ادامه می يافت و بعد بازجويی ها از ساعات اوليه صبح شروع ميشد و تا 

سلولی که تنهايی و مرگ زمان ناشی . از اتمام بازجويی به داخل سلول بازگردانده ميشدم

   .ازآن زجر آور تر از شکنجه های جسمی بود

برای رهايی از تنهايی و افکار و کابوس های هراس انگيز حاکم بر فضای بازداشتگاه، 

ا سلول به حدی کوچک بود که برای هر صد متر پياده تصميم ميگرفتم تا قدم بزنم ام

   .روی، بايد بيش تر از چهل بار طول سلول را طی ميکردم

اسمی را که به خاطر داشتنش مورد بازخواست قرار گرفته بودم، به زودی کامال پاک و 

هفته از  2حدود  . صدايم ميکردند 73محو کرده و به عنوان زندانی سلول شماره 

تا اينکه روزی که بر اثر ضربات مشت بازجو بر روی صورتم . ها گذشته بودبازجويی 
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،بينی ام دچار خون ريزی شديدی شد به صورتيکه پزشک حاضر در بازداشتگاه 

نتوانست خون ريزی را متوقف کند، حتی خود بازجو نيز با ديدن خون ريخته شده بر 

هی در خارج از بازداشتگاه متنقل به همين خاطر به درمانگا. کف اتاق دستپاچه شده بود

   .زندان اوين در بازداشت بوده ام 209شدم و در آنجا بود که فهميدم تا کنون در بند 

چندين ماه به همين منوال گذشت و وقتی نتوانستند برای صدور حکم مورد نظر مدرکی 

يد در آنجا عليه من ارائه کنند، تصميم گرفتند تا مرا به استان کرمانشاه بفرستند تا شا

بتوانند اتهام دلخواهشان را به من منتصب کنند در حاليکه اتهام جديدی نداشتم و حتی 

   . تفهيم اتهام نشده بودم، به بازداشتگاهی در کرمانشاه منتقل شدم

ساختمان قديمی داشت . وضع اين بازداشتگاه به مراتب اسفناک تر از بازداشتگاه قبلی بود

   .مين و سلول های انفرادی ختم ميشدکه با چند پله به زير ز

سلولی که نصيب من شد در انتهای يک سالن تنگ و تاريک قرار داشت، عرضش کمی 

بيشتر از عرض شانه ها اما طولش به اندازه قد خودم بود وقتی وارد سلول شدم حس 

کردم که داخل يک تابوت سنگی قرار گرفتم، در اين سلول هوا وجود نداشت، نعره و 

د از نزديک ترين فاصله شنيده نميشد، سکوت و ظلمتی وحشتناک بر آن حکمفرما فريا

بود، يک پيرمرد نگهبان که به گفته خودش از زمانی که آن ساختمان در اختيار ساواک 

بوده و از همان زمان تا به حال تنها او را به ياد داشته، تنها صدايی بود که به گوش 

ار حق استفاده از دستشويی را نداشتيم باالجبار از ميرسيد چون روزی بيشتر از سه ب

   .نوشيدن آب محروم می شديم

در اين مدت که بيشتر از دو ماه به طول انجاميد عالوه بر شکنجه های جسمی شديدترين 

شکنجه های روحی و روانی را نيز تحمل کردم هنگامی که نتوانستند مدرکی دال بر 

ن حکم عدم صالحيت رسيدگی دادگاه مربوطه را صادر گناهکار بودنم پيدا کنند، دادستا

منتقل شدم، تنهايی و بالتکليفی و بی خبری از خانواده به قدری  209کرد و مجددا به بند 

   .دردناک است که هيچ کس نمی تواند حتی يک لحظه آنرا توصيف کند

ميان تمام  اعتقاد به بيگناهی و عدم ارتکاب عملی غير قانونی تنها موضوعی بود که در

تمامی مسائل "سختی های موجود موجی از مسرت و اميدواری در قلبم ايجاد کرده بود، 
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در دوران " پيش آمده را مصائب متولد شدن در يک منطقه جغرافيايی خاص می دانستم

همه سختی ها از اجرای قانون و برقراری عدالت هر چند که دلسرد شده ولی کامال نا 

ماه برای اولين بار توانستم به مدت چند دقيقه با خانواده ام  9گذشت  اميد نشده بودم، بعد

   .ارتباط تلفنی برقرار کرده و زنده بودنم را به اطالع آنها برسانم

به سنندج منتقل شدم و بعد از حدود دو ماه دادگاه همزمان پرونده را  86از تيرماه سال 

بازگردانده شدم، در اين مرحله برای تشديد  دوباره به تهران انتقال داده و باز هم به تهران

فشار های روحی و روانی خانواده ام را نيز در امان نگذاشته و برادرم را فقط به خاطر 

داشتن نسبت برادری با من دستگير کرده و مورد شکنجه قرار داده به نحوی که دستش 

زندان رجايی شهر  5به بند  86تا مدتها کامال بی حس و فلج شده بود، در اوايل سال 

کرج که بند مخصوص بيماران عفونی مبتاليان به ايدز بود و اکثريت زندانيان آن بند 

   دارای حکم اعدام می باشند منتقل شدم

دادگاه انقالب احضار شده و در  30ماه از تاريخ دستگيری به شعبه  18با گذشت حدود 

ديهی ترين اصول آئين دادرسی دقيقه طول کشيد بدون رعايت ب 10دادگاهی که کمتر از 

   .به اتهام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه به اعدام محکوم شدم

حزبی که در ترکيه تاسيس شده و حتی در آن کشور هم برای هيچ يک از اعضای آن 

حکم اعدام صادر نشده است، وقتی مستندات و داليل صدور چنين حکمی را از قاضی 

ونه پاسخ داد که احکام پرونده های سياسی توسط نهادهای امنيتی دادگاه جويا شديم اينگ

   .!صادر می شود و من فقط دستور ابالغ شده را اجرا کردم

نفر از زندانيان رجايی شهر  30به همراه  87بعد از صدور حکم اعدام در مهر ماه سال 

، در آن که همگی دارای حکم قصاص بودند جهت اجرای حکم به زندان اوين منتقل شدم

جهت بازجويی مجدد فرستادند با وجود  209نفر اعدام شده ولی من به بند  29روز 

اينکه از سوی قاضی حکم صادر شده و اتهام جديدی هم برايم تفهيم نشده بود به مدت 

ماندم و بازجويی جديدی صورت گرفت در اين مدت مسئوالن  209شش ماه در بند 

م صادره تنها تحت تاثير شرايط سياسی بوده و اصول پرونده بارها اذعان کردند که حک

   . دادرسی عادالنه ناديده گرفته شده است
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با اين وضع دوباره به زندان رجايی شهر منتقل شدم، هنوز دو سه ماهی نگذشته بود که 

زندان اوين که محکومين به اعدام را  240برای بار دوم جهت اجرای حکم اعدام به بند 

کم در سلولهای انفرادی آنجا نگهداری ميکنند بردند و هر روز در قبل از اجرای ح

انتظار اجرای حکم اعدام که انتظاری کشنده تر از مرگ است بسر می بردم اما اينبار 

نيز حکم اجرا نشد و به زندان اوين منتقل شدم و هم اکنون در زندان اوين زندگی ميکنم 

گی ای که همانند ميليون ها هموطن خود هر اگر چه بتوان نام زندگی بر آن گذاشت، زند

سالش از سال گذشته زجرآور تر و هر ماهش از ماه سپری شده دردناک تر و هر 

   .روزش از روز گذشته رقعت انگيز تر

روز از زمان دستگيری ام ميگذرد ولی هنوز مابين مرگ و زندگی  1300اکنون 

دگانم يا جزو مردگان، اين است شرح و بالتکليف و سرگردانم نمی دانم متعلق به دنيای زن

حال کسی که قبل از رسيدن به دوران کودکی به مرحله جوانی رسيده و پيش از چشيدن 

   کوچکترين قطره شربت از جام لذايذ جوانی در لبه پرتگاه مرگ ايستاده است

   اين است سرگذشت يک محکوم به اعدام

   علی حيدريان

   1388بهمن ماه  12 –زندان اوين 

  انتشار فعاالن حقوق بشر در ايران

  

  

  نامه فرزاد کمانگر به رياست قوه قضائيه جمهوری اسالمی
وکيل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل با اعتقاد به بی گناهی موکل خود درخواست اعمال 

را به قوه قضائيه ارائه نمود، پس از اين اقدام همواره ) برگزاری دادگاه مجدد(١٨ماده 

ايی و امنيتی از ناپديد بودن اين پرونده سخن گفته اند، اين موضوع باعث شده دستگاه قض

است تا سه متهم پرونده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به سر برند و هر لحظه احتمال 

   .اجرای حکم برای آنان متصور باشد
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لزوم  فرزاد کمانگر، آموزگار دربند با نگارش و ارسال نامه ای به رياست قوه قضائيه بر

وجود سايه قانون بر اين پرونده و برگزاری دادگاه مجدد تاکيد کرده است، متن اين نامه 

   : عينًا در پی می آيد

   جناب آيت اهللا الريجانی

  با سالم ، 

ده سال پيش هنگامی که آيت اهللا شاهرودی اعالم نمودند که ويرانه ای را تحويل گرفته 

. تی اساسی در قوة قضائيه را به انتظار نشستنداند ، همه اميدوارانه تغيير و تحوال

حضور ده سالة ايشان که فرصت کمی هم نبود با احيای مجدد دادسراها ، تصويب قانون 

حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی ،تهيه اليحه حبس زدايی و موضع گيری های 

ية اقدامات صريح ايشان در برابر احکام سنگسار و اعدام کودکان زير هجده سال و بق

اصالح گرايانة ايشان در قوة قضائيه اميدهای بسياری را در جهت آبادانی اين ويرانه در 

اقشار مختلف مردم و زندانيان و به طور کلی هر شخصی که به نحوی از انحاء با قوة 

قضائيه سر و کار داشته است به وجود آورد ، اما هنوز هم نابسامانی ، ناهنجاری ، 

ردهای سليقه ای و قانون گريزی در مجموعة تحت امر ايشان و ادامه خودسری، برخو

آن، که متأسفانه تاکنون فرصتی برای جنابعالی در رفع آن ها به عمل نيامده است ، آن 

چنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را يک زندانی سياسی و 

ر اين جانب روا ساخته اند به عرض عقيدتی می داند، شرح آنچه را که به ناروا ب

   حضرتعالی برسانم؛

دستگير شدم در حاليکه تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با  ٨۵در مرداد ماه  (١

دوازده سال سابقة تدريس از انواع فيلترهای حراست و گزينش عبور کرده و مسئوليت 

در مرحله تفهيم . داشته ام  پرورش و تعليم و تربيت فرزندان اين آب و خاک را به عهده

اتهام و بازجويی در بازداشتگاه وزارت اطالعات اتهام اينجانب عضويت در حزب پژاک 

در روند تمام بازجويی ها در تهران ، کرمانشاه و سنندج مرا تحت شديدترين .اعالم شد

انب اينج. شکنجه های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به اين اتهام واهی تن دهم 

عليرغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا به دليل واهی بودن چنين اتهامی همواره و 
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با اين وجود متأسفانه تنها بر اساس برداشت ذهنی . همواره اتهام فوق را رد نموده ام

بازجويان اولية پرونده و شرايط منطقه انتساب اتهام فوق به اينجانب را مسجل اعالم 

   .کردند

دادگاه انقالب تهران در کمال ناباوری از قاضی  ٣٠قيقه ای در شعبه در جلسة هفت د (٢

وزارت اطالعات خواستار اعدام شماست ، برويد و آن ها را راضی “:پرونده شنيدم که 

   ”.کنيد

قبل از جلسة دادرسی ، اينجانب از کلية اتهامات مبرا شناخته شده و اين بار با اتهام  (٣

با تأسف .ر جلسه مذکور محکوم به اعدام گرديدم د. ک.ک.جديد عضويت در حزب پ

حکم مذکور در ديوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خالف قانون آيين 

   .دادرسی کيفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأييد گرديد

به به خاطر اعتراض  ٨٧پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه (۴

ماه ديگر تحت بازجويی مجدد  ۵تهران بهمدت ٢٠٩حکم اينجانب ، دوباره در بازداشتگاه 

قرار گرفتم و در کمال شگفتی رويکرد کلی بازجويان و کارشناسان وزارت اطالعات با 

عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حاليکه با شواهد و قراين بسيار و 

سان پرونده مشخص شده بود که عضو هيچ حزب و بازجويی های جديد برای کارشنا

سازمانی نبوده ام، به اينجانب اعالم نمودند با توجه به شرايط جديد حاکم بر پرونده از 

خانواده، دوستان و همکاارن بخواهيد که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگيرند، چرا که 

بخواهد با موج سواری اساسا شما عضو هيچ حزب و گروهی نبوده ايد که اکنون کسی 

   .سياسی از پرونده بهره بردارِی مصادره به مطلوب بنمايد

جناب آيت اهللا الريجانی اينجانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتساب “

اتهامی را به خود قبول نمايم که از بيخ و بن جعلی و خيالی بوده ، به طوری که بازجوی 

ضمن اظهار تأسف شديد به خاطر اعمال شکنجه  ٢٠٩ازداشتگاه اخيرالذکر اينجانب در ب

بر من در سنندج و کرمانشاه اين اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می 

دانست و پی گيری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست وحتی قرار شد تمامی مساعی 

اعمال ماده هجده انجام قانونی را به کار گيرند تا روند بررسی پرونده اينجانب تحت 
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ماه و حتی با پی گيری نمايندگان محترم مجلس  ١٨پذيرد، اما اينجانب پس از مدت تقريبا 

شورای اسالمی نه تنها هنوز جوابی در يافت نکرده ام ، بلکه اين بار در کمال حيرت 

   . دريافتم که اثری از پرونده ام در هيچ يک از بخش ها ی قوه قضايه نمی باشد

ب آيت اهللا الريجانی از شما بعنوان قاضی القضات حکومت اسالمی چند سؤال دارم جنا

که اميدوارم چنانچه مشغله های فراوان در اين شرايط اجازه دهد پاسخ آن ها را حداقل به 

   :اين جناب اعالم فرماييد

ن ماه بازداشت با قرائت کيفرخواست و دفاعيات م ١٩به نظر شما دادگاهی که پس از  (١

دقيقه طول کشيده و حتی در دادگاه اجازة صحبت کردن با وکيلم هم به من  ٧يا  ۶کال 

داده نشده است و همچنين بعد از اين جلسة دادگاه چند دقيقه ای قاضی مرا متهم به 

می نمايد، می تواند حکم عادالنه ای ) ؟ ! ! يعنی خودم ( همکاری با فرزاد کمانگر 

   پرونده را مطالعه نموده است؟ صادر بنمايد يا آيا اساسا

ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمرًا به  ١۵کارشناسان وزارت اطالغات  (٢

من اعالم نمودند صدور حکم اعدام برای من ارسال پيامی روشن برای فعاالن سياسی و 

مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نيت به بعضی از کشورهای 

آيا اينجانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسالمی دارای اين . ؟ می باشد!همسايه

   حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با همسايگانش قرار نگيرم؟

 ٢۴/۴/٨٧سخنگوی محترم قوه قضائيه آقای جمشيدی در مصاحبة خود در تاريخ  (٣

ار در اظهار نظری جديد اتهام مرا عضويت تمامی اتهامات پيشين مرا حذف نمود و اين ب

در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بيان می کنند، اما چگونه است که هنوز 

   .دستور رسيدگی به پرونده اينجانب صادر نشده است

چرا دستگاه امنيتی عنوان می نمايد که با توجه به بازتاب های وسيع رسانه ای و  (۴

نجانب چنانچه تجديدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه اجتماعی پروندة اي

های صادره صورت گيرد ، بيم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی وگروه 

های سياسی دگر انديش که قبال در محکوميت حکم غير قانونی اينجانب موضع گيری 

ذشته که در آموزه های آيا پذيرش اشتباه و عبرت گيری از گ. نموده اند ، می گردد
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اسالمی به آن حکم شده است ، آن چنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن به 

   چنين دستاويزی چنگ زد؟

با توجه به آنچه که گذشت آيا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقالل و تفکيک قوا  (۵

اشخاصی مستقل نمی از يکديگر نمی دانيد؟ اگر نه چگونه است که قضات به عنوان 

توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعايت توصيه های 

   غيررسمی نهادهای امنيتی می دانند؟

آيا با عنايت به سطور گذشته، اينجانب به عنوان فردی تبعة ايران و برخوردار از  (۶

ددا و در دادگاهی بی حقوق شهروندی جمهوری اسالمی ايران ، اين حق را دارم که مج

طرف و بر اساس قوانين مدون و رسمی جمهوری اسالمی و فارغ از مالحظات سياسی 

   و مصلحت انديشی های بی مورد ، محاکمه گردم ؟

جناب آيت اهللا الريجانی با عنايت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آيين دادرسی 

ب کامال آشکار و واضح بوده است و کيفری در تمامی مراحل رسيدگی به پروندة اينجان

بر همين اساس در جهت احقاق حق خود قبال تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده ، 

که از اختيارات خاص مقام محترم رئيس قوه قضائيه بوده و اين تقاضا در زمان حاکميت 

اين وسيله رسما بنابراين اينجانب به . اين ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است 

و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرماييد به خواسته مشروع اينجانب ، اگر 

تاکنون رسيدگی نشده باشد رسيدگی به عمل آمده و عنايت فرماييد نتيجه را نيز اعالم 

دارند تا پس از گذشت سال ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود 

   .بازگردم

   رتعالی را در اجرای مسئوليت سنگين دادپروری صميمانه آرزومندمتوفيق حض

   فرزاد کمانگر

   ١٣٨٨بهمن  ١۵

   : رونوشت

   دادستان محترم کل کشور -

   دادستان محترم تهران -
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   کميسيون حقوق بشر قوه قضائيه -

   فراکسيون نمايندگان محترم کرد مجلس شررای اسالمی -

  انانتشار فعاالن حقوق بشر در اير

  

  بی خبری از وضعيت دانشجويان بازداشتی کرد
بی خبری از وضعيت دانشجويان بازداشتی کرد بعد از تجمع اعتراضی به حکم اعدام 

   احسان فتاحيان در دانشگاه تهران

آبان ماه سال جاری در مقابل  ٢۵به دنبال تجمع اعتراضی دانشجويان کرد که در تاريخ 

شگاه تهران برگزار شد هفت نفر از دانشجويان در دانشکده حقوق و علوم سياسی دان

بيرون از دانشگاه توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند و هنوز از موارد اتهامی و محل 

احمد ,ليال محمدی,امانج حيدری,پخشان عزيزی.نگهداری آنان خبری در دست نيست

ی شان نسبت سروه ويسی پنج دانشجوی کردی هستند که پس از تجمع اعتراض,اسماعيلی

   .به اعدام احسان فتاحيان به وسيله ی نيروهای امنيتی دستگير شده و هنوز آزاد نشده اند

احمد  -١: به گزارش خبرنامه اميرکبير اسامی دانشجويان بازداشت شده عبارت اند از

آمانج رحيمی دانشجوی مديريت  -٢اسماعيلی دانشجوی حسابرسی دانشگاه امور اقتصادی

پخشان عزيزی  -۴عبداهللا عارفی دانشجوی دانشگاه عالمه -٣ه امور اقتصادیبيمه دانشگا

ليال محمدی دانشجوی تربيت  -۵دانشجوی مددکاری اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی 

هژار  -٧سروه ويسی دانشجوی تربيت بدنی دانشگاه الزهرا  -۶بدنی دانشگاه الزهرا 

   .کاربردی يوسفی دانشجوی مهندسی کشاورزی دانشگاه علمی

برخی منابع گفته اند که سه دانشجوی زن دانشگاه تهران به اسامی سروه ويسی، ليال 

روز از اعتصاب غذای آنها در زندان ميگذرد،  ٨محمدی و پخشان عزيزی که بيش از 

از سوی نيروهای اداره اطالعات مورد شکنجه و آزار و اذيت و تهديد به تجاوز جنسی 

   قرار گرفتند

  ين المللی حقوق بشر در ايرانکمپين ب
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   !کاوه کرمانشاهی را آزاد کنيد
امنيتی، روز چهارشنبه، کاوه قاسمی کرمانشاهی، وبالگ نويس و از  –نيروهاي نظامی 

. فعاالن پيشرو حقوق بشر در ايران را در منزل پدريش در کرمانشاه بازداشت کردند

ته های وی را هم ضبط کردند و کاوه مامورين، کيس کامپيوتر، لپتاب، کتابها و دست نوش

   .کرمانشاهی را به بازداشتگاه اطالعات سپاه کرمانشاه منتقل کردند

کاوه کرمانشاهی، عضو فعال کمپين يک ميليون امضا، عضو سازمان حقوق بشر 

بعالوه وی از فعاالن پيشرو و نيز بانيان فعاليت . کردستان و نيز ادوار تحکيم وحدت بوده

شری در کردستان و نيز از فعاالن شاخص حوزه برابری طلبی در ايران های حقوق ب

   .بشمار می رود

اين فعال حقوق بشر در سالهای اخير، تالشهای زيادی را در راستای مستندسازی موارد 

نقض حقوق بشر در ايران انجام داده و از جمله کنشگرانی بوده که تالش های زيادی 

   .احکام اعدام زندانيان سياسی داشته استبرای لغو احکام اعدام بخصوص 

همه فعاليتهای کاوه کرمانشاهی، کامال شفاف، مسالمت آميز و مدنی و در چهارچوب 

او به هيچ حزب، دسته و گروه سياسی در داخل و .ميثاق های حقوق بشری بوده است

   .ستخارج وابستگی ندارد و تنها هم و غمش بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران بوده ا

از آنجا که وی فردی صلح طلب بوده و به عنوان الگويی برای فعاليتهای بشردوستانه در 

   .کردستان شناخته شده است، بازداشت او نگرانی و حساسيت زيادی را برانگيخته است

 ما امضا کنندگان اين نامه، ضمن تقدير از فعاليتهای حقوق بشری کاوه کرمانشاهی،

نسبت به بازداشت او اعالم می داريم و بر اين باوريم که تنها  اعتراض شديد خودمان را

جرم نابخشودنی کاوه، دفاع از حقوق انسانی کردها، زنان ايران و زندانيان عقيدتی و 

ما حساسيت ويژه ای . سياسی و نيز تالش برای لغو احکام اعدام در ايران بوده است

   .آزادی بی قيد و شرط او هستيم نسبت به وضعيت کاوه کرمانشاهی داريم و خواستار

http://freekave.blogfa.com/ جهت امضای بيانيه به آدرس زير مراجعه کنيد:   

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJSTWR

BblRKd3pBc3VubjFheHV5Z3c6MA&ifq 
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  تاييد احکام سنگين حبس فعالين مدنی در آذربايجان
ن مرادپور، رسول بدلی، علی بدلی، امين پاشا قره باغی و آرش مرتضی مرادپور، فردي

عشقی موالن از فعالين مدنی آذربايجانی در تبريز در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان 

   .شرقی به شش سال تا شش ماه زندان محکوم شدند

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر آذربايجانشرقی فردين 

ساله آذربايجانی به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه  ١٨مرادپور نوجوان 

امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و تهيه و نگهداری مواد منفجره به شش سال حبس تعزيری 

و فردين مرادپور برادر وی به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت 

ظام به سه سال حبس تعزيری و رسول بدلی به اتهام اجتماع و تبانی کشور و تبليغ عليه ن

دادگاه .جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت به دو سال حبس تعزيری محکوم گرديدند

همچنين علی بدلی، امين پاشا قره باغی و آرش عشقی موالن را به اتهام تبليغ عليه نظام 

   .ری محکوم کردمحاکمه و هر کدام را به تحمل شش ماه حبس تعزي

در پارک ائل گولی تبريز و پس  ٨٨خرداد  ١اين افراد در جريان راهپيمايی خانوادگی 

از طرح شعارهايی در رابطه با حقوق زبانی و ملی آذربايجانيها بازداشت و پس از 

   .نزديک به سه ماه بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده بودند

ظاهرات گسترده آذربايجانيها در اعتراض به بازداشت اين افراد همزمان با سالگرد ت

   .کاريکاتور موهن چاپ شده در روزنامه دولتی ايران صورت گرفته بود

نيروهای امنيتی و انتظامی ايران در جريان برگزاری مراسم با تيراندازی و پرتاب گاز 

اشک آور به سوی شعار دهندگان به آنها حمله برده و عده ای را مجروح و بازداشت 

   .کرده بودند

مسئولين امنيتی و قضايی ايران در اين پرونده با طرح اتهام تهيه و نگهداری مواد 

منفجره برای فعالين مدنی آذربايجانی و محاکمه و صدور حکم برای چندين تن ازمتهمان 

سرقت مسلحانه در قالب اين پرونده سعی در تصوير چهره ای خشونت طلب از فعالين 

در همين رابطه ماموران اداره اطالعات تبريز پس از بازداشت . دارندمدنی آذربايجانی 

با مراجعه به منزل پدری وی ديگر اعضای خانواده او  ٨٨خرداد  ١فردين مرادپور در 
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مامورين . از جمله پدر و مادر و برادر اين نوجوان آذربايجانی را بازداشت کرده بودند

يافته و بر اين اساس اتهام تهيه و نگهداری پس از تفتيش خانه تعدادی ترقه دست ساز 

   .مواد منفجره را به اين نوجوان آذربايجانی نسبت داده اند

فشار بر فعالين مدنی آذربايجانی در ماههای اخير افزايش يافته و دستگاه امنيتی و قضائی 

ايران با طرح اتهامات ساختگی سعی در تصوير چهره ای خشونت طلب از مبارزات 

   .ذربايجانيها در ايران و صدور احکام سنگين برای اين فعالين داردمدنی آ

  گزارش ارسالی ساواالن سسی

  

اخراج يک معلم از آموزش و پرورش به دليل فعاليت های مدنی و  
   سياسی

يک معلم کرد، به دليل فعاليت های سياسی و اجتماعی و همچنين سوابق سياسی خانواده 

پرورش اخراج و به اداره اطالعات اروميه احضار  اش طی حکم قطعی از آموزش و

   .شده است

به گزارش هرانا، آقای فاخر عبداهللا زاده فرد، معلم مدرسه سيد عبداهللا حسينی در منطقه 

مرگور و روستای کسيان، به دليل فعاليت های مدنی و سياسی از طرف هسته گزينش 

ار شده و بعد از اعتراض نامبرده آموزش و پرورش آذرباييجان غربی از ادامه کار برکن

به حکم اوليه، حکم قطعی اخراج ايشان به همراه احضار به دفتر اطالعات اروميه به 

   .ايشان ابالغ شده است

به علت فعاليت سياسی و ارتباط با احزاب  1373شايان ذکر است که پدر ايشان در سال 

در ايشان نيز به علت فشار ُکرد، توسط نيروهای وزارت اطالعات ترور شده و سه برا

ضمنا آقای عبداهللا زاده به خاطر استفاده . وزارت اطالعات مجبور به ترک ايران شده اند

از زبان ُکردی و فعاليت های در جهت احقاق حقوق اقليت های قومی در منطقه چندين 

   بار قبل از اخراجشان به حراست آموزش و پرورش منطقه احضار شده بودند
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  امشخص فاخر عبداهللا زاده، معلم اخراجیوضعيت ن
از وضعيت معلم اخراجی آموزش و پرورش در استان آذربايجان غربی اطالعی در 

   .دست نيست

به گزارش هرانا، طبق پيگيری هايی که در چند روز گذشته توسط فعاالن حقوق بشر در 

جان غربی خانواده مورد وضعيت آقای فاخر عبداهللا زاده، معلم اخراجی در استان آذربايي

و بستگان ايشان هيچ اطالعی از وضعيت کنونی شان ندارند و گمانهايی مبنی بر 

   .دستگيری توسط نيروهای وزارت اطالعات زده می شود

نيروهای دولتی در چند روز گذشته دو بار به درب منزل ايشان مراجعه کرده اند و به 

داهللا زاده تا پايان وقت اداری روز شنبه طور شفاهی به بستگان شان گفته اند که آقای عب

، بايد خود را به درب دفتر پيگيری وزارت اطالعات در 88هفته آينده، اول اسفند 

   .اروميه معرفی کند

آقای فاخر عبداهللا زاده فرد، معلم مدرسه سيد عبداهللا حسينی در منطقه مرگور و روستای 

رف هسته گزينش آموزش و پرورش کسيان، به دليل فعاليت های مدنی و سياسی از ط

آذرباييجان غربی از ادامه کار برکنار شده و بعد از اعتراض نامبرده به حکم اوليه، حکم 

   .قطعی اخراج ايشان به همراه احضار به دفتر اطالعات اروميه به ايشان ابالغ شده بود

   

  زندانی سياسی کرد فاضل احمدی در وعضيت وخيم جسمی قرار دارد
روز پيش از بند  ٢۵گزارش دريافتی، زندانی سياسی کرد فاضل احمدی که حدود بنا به 

زندان مرکزی شهر اروميه به سلول انفرادی انتقال داده شد در وعضيت وخيم جسمی 

   . قرار دارد

سال زندان به اتهام همکاری با  ١٣گفتنی است که فاضل احمدی اهل شهر بوکان و به 

روز پيش به خاطر درج  ٢۵م شده است که حدود احزاب کردی مخالف رژيم محکو

اخبار داخل زندان به بيرون به سلول انفرادی منتقل شده بود که بر اثر شدت بيماری و 

وعضيت وخيم جسمانی نامبرده ، سه روز پيش به بهداری زندان انتقال داده شد که بعد از 

   .مداوای سطحی دوباره به سلول انفرادی زندان انتقال داده شد
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شايان ذکر است اين زندانی مريضی قلب دارد و از شدت اين مريضی رنج ميبرد که پس 

   .از بارها درخواست وی برای مداوايش هنوز هيچ گونه مداوای صورت نگرفته است

   کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی

  

  بی خبری مطلق از وضعيت يک شهروند کرد
روز از بازداشتش  45ن کرد شهر اروميه با گذشت فخرالدين هناره مافرانی از شهروندا

   .توسط وزارت اطالعات در اين شهر همچنان با خانواده خود تماس نگرفته است

روز پيش در مقابل بيمارستان امام  45به گزارش هرانا، يک شهروند کرد که بيش از 

ت شده خمينی شهر اروميه و در انظار عمومی توسط ماموران وزارت اطالعات بازداش

   .است هيچ گونه تماسی با خانواده خود نداشته است

به گزارش شاهدان عينی نامبرده به همراه دو تن از دوستانش در اين شهر بازداشت و به 

اداره اطالعات شهر اروميه منتقل شده است و عليرغم پيگيری های مستمر خانواده اش 

   .اندماموران وزارت اطالعات بازداشت وی را تائيد نکرده 

  

   فشار عليه دو زندانی سياسی کرد محکوم به اعدام
بنا به گزارش رسيده به ستاد مرکزی کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ، در چند 

روز گذشته دو زندانی سياسی محکوم به اعدام به نامهای محمد امين عبدالهی و قادر 

مخالف رژيم در دادگاه تجديد  محمد زاده که به اتهام همکاری با يکی از احزاب کردی

جلسه دادگاهی به اعدام محکوم شده بودند که اين دو  24نظر شهر اروميه و بعد از 

زندانی بعد از انتقال از بازداشت گاه اطالعات شهر بوکان و اروميه به بند دو زندان 

و مرکزی اروميه منتقل شدند که چندی پيش به دستور مسئولين امنيتی اين زندان هر د

و به گفته خود مسئولين علت اين انتقال ، .زندانی به بند سه اين زندان انتقال داده شدند 

جلو گيری از اغتشاشات و قطع ارتباط اين دو زندانی با ديگر زندانيان سياسی و مدنی 

از طرف ديگر اين دو زندانی سياسی محکوم به اعدام ، همکنون ممنوع  . بوده است

هر گونه ارتباطی با بيرون از زندان محروم ميباشند و هر دو المالقات و از وجود 
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زندانی سياسی محکوم به اعدام بدونه وکيل هستند و فشار روحی شديدی از طرف 

   . مسئولين زندان و عواملهايشان بر اين دو زندانی سياسی تحميل ميشود

هداری ميشود زندان مرکزی اروميه که در آن زندانيهای نگ 4و 3بند .شايان ذکر است 

که به جرم قتل ، غارت و پخش مواد مغدر در زندان هستند و آمار اين دو بند بيش از 

زندانی که از وجود امکانات اوليه يک زندانی از جمله ، حمام ، نظافت کافی ،  400

غذای سالم و استفاده از تلفن برخوردار نيستند و انواع بيماريهای خطرناک و واگير دار 

لب اين زندانيان شيوع پيدا کرده است و از همه مهمتر اين دو بند با بی در ميان اغ

توجهی کامل مسئولين زندان اداره ميشود و متوان گفت تبعيد گاهيست برای اذيت کردن 

زندانيان سياسی و مدنی که به قول مسئولين اين زندان بخواهند کسی را اذيت کنند به اين 

   . دو بند انتقال داده ميشوند

   .فتنی است که زندان مرکزی اروميه سومين زندان بزرگ ايران بشمار ميادگ

   کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی

  گزارش ارسال شده به پارس ديلی نيوز

  

  ماموستا گنجی پس از دو هفته مرخصی استعالجی به زندان بازگشت
لی مذهبی کرد ماموستا ايوب گنجی فعال م:آژانس خبری موکريان ،سرويس حقوق بشر

   .پس از اتمام مرخصی استعالجی به زندان بازگشت

نامبرده که به علت شدت گرفتن بيماری گوارشی و کبدی به مرخصی استعالجی اعزام 

شده بود بنا بر نظر پزشکان دچار گواتر سمی ،ناراحتی شديد معده ،روده و کبد شده است 

   .و بايد در خارج از زندان بسر برد

ادسرای ويژه روحانيت عليرغم تأييد پزشکان متخصص به نياز وی به گفتنی است د

شايان  .استراحت پزشکی در خارج از زندان ، با ادامه مرخصی وی موافقت نکرده اند

ذکر است که ماموستا ايوب گنجی به اتهام اقدام عليه امنيت و نشر اکاذيب به قصد 

همدان به محروميت دائم از عنوان تشويش اذهان عمومی ،از سوی دادگاه ويژه روحانيت 

   .سال تبعيد در شهرستان همدان محکوم شده است 10سال حبس و  10روحانيت ،تحمل 
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  سی و هشت اعدام و چهار مورد قطع عضو در اهواز
از ابتدای امسال : معاون دادستان عمومی و انقالب اهواز گفت: خبرگزاری حکومتی مهر

مورد حکم قطع عضو توسط شعبه اجرای احکام  مورد حکم اعدام و چهار 38تاکنون 

رشيدی با بيان اين که هيچ پرونده ای از جريانات . قصاص اين دادسرا اجرا شده است

اجرای احکام : پس از انتخابات به اجرای احکام دادسرای اهواز ارسال نشده است، گفت

سرعت اقدام  دادسرای اهواز در بحث جرايم خشن و سنگين به طور جدی و با قاطعيت و

  .می کند و هيچ گونه تعللی در اين زمينه وجود ندارد

  

ماموران امنيتی آشيش آليسای آشوری آرمانشاه را در اصفهان 
   دستگير کردند

) ٢٠١٠فوريه  ٢( ١٣٨٨بهمن ماه  ١٣روز سه شنبه : شبكه خبر مسيحيان فارسی زبان

رهبر آليسای آشوری "  ويلسون عيسوی" ماموران اطالعات و امنيتی اصفهان، آشيش 

  . آرمانشاه را در منزل يكی از دوستانش در شاهين شهر دستگير آردند 

بازداشت ايشان توسط نيروهای امنيتی بدون اطالع قبلی انجام گرفت و تاآنون هيچ 

  . اطالعی از محل نگهداری و يا قرار قانونی برای بازداشت ايشان در دست نيست

به علت قدمت ساختمان و خرابی سقف آن از مدتی قبل عمال آليسای آشوری آرمانشاه آه 

به حالت نيمه تعطيل در آمده بود و فعاليت چشمگيری نداشت ، اين آليسا يك ماه قبل از 

پس از يورش ) ٢٠١٠ژانويه  ٢( دی ماه  ١٣دستگيری آشيش آن، در صبح روز شنبه 

  . بسته شد  اين آليسا پلمپ و" آشيش عيسوی"ماموران اطالعات به خانه 

ماموران امنيتی پيش از آن با گرفتن تماس تلفنی متوجه شده بودند آه اين آشيش در خانه 

و آليسا حضور ندارد ، به گفته خانواده ايشان ماموران امنيتی با ورود به خانه آشيش 

ويلسون ضمن تفتيش و بازرسی خانه در غياب ايشان آليه وسايل شخصی ، جزوات و 

  . ضبط و با خود بردند آتابهای وی را
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شبان سابقه دار ، مسن و سپيد موی آليسای آشوری آرمانشاه " ويلسون عيسوی"آشيش 

. به تائيد تمام آسانی آه او را ميشناختند نمونه يك انسان سليم و ساده زيست واقعی بود 

 او سالها با آمترين امكانات مادی برای خود و خانواده اش خداوند را در آليسا خدمت

ميكرد و تمام تالشش را برای سرپا نگه داشتن آليسای قديمی آرمانشاه آه ميتواند جزو 

او با جديت تمام در اين سالها . آثار بيادماندنی وا رزشمند آشور بحساب بيايد گذاشته بود 

ی طوالنی تالش داشت تمام مقررات بسيار سخت و محدود آننده حكومتی برای آليساها 

ت آند تا بهانه ای به دست آسی برای بستن آن آليسا ندهد ، تا اينكه در ايران را رعاي

  .چراغ خانه و محراب عبادت عيسی مسيح را برای مسيحيان منطقه باز نگه دارد

به خاطر همين " آليسای آرمانشاه"شايد در بين تمام آليساهای معدود و محدود ايران 

و منابع مالی نيز دسترسی داشت خصوصيت قناعت پيشگی شبان آن به آمترين امكانات 

و به همين دليل بود آه آشيش ويلسون مدتها پيش از بسته شدن آليسا توسط ماموران، 

بسيار تالش ميكرد تا منابع مالی و مجوز تعميرات داخلی ساختمان آليسا را فراهم آند و 

  . به نظر ميرسيد تمام وقت خود را روی اين مسئله گذاشته است

منابع خبری در آرمانشاه ، ابتدا بسته شدن بی دليل آليسا توسط مقامات  بر اساس گزارش

امنيتی آه فعاليت چشمگير چندانی نداشت و بعد هم دستگيری ناگهانی و بدون مجوز 

قضائی آشيش آن آليسا آه به جرات ميتوان او را يكی از مظلوم ترين و بی سرو صدا 

اين نميتواند داشته باشد آه دستهای پنهانی  ترين مسيحيان آرام ايران دانست ، دليلی جز

قصد دارند به هر قيمت از تعميرات ساختمانی و سرپا نگه داشتن و فعاليت مجدد آليسای 

  . آرمانشاه جلوگيری آنند

به گفته آگاهان مسيحی در اصفهان آشيش ويلسون پيش از انقالب در آارخانجات صنايع 

ست به همين علت دوستان و آشنايان بسياری در هليكوپتر سازی آن شهر اشتغال داشته ا

در زمان بازداشت، نامبرده در خانه يكی از دوستان خود در . آن منطقه از آشور دارد 

شاهين شهر مهمان بوده است آه ماموران بدون هيچگونه توضيح يا ارائه حكمی ايشان 

او نيز هيچ توضيحی  هنوز به خانواده حيرت زده. را بازداشت نموده و با خود برده اند 

  . و يا دليل مشخصی درباره علت و مرجع دستگيری و محل نگهداريش داده نشده است
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آميته مسيحيان در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ضمن ابراز نگرانی و اعتراض 

" ويلسون عيسوی" شديد به برخورد غير قانونی و غير انسانی برای بازداشت آشيش

قانونی و ذآر دليل اين عمل را به شدت محكوم آرده، و همچنين از  بدون انجام مراحل

هفته در مكانی نامشخص ابراز نگرانی نموده و  ٢وضعيت نگهداری او با گذشت بيش از 

اعالم می آند دستگاه قضايی و امنيتی بايد هرچه سريعتر اين هموطن مسيحی را با توجه 

ازه دهند تا از حقوق قانونی و انسانی و به سن و وضعيت جسمانی ايشان آزاد آند و اج

  . شهروندی خود بعنوان يك اقليت دينی استفاده نمايد

ماه گذشته  ٢، بر طبق منابع خبری همه اين وقايع اسفبار در آمتر از FCNN به گزارش

)  ٢٠١٠فوريه  ١۵( ١٣٨٨بهمن  ٢۶در حالی اتفاق افتاده آه روز دوشنبه هفته گذشته 

ق بشر سازمان ملل آه اينبار مختص بررسی پرونده حقوق بشری درجلسه شورای حقو

جمهوری اسالمی بود ، شخصی با هويت ناشناخته آه به عنوان يكی از اعضای جامعه 

آشوری ايران از سوی هيئت نمايندگی قوه قضائيه جمهوری اسالمی معرفی شد اعالم 

نميشود و اين اقليت  آرد آه هيچگونه فشاری از سوی حكومت بر مسيحيان ايران وارد

  !!! مذهبی در آزادی آامل در ايران زندگی ميكنند

آميته مسيحيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران خواستار اطالع رسانی مقامات و 

و ذآر هرچه " ويلسون عيسوی"مسئولين مربوطه در مورد محل نگهداری آشيش 

آزادی بدون قيد و شرط اين  ضمن اينكه خواستار. سريعتر داليل بازداشت او هستند 

  . آشيش و رفع پلمپ از آليسای آرمانشاه ميباشند

همچنين الزم به ذآر است در تداوم تعطيلی آليساهای آشور و منع برگزاری مراسم های 

عبادتی و پرستشی از سوی مقامات امنيتی برای مسيحيان در روزهای جمعه در آليسای 

در تهران " آليسای آشوری شهرآرا"ز اين نيز جماعت ربانی مرآز در تهران ، پيش ا

" يوناتن بت آليا"بدليل فشارها و تهديدات از سوی مقامات حكومتی و با دخالت مستقيم 

  تعطيل گرديد ١٣٨٨نماينده جامعه آشوريان درمجلس شورای اسالمی در فروردين ماه 
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شيرين الم هويی از حکم اعدام خود بی خبر بوده : خليل بهراميان 
   است

خليل بهراميان وکيل شيرين الم هويی زندانی سياسی محبوس در بند نسوان زندان اوين 

که به تازگی از سوی بيدادگاه انقالب اسالمی به اتهام محاربه به مرگ محکوم شده است، 

به گزارش هرانا، خليل . درخواست تجديد نظر در حکم صادره را به دادگاه ارائه کرد

رونده موکلش شيرين الم هويی در گفتگو با هرانا اعالم کرد که بهراميان در خصوص پ

وی . در مطالعه پرونده شيرين مستنداتی دال بر محارب بودن موکلش مشاهده نکرده است

افزود هفته گذشته وکالت شيرين الم هويی را بر عهده گرفته است و در اولين فرصت 

در خصوص آخرين وضعيت الم  وی. درخواست مالقات با اين زندانی را خواهد نمود

شيرين  الم هويی هم اکنون در بند نسوان زندان اوين تحمل حبس می نمايد : "هويی گفت

و در گفتگوی تلفنی با موکلش متوجه شده است که نامبرده از صدور حکم اعدام در 

  "خصوص پرونده اش اطالعی ندارد

گاه بدوی خارج از اصول قانونی خليل بهراميان تاکيد کرد که روند بررسی پرونده در داد

بوده است و وکيل مدافع تسخيری ايشان در خصوص کيفرخواست صادره از سوی 

بيدادگاه انقالب اسالمی دفاعی انجام نداده است به همين منظور در خواست تجديد نظر در 

  .حکم صادره را به دادگاه ارائه نموده است

م محاربه از طريق همکاری با يک سازمان الزم به يادآوريست شيرين الم هويی به اتها

قانون مجازات اسالمی به ) 2بند ( 190و  187و  186سياسی مسلح با استناد به ماده 

قانون گذرنامه به تحمل دو  34اعدام و به اتهام خروج غيرقانونی از مرز به استناد ماده 

بيدادگاه  15ه آذر ماه در شعب 28دادگاه وی در تاريخ . سال حبس تعزيری محکوم شد

دی ماه به وکيل اش  13انقالب اسالمی به رياست قاضی صلواتی برگزار و حکم وی در 

   .ابالغ شد
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  نگار کرد به سی و يک سال زندان محکوم شد روزنامه
  

در پی پذيرفته شدن  -سازمان ضد اعدام کردستان : کميته گزارشگران حقوق بشر 

عدنان حسن پور از سوی ديوان عالی کشور، درخواست اعاده ی دادرسی بر پرونده ی 

 3نامبرده که بيش از . سال حبس تقليل يافت 31حکم اعدام اين روزنامه نگار کورد به 

به اعدام ) دشمنی با خدا(به اتهام محاربه  86سال پيش بازداشت شد، در تابستان سال 

پس از آن با . در آمدمحکوم شد و اين حکم به تائيد دادگاه تجديدنظر استان کردستان نيز 

درخواست وکيل وی دکتر صالح نيکبخت مبنی بر بررسی مجدد پرونده در ديوان عالی 

سال حبس برای اين روزنامه نگار و فعال مدنی  31کشور موافقت گرديد و متعاقبا حکم 

  .کورد صادر گرديد

  

   دستگيری شهروندان کردستانی هم چنان ادامه دارد
ل گذشته از بگير و ببندها و سرکوب های حکومتی حتی برای کردستان ايران در سی سا

در يک اقدام سرکوبگران در هفته گذشته، ده ها نفر در . يک روز رهائی نداشته است

هرانا اسامی دو تن از دستگيرشدگان در اين . شهرها و روستاهای کردستان دستگير شدند

مولود فتحی و واسيع حاتمی   منطقه را که در روز بيست و نهم بهمن دستگير شده اند،

ماموران اطالعاتی و امنيتی رژيم، روز پنج شنبه مورخه بيست و نه . اعالم کرده است

.  بهمن ماه به محل سکونت اين دو در شهر پاوه يورش برده و آنها را دستگير می کنند

عی بنا به اين گزارش، تا لحظه مخابره اين خبر از علت و اتهام بازداشت اين دو اطال

  .بدست نيامده است

  

   تشديد فشار بر خانواده فعاالن سياسی در کردستان
در حاليکه روند دستگيری فعاالن در کردستان اخيرا افزايش  -رهانا -رش¬ محسن کاکه

يافته، اداره اطالعات در هفته های اخير اقدام به احضار خانواده فعاالن سياسی در 
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ای از اين خانواده ها که فرزندانشان خارج از  عده. شهرهای مختلف کردستان کرده است

يکی  .در تماس با رهانا از تشديد فشارها گفته اند  کشور فعاليت سياسی را ادامه می دهند،

برد،  از اعضای خانواده فعاالن سياسی کرد که فرزندشان در خارج از کشور به سر می

چندين بار از سوی اداره  در اين باره طی تماسی تلفنی به رهانا گفته است تا کنون

اطالعات احضار و از آنان خواسته اند که عکس، شماره تلفن و مشخصات کامل 

  .فرزندانشان را در اختيارشان بگذارند

همچنين يکی ديگر از خانواده ها که فرزندشان بخاطر فشارها هم اکنون در کردستان 

ره اطالعات به ما ابالغ ادا: عراق مشغول فعاليت سياسی است، در اين باره می گويد

کرده که بايستی دو هفته يک بار با فرزندت تماس بگيری و از وی بخواهی که به ايران 

  .بگردد وضمنا همان روز خودت در اداره اطالعات حضور پيدا کنی

وی در ادامه می افزايد که فرزندم يکی از فعاالن سياسی کردستان است و من بايد دو 

اطالعات مراجعه کنم که اين مسئله باعث نگرانی کليه اعضا  هفته يک بار به اداره

  .خانواده شده است

فرزندانشان بخاطر فعاليتهای  ۶٠از سوی ديگر جمعی از خانواده های که در دهه 

سياسی اعدام و يا در صفوف احزاب اپوزسيون جمهوری اسالمی کشته شده اند، به اداره 

  .اطالعات فراخوانده شده اند

ن خانواده ها در حالی صورت می گيرد که اين خانواده ها هيچ گونه فعاليت احضار اي

  .سياسی نداشته و آنان را متهم به همکاری با احزاب کردستانی کرده اند

دستگير  ۶٠گفتنی است ظرف هفته های اخير نيز جمعی از بازماندگان اعدام های دهه 

گيرشدگان از هر گونه فعاليت سياسی شده اند در حالی که نزديکان آنها می گويند که دست

  .به دور بوده اند

جمع زيادی از اعضای گروههای  ۶٠الرم به يادآوری است در جريان اعدام های دهه 

خانواده فعاالن سياسی  .مخالف جمهوری اسالمی به ويژه گروههای چپ اعدام شدند

ه اشاره کرده اند شان از احضارهای مکرر، به اين نکت های کردستان ضمن ابراز نگرانی

که بعضی اوقات ساعتهای طوالنی آنان را بدون هيچ دليلی در اتاقهای تاريک اداره 
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فشار بر خانواده ها در حاليست که تلفن اکثر خانواده فعاالن  .اطالعات نگه می دارند

سياسی کردستان به گفته خودشان از طريق اداره اطالعات کنترل بوده و ارتباط خاصی 

  .نشان نمی توانند برقرار کنندبا فرزندا

از سوی ديگر خانواده زندانيان کردستان بخاطر مصاحبه با رسانه ها از جمله مادر کاوه 

  .قاسمی کرمانشاهی تهديد شده اند

احضار و فشار بر خانواده فعاالن سياسی در کردستان در سی سال گذشته ادامه داشته 

است جمهوری و حوادث پس از آن اين ولی طبق گزارشات رسيده بعد از انتخابات ري

  .روند گسترش پيدا کرده است

ناظران سياسی و فعاالن حقوق بشر در کردستان بر اين باورند که تشديد فشارها 

برخانواده ها و دستگيری فعاالن مدنی و سياسی در کردستان بخصوص پس از انتخابات 

  .گرفته است رئيس جمهوری به منظور ايجاد فضای رعب در کردستان صورت

  .ها از ذکر اسامی خوداری کرده است رهانا به دليل حفظ امنيت خانواده

  

  قرقيزستان به دام افتاد -ريگی را در پرواز دبی  ،رژيم
منابع اطالعاتی و نظامی رزيم ادعا کردند ريگی رهبر گروه جنداهللا را در پرواز دبی به 

گر اين خبر صحت داشته باشد، دستگيری ا. قرقيزستان دستگير و به ايران منتقل کرده اند

ريگی نمی تواند بدون همکاری اطالعاتی و قضائی کشورهای همسايه نظير پاکستان، 

هيچ دولت نمی تواند در هواپيمای متعلق به کشور . دبی و قرقيزستان صورت گرفته باشد

  . ديگری به دست گيری اتباع خود به پردازد

     .تگيری ريگی توجه نمائيدبه دو گزارش زير در رابطه با دس

همزمان با مخابره خبر بازداشت سرکرده گروهک تروريستی : خبرگزاری حکومتی مهر

جنداهللا، اغلب رسانه های خارجی بدون اشاره به حمايتهای غرب از اقدامات تروريستی 

های  خبرگزاری. اين گروه فقط به مخابره بازداشت ريگی در يک پرواز خارجی پرداختند

های ايران از بازداشت عبدالمالک ريگی سرکرده  جی روز سه شنبه به نقل از رسانه خار

  .گروهک تروريستی در جنوب شرق ايران خبر دادند
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ريگی در شرق ايران : خبرگزاری رويترز به نقل از شبکه العالم ايران گزارش داد

ت ريگی در شرق خبرگزاری فرانسه نيز به نقل از شبکه العالم، از بازداش. بازداشت شد

فرانس پرس نيز به نقل از ايران از بازداشت ريگی در شرق کشور خبر . کشور خبر داد

  .داد

در پرواز دبی به قرقيزستان خبر " عبدالمالک ريگی"تی وی از بازداشت .شبکه پرس

  .داد

نيروهای امنيتی ايران، : آسوشيتدپرس نيز به نقل از راديو سراسری ايران اعالم کرد

اين گروهک . رهبر گروه تروريستی موسوم به جنداهللا را بازداشت کردندريگی، 

تروريستی عالوه بر جنايات بی شمار از جمله جنايات تاسوکی، عامل شهادت سردار 

نورعلی شوشتری فرمانده قرارگاه شرق و معاون فرمانده نيروی زمينی سپاه و سردار 

  .ماری از سران قبايل بلوج استمحمد زاده فرمانده سپاه سيستان و بلوچستان و ش

) عج(سربازان گمنام امام زمان : روابط عمومي وزارت اطالعات اعالم کرد: »تابناک» 

در يک عمليات مهم، عبدالمالک ريگي، سرکرده گروهک تروريستي شرق ايران را 

  .بازداشت کردند

ن و هاي تروريستي و شهادت عناصر خدوم منطقه سيستا ريگي در بسياري از حرآت

اهللا در راستاي  وی سرآرده گروهك تروريستي موسوم به جند. بلوچستان نقش داشته است

اي در  اهداف گروهكي خود و با هدف آموزش عمليات انتحاري، اقدام به تأسيس مدرسه

در اين مدرسه، افراد معتاد و فقير از شهرهاي ايالت بلوچستان . پاآستان آرده بود

همچنين وزير . شد ه آنان آموزش عمليات انتحاري داده ميآوري شده و ب پاآستان جمع

عبدالمالك ريگي در خارج از آشور دستگير : آشور درباره نحوه دستگيری ريگی گفت

   .شد و به داخل آشور منتقل شده است

شنبه در فرودگاه بيرجند در جمع خبرنگاران دولت  مصطفي محمدنجار صبح روز سه

هاي بيگانگان دست  هاي جاسوسي بيگانه و آمك ت سرويسريگي آه با حماي: اظهار آرد

ها قبل توسط نيروهاي امنيتي، اطالعاتي و  زد از مدت به شرارت در داخل آشور مي

تحت آنترل بود و با هوشياري نيروهاي امنيتي ) عج(انتظامي و سربازان گمنام امام زمان
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اتفاق نفراتي آه همراهش  در فرصت زماني مناسب به) عج(و سربازان گمنام امام زمان 

اين نشاندهنده اشراف امنيتي و اطالعاتي نيروهاي اطالعاتي و امنيتي . بودند، دستگير شد

آه اين نيروها بر همه مسائل امنيتي منطقه تسلط دارند و  جمهوري اسالمي است و اين

   .گذرد دانند آه چه مي مي

كر از نيروهاي امنيتي و انتظامي وي با تبريك به مقام معظم رهبري و مردم ايران و تش

اي ديگر براي طراحي توطئه و شرارت جديدي عازم  اي به نقطه ريگي از نقطه: ادامه داد

بود آه به آمك نيروهاي امنيتي و اطالعاتي آه از قبل توري را در اين ارتباط پهن آرده 

ايران قرار بودند، دستگير و به داخل آشور منتقل شد و اآنون در چنگال عدالت ملت 

وي : گفت" جزييات دستگيري ريگي به زودي اعالم خواهد شد" آه  وي با بيان اين. دارد

   .ايم را اآنون به داخل آشور منتقل آرده

  

  گروه ريگی دستگيری وی را تائيد کرد
  (جنداهللا(جنبش مقاومت مردمی ايران 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ع عموم مردم بلوچستان و ايران می رساند که بدينوسيله جنبش مقاومت جنداهللا به اطال

بامداد امروز سه شنبه حادثه ای تلخ و دردناک رخ داد که قلب مليونها انسان آزاده را در 

ايران و بلوچستان به درد آورد و آن اينکه رهبر بزرگوار جنبش مقاومت در يک عمليات 

ا و اطالعات افغانستان تروريستی و با همکاری سرويسهای اطالعاتی غرب از جمله سي

  .و اطالعات پاکستان دستگير و به رژيم جنايت پيشه واليت فقيه تحويل داده شد

طبق اطالعاتی که شاخه اطالعاتی جنبش بدان دست يافته است سرويسهای اطالعاتی 

غرب در دستگيری رهبر جنبش همکاری بسيار زيادی از جمله کنترل خط های ماهواره 

داشته اند که نشان می دهد امريکا ..... ده از هواپيماهای جاسوسی و ای و همچنين استفا

و غرب نزديک ترين ارتباط ها را با رژيم ايران دارند به صورتی که رژيم تهران نمی 

تواند همکاری سرويسهای اطالعاتی کشورهای غرب را انکار نمايد تا آنجائيکه وزير 

يس اطالعاتی در اين باره اذعان نمود اطالعات در کنفرانس خبری به همکاری يک سرو
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رژيم ايران و .و تمامی اطالعاتش را به نقل از يک سرويس اطالعاتی بيگانه ارائه داد

وزارت اطالعاتش حقيرتر و ناچيزتر از اينند که چنين عملياتی را به اجرا در آورند و ما 

تی منطقه را با به زودی مدارکی را از همکاری امريکا و انگليس و سرويسهای اطالعا

  .رژيم واليت فقيه ارائه خواهيم داد

طی اين اطالعيه جنبش مقاومت مردمی ايران مردم مومن اهلسنت و بلوچ را به صبر 

فرا می خواند و بايد همه بدانند که اين قضاء و فيصله الهی بوده است و ما در برابر اهللا 

نمی تواند ما را از راه حق و تسليم هستيم و احکامش را تعميل می کنيم و هی مصيبتی 

مشکالتی بس از اين بزرگتر بر پيامبران و بزرگان و .حقيقت و مبارزه و جهاد بازدارد

مجاهدان آمده است اما هرگز سبب خاموش شدن حق نشده است بلکه اين مصيبت بزرگ 

عزم ما را برای مبارزه و جهاد راسخ تر نموده و اين قربانی بزرگ راه عزت و آزادی 

  .ا برای ملت بلوچ و جامعه اهلسنت فراهم خواهد کردر

اين مصيبت گرچه بزرگ است اما آنطور که رژيم ادعا می کند نيست بلکه رهبر محبوب 

ما صدها جوان را تربيت نموده و پرورش داده است و جنبش با اقتدار کامل و تام به 

چستان چه پاسخی به راهش ادامه خواهد داد و جهان خواهد ديد که فرزندان غيور بلو

رژيم ايران می دهند و رژيم بايد منتظر حمالتی باشد که هرگز به فکر و خيالش هم نبوده 

جنبش به رژيم هشدار می دهد و باز هم هشدار می دهد که بداند امروز بلوچستان .است

کامال عبدالمالک شده است وعبدالمالک يک فرد نيست بلکه يک نظريه و تفکر و انديشه 

که هرگز از بين نخواهد رفت و بزودی رژيم و مزدورانش در منطقه اين حقيقت را است 

  .درخواهند يافت

   پاکستان اعالم کرد ريگی را يک هفته پيش به رژيم تحويل داده است

تلويزيون الجزيره دقايقی پيش . اخبار ضد و نقيضی از دستگيری ريگی منتشر شده است

مقامات پاکستانی اعالم کردند که ريگی را : آباد گفتبه نقل از خبرنگار خود در اسالم 

يک هفته پيش به تهران تحويل داده اند و اظهارات رژيم ايران را در اين رابطه تکذيب 

: وگو با ايسنا، گفت پيش از اين ابراهيم حميدی دادستان رژيم در زاهدان در گفت. کردند

ج فارس بود و از آنجا که از ی خلي ريگی در حال مسافرت به يکی از کشورهای حوزه
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کرد اين موضوع با انجام کار اطالعاتی توسط سربازان  کريدور هوايی ايران استفاده می

های کشور به زمين نشست و وی  گمنام شناسايی و هواپيما در يکی از مراکز استان

داد سه مسئوالن هواپيمايی قرقيزستان تاييد کرده اند که دو جنگنده ايرانی بام .دستگير شد

شنبه يک هواپيمای مسافربری خطوط هوايی قرقيزستان را وادار به فرود در بندرعباس 

معاون هواپيمايی قرقيزستان به بخش قرقيزی . کرده و دو مسافر را بازداشت کردند

مسافر داشت و از دبی به  119راديو آزادی گفت اين هواپيما  -راديو اروپای آزاد

ام های ايرانی پس از بازداشت دو نفر از مسافران، چند او افزود مق. بيشکک می رفت

وزير اطالعات جمهوری اسالمی . ساعت بعد به هواپيما اجازه دادند به راهش ادامه دهد

روز سه شنبه اعالم کرد که عبدالمالک ريگی، رهبر گروه جنداهللا و شخص ديگری که 

فضای ايران بازداشت  همدست او معرفی شد، بامداد سه شنبه در جريان عملياتی در

سفير پاکستان دريک مصاحبه مطبوعاتی امروز در تهران اعالم کرد که دستگيری  .شدند

  .ريگی با همکاری دولت و سرويس های اطالعاتی پاکستان صورت گرفته است

  

کومه له زحمتکشان ادعای رژيم را مبنی بر دستگيری سه عضو خود 
  تکذيب کرد

چهارشنبه اعالم کرد سه نفر از اعضای کومه له را  وزارت اطالعات رژيم عصر روز

در اطالعيه ی وزارت اطالعات ادعا شده است که افراد فوق يک . دستگير کرده است

بوده و قصد بمب گذاری در کارخانه های وابسته به نيروهای نظامی » تيم تروريستی«

ومی وزارت به گزارش خبرگزاری های حکومتی به نقل از روابط عم. را داشته اند

اطالعات، در اين بيانيه ادعا شده است، دستگير شدگان که در صدد نفوذ و انجام عمليات 

خرابکارانه در يکی از کارخانجات وزارت دفاع بودند، با هوشياری ماموران اطالعاتی 

کيلويی ساخت خارج کشور و جاسازی  ١٢شناسايی، دستگير و از مخفيگاه آنان دو بمب 

ند دستگاه آمپلی فاير، سه قبضه اسلحه کالشينکف و کلت کمری به همراه شده در درون با

دبيرخانه ی کومه له زحمتکشان کردستان، .مهمات مربوطه کشف و ضبط شده است

ادعای دستگيری سه عضو خود که قصد بمب گذاری در صنايع وزارت دفاع داشتند را 
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امروز پنجم اسفند ماه حدود :  تدر اطالعيه ی دبير خانه ی کومه له آمده اس. تکذيب کرد

به وقت ايران، خبرگزاری مهر از قول وزارت اطالعات از بمب گذاری و  ٢١ساعت 

دستگيری سه نفر از اعضای کومه له در يکی از کارخانجات وابسته به وزارت دفاع در 

ما اين خبر وزارت اطالعات را تکذيب می کنيم و اعالم می داريم که . تهران، خبر داد

ين نيز بخشی از توطئه وزارت اطالعات برای مخدوش نمودن چهره کومه له و جنبش ا

کومه له نه در گذشته و نه حال، چنين شيوه عمليات هايی را در دستور . کردستان است

   .کار نداشته و ندارد

در پايان سناريوی خبری وزارت اطالعات، از آموزش گروه های اپوزيسيون کرد 

اين . عراق، توسط آمريکايی ها، بحث به ميان آمده است ايرانی در کردستان

سناريوسازی دقيقًا برای ايجاد فشار بر کومه له و اپوزيسيون کرد ايرانی، صورت 

ميگيرد، و نيت واقعی وزارت اطالعات را از اين دروغپردازی ها برمال می نمايد و 

توسط جمهوری  بخشی از کمپين دروغ و شانتاژی است که با مقاصد تجاوزگرانه،

  ١٣٨٨پنجم اسفند ماه    .اسالمی، برعليه کومه له براه افتاده است

  

   گروه جنداهللا رهبری جديد انتخاب کرد
در . گروه جند اهللا طی اطالعيه ای خبر از انتخاب جانشينی برای عبدالمالک ريگی داد

  : بخشی از اين اطالعيه آمده است 

ه اطالع عموم مردم بلوچستان و ايران می رساند، به اين وسيله جنبش مقاومت جنداهللا ب

پس از حادثه جانکاه دستگيری رهبر جنبش، کميته مرکزی جنبش طی نشست هائی با 

تمامی اعضا و متحدين جنبش، موضوع جانشينی و همچنين مسئوليت اجرائی جنبش را 

و با امروز در نشست نهائی، به اتفاق آرا . در غياب رهبر مورد بررسی قرار داد

موافقت همه اعضای جنبش و همچنين با موافقت همه متحدين، حاج محمد ظاهر بلوچ به 

  . عنوان جانشين امير عبدالمالک انتخاب شد

همه مبارزان با ايشان در راستای آرمانها واهداف واالی امير عبدالمالک بيعت نموده و 

  .پيمان نبرد تا مرگ بستند
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  پنج فعال آذربايجانی در تبريزصدور احکام  زندان و جريمه برای 
ابراهيم فرج زاده، حسين نصيری، نوراله حسينيان، جواد سلمانی و : ساواالن سسی 

ابولفضل نصيری از فعالين مدنی آذربايجانی در تبريز از سوی شعبه سوم دادگاه انقالب 

بر اساس حکم صادره از سوی .تبريز به مجازات حبس و جريمه نقدی محکوم گرديدند

ابراهيم فرج زاده، حسين نصيری و نوراله حسينيان به تحمل شش ماه حبس  ،دگاهدا

تعزيری و جواد سلمانی و ابوالفضل نصيری به پرداخت پانصد هزار تومان جريمه نقدی 

اتهام اين فعالين آذربايجانی عضويت در دسته جات فعال بر عليه امنيت .محکوم شده اند

دعوت مردم به تجمع در سالگرد اعتراضات مردم بر  کشور و تبليغ عليه نظام از طريق

و سفر به جمهوری  ٨۶خرداد  ١عليه کاريکاتور نژادپرستانه روزنامه ايران در 

  .آذربايجان عنوان گرديده است

و پس از آنکه اعالميه هايی با موضوع دعوت مردم  ٨۶ارديبهشت  ۶بازداشت اين افراد 

انيها بر عليه کاريکاتور موهن روزنامه ايران در به تجمع در سالگرد اعتراضات آذربايج

روز  ٨١بازداشت شدگان پس از تحمل . سطح شهر تبريز پخش شده صورت گرفته بود

  .ميليون تومانی از زندان آزاد شده بودند ١٠و  ٣٠بازداشت موقت به قيد وثيقه های 

در شعبه  ٨٨آذر  ١٧و  ٨۶شهريور  ١٩جلسه رسيدگی به اتهامات اين فعالين آذربايجانی 

سوم دادگاه انقالب تبريز به رياست قاضی بيات و به صورت غير علنی برگزار شده و 

علی اصغر اسماعيلی و صمد عالمی وکالی دادگستری در تبريز وکالت اين اين افراد را 

بازداشت شدگان در تمام مدت بازداشت از حق دسترسی به وکيل و .بر عهده داشته اند

  .اده محروم بوده اندمالقات با خانو

اصل بيست و هفتم قانون اساسی ايران حق تجمع و راهپيمايی بدون حمل سالح را به 

رسميت شناخته است اما فعالين آذربايجانی که در تجمعات و مراسمات مختلف شرکت و 

مردم را به اين تجمعات دعوت می کنند بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار گرفته و 

  ندزندانی می شو
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   معلم فعال احضار و تهديد به دستگيری شد
يک فعال فرهنگی دهگالنی از سوی اداره اطالعات شهر قروه احضار و تهديد به 

حبيب اهللا رنجبر معلم بازنشسته ساکن دهگالن از سوی  –هرانا . بازداشت و محاکمه شد

ه بازداشت اداره اطالعات شهر قروه به دليل فعاليت های فرهنگی احضار و تهديد ب

به گزارش هرانا، حبيب اهللا رنجبر معلم بازنشته ساکن دهگالن و از فعالين فرهنگی .شد

اين شهر در طی روزهای گذشته به اداره اطالعات اين شهر احضار می شود، پس از 

مراجعه نامبرده به ستاد خبری اداره اطالعات شهر قروه به وی اعالم می شود که حق 

گی را ندارد و در صورت ادامه فعاليت دستگير و محاکمه می هيچگونه فعاليت فرهن

الزم به ذکر است آقای رنجبر از فعالين فرهنگی شهر دهگالن و مسئول انجمن . شود

نامبرده سال هشتاد و چهار نيز برای مدتی از سوی اداره . می باشد " ليالخ" فرهنگی 

  .اطالعات شهر قروه بازداشت شده بود

  

   ال آذربايجانی در روز جهانی زبان مادریدستگيری چهار فع
مهدی اژدری، بابک ميامی، حسن کريمی و شهروز تختی از فعالين : ساواالن سسی 

از سوی ماموران اداره اطالعات اردبيل  ٨٨اسففتد  ۴مدنی آذربايجانی روز سه شنبه  

ع تبريک بازداشت اين افراد بدنبال پخش گسترده اعالميه هايی با موضو.بازداشت شدند

روز جهانی زبان مادری در سطح شهرهای استان اردبيل و مناطق ترک نشين استان 

  .گيالن صورت می گيرد

با مراجعه به منزل مهدی اژدری  ٨٨اسفند  ۵ماموران اداره اطالعات اردبيل همچين 

  .اقدام به تفتيش خانه نموده و کيس کامپيوتر و کتابهای وی را با خود برده اند

مراسم روز جهانی زبان مادری در سالهای گذشته همواره با محدوديتهايی از برگزاری 

ماموران امنيتی ايران با ممانعت از برگزاری . سوی حکومت ايران روبرو بوده است

مراسم اين روز اقدام به دستگيری شرکت کنندگان در اين مراسمات نموده و آنها را مورد 

  .دانی می دهندشکنجه و آزار و اذيت قرار داده و زن
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ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری در حالی صورت می گيرد که 

قانون اساسی ايران استفاده از زبانهای محلی در ايران را آزاد دانسته است اما اين آزاديها 

  .به هيچ وجه تامين کننده حقوق انسانی و خواستهای ملی و زبانی آذربايجانيها نيست

  

  عاالن آذربايجانی درمسابقات کشتیدستگيری ف
و روح اهللا ) کارمند سازمان آب و فاضالب استان قم(رحيم حسين زاده : ساواالن سسی 

در جريان مسابقات بين المللی  ٨٨اسفند  ٧حيدری از فعالين مدنی آذربايجانی روز جمعه 

  .کشتی يادگار امام توسط ماموران امنيتی و انتظامی قم بازداشت شدند

وهای امنيتی در جريان اين مسابقات با حمله به آذربايجانيهای حاضر در سالن نير

حيدريان قم، اقدام به ضرب و شتم آنها نموده و اين دو شهروند آذربايجانی را بازداشت 

  .کرده اند

آذربايجان وار اولسون ؛ ايسته مين کور «بازداشت اين فعالين بدنبال طرح شعارهای 

توسط » زنجان تبريز همدان ؛ ياشاسين آذربايجان«و » ذربايجانياشاسين آ«، »اولسون

آذربايجانيهای حاضر در سالن و تشويق کشتی گيران ترک شرکت کننده در اين مسابقات 

  .صورت گرفته است

به گفته نزديکان خانواده اين فعالين اتهام اين افراد اشاعه پان ترکيسم از طريق تشويق 

در اين تورنمنت بين المللی عنوان شده و پرونده در شعبه  کشتی گيران ترک شرکت کننده

  .دادرسی دادگستری استان قم در جريان است ۵

شايان ذکر است که نيروهای امنيتی سال گذشته نيز در جريان برگزاری اين تورنمنت 

بين المللی و بدنبال تشويق کشتی گيران ترک شرکت کننده در اين مسابقات، جالل 

حمد سليمانی از فعالين مدنی آذربايجانی در قم را بازداشت نموده بودند که ذوالفقاری و م

اين افراد پس از چند ساعت بازداشت ) فيال(بدنبال اعتراض کنفدراسيون جهانی کشتی

مسابقات تورنمت بين المللی کشتی فرنگی يادگار امام هر ساله با شرکت کشتی .آزاد شدند

له کشورهای آذربايجان،ترکيه،قزاقستان،عراق و گيران ايران و ديگر کشورها از جم

  .ارمنستان در قم برگزار می شود
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سرکوب و ممانعت از بروز احساسات ملی آذربايجانيها در جامعه و ميادين ورزشی 

ايران در ماههای گذشته افزايش يافته است به گونه ای که شهروندان آذربايجانی حين 

داشت و مورد آزار و اذيت و ضرب و شتم قرار تشويق تيم ورزشی مورد عالقه خود باز

  .می گيرند و زندانی می شوند

  

   ادامه دستگيری فعاالن سياسی در کردستان
طی روزهای اخير چند شهروند سقزی به : سرويس حقوق بشر -آژانس خبری موکريان

نام های شاهو جهانی، بهنام جامی و فرخ زارعی توسط نيروهای امنيتی در اين شهر 

گفته می شود که اين سه شهروند پس از بازداشت درمنزل وسپری کردن .اشت شدندبازد

تاکنون هيچ دليلی برای دستگيری . چند روز در بازداشتگاه به زندان سقز منتقل شده اند

اين افراد از سوی مقامات قضايی شهر سقز اعالم نگرديده اما شنيده ها حاکی از اين 

  .ياسی بازداشت شده انداست نامبردگان به علت فعاليت س

  

دانشجوی دانشگاه تبريز در اعتراض به حکم محروميت اش از 
  تحصيل خودکشی کرد

شب روز چهارشنبه آستره مولودی،  نيمه ٣:٣٠ساعت : کميته گزارشگران حقوق بشر

شدن حکم محروميت از  دانشجوی رشته علوم تربيتی دانشگاه تبريز پس از قطعی

او با شکستن شيشه خوابگاه رگ دست خود را زد اما با .کردتحصيلش اقدام به خودکشی 

با .رساندن وی به بيمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگ نجات يافت

خبردار شدن ساکنان خوابگاه، آستره پس از تعلل های مسئوالن خوابگاه، به بيمارستان 

ش پزشکان بيمارستان زنده او درحاليکه خون زيادی از دستش رفته بود، با تال. منتقل شد

   .ماند و صبح روز چهارشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگ نجات يافت
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دانشجوی ديگر دانشگاه تبريز، به دنبال اعتراض به  ١٠آستره مولودی به همراه حدود 

آبان، به يک ترم  ١٣نتايج انتخابات رياست جمهوری و برگزاری تحصن در روز 

  . به صورت معلق محکوم شدمحروميت از تحصيل 

که اجرای حکم محروميت از تحصيل برای اين دانشجويان به حالت معلق درآمده  در حالی

بنا براين، مولودی از سوی کميته . بود، طی يک هفته گذشته اين احکام اجرايی شد

انضباطی دانشگاه، به يک ترم محروميت از تحصيل قطعی، يک ترم محروميت از 

درحال حاضر .و همچنين پيشنهاد انتقال به دانشگاهی ديگر محکوم شدتحصيل تعليقی 

مسئوالن دانشگاه تبريز، دوستان نزديک آستره را تهديد کرده اند که از انتشار خبر 

  .خودکشی وی خودداری کنند

مسئوالن دانشگاه دوستان اين دانشجوی کرد زبان دانشگاه تبريز را تهديد کرده اند که 

  . اش هم در اين رابطه فعال اطالعی ندهندحتی به خانواده 

گفته می شود دانشجويان دانشگاه تبريز تصميم گرفته اند که در اعتراض به صدور احکام 

  .کميته انضباطی و خودکشی اين دانشجوی دختر هفته آينده دست به تحصن بزنند

  

   اعتصاب غذای روزنامه نگار آذربايجانی وارد چهاردهمين روز شد
عبداهللا صدوقی روزنامه نگار آذربايجانی زندانی در زندان تبريز پس از : سسی ساواالن 

  .روزه در زندان تبريز به بهداری اين زندان منتقل شد ١۴اعتصاب غذای 

بر اثر ضعف شديد  ٨٨اسفند  ١١به گفته خانواده عبداهللا صدوقی، وی روز سه شنبه 

شديد و افت فشار خون شده است و ناشی از اعتصاب غذا دچار خونريزی معده، سرگيجه 

مسئولين زندان تبريز اين روزنامه نگار آذربايجانی را با ضرب و شتم به بهداری زندان 

حسين صدوقی برادر اين روزنامه نگار ترک می گويد صدوقی دچار .منتقل کرده اند

  .کيلو وزن کم کرده است ٢٠کاهش وزن شديد شده و نزديک به 

بايجانی پس از گذشت يک ماه از زمان بازداشتش طی نامه ای از اين روزنامه نگار آذر

زندان تبريز اعالم کرده بود که در اعتراض به ادامه بازداشت غيرقانونی خود و 

  .دست به اعتصاب خواهد زد ٨٨بهمن  ٢٩بالتکليفی در زندان تبريز از روز پنجشنبه 
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ال تراکتورسازی به زبان و بدنبال چاپ پوستر تبليغاتی تيم فوتب ٨٨دی  ٢٨صدوقی 

  .ترکی آذربايجانی به همراه برادرش در تبريز بازداشت شده بود

  : منابع موثق می گويند 

مسئولين زندان تبريز اين روزنامه نگار آذربايجانی را پس از اعالم اعتصاب غذا به بند 

و  منتقل -که محل نگهداری زندانيان شرور و خطرناک است  -جرايم زندان تبريز ١٠

  .افراد شرور را برای ضرب و شتم اين روزنامه نگار آذربايجانی تشويق کرده بودند

به گفته همين منابع افراد شرور پس از تشويق مسئولين زندان با حمله به اين روزنامه 

  .نگار آذربايجانی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و او را مجروح کرده اند

جرائم به سلول  ١٠س از ضرب و شتم شديد در بند اين منابع می افزايند صدوقی پ

  .انفرادی بند ويژه زندان تبريز منتقل شده

شايان ذکر است ماموران امنيتی ايران در ماههای گذشته عده ای از هواداران تيم فوتبال 

تراکتورسازی را که با مجوز اين باشگاه و با موافقت اصولی اداره ارشاد تبريز اقدام به 

تبليغاتی به زبان ترکی برای اين تيم آذربايجانی نموده بودند دستگير و چندين  چاپ پوستر

  .چاپخانه و محل فروش اين پوسترها را پلمپ کرده  بودند

  

  قطع عضو زندانی متهم به دزدی در خوزستان اجرا شد
حکم قطع عضو يک متهم به دزدی مسلحانه، روز گذشته در زندان اهواز به اجرا در 

به گزارش .  اعضای بدن را رژيم برابر با قوانين اسالمی به اجرا در می آوردقطع . آمد

شوقی «حکم قطع عضو : ايسکانيوز ، دادگستری خوزستان با اعالم اين خبر اعالم کرد 

اهواز به اجرا » کارون«پس از طی مراحل قانونی و شرعی در محل زندان » ز -

رب بود و حکم سنگين بر اساس مبارزه وی با توجه به مدرک های موجود ، محا.درآمد

  .قاطع با مجرمان خطرناک اجرا شد

   .سوسنگرد  شالق خورد» الله«از سوی ديگر يک زندانی به اتهام شرارت در ميدان 

با تيراندازی در خانه يکی  87ششم مرداد " ح –مهدی : "در  گزارش ديگری آمده است

اين شرور ، پيش تر به .تل کرده بوداز شهروندان ، وحشت به پا و نظم عمومی را مخ
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جرم حمل سالح گرم و تيراندازی زندانی شده بود اما هرگز سر به راه نشد و دست از 

گزارش ايسکانيوز می افزايد ، دادگاه ، وی را به يک سال زندان در همدان .خالف نکشيد

ستان سوسنگرد و پنج سال تبعيد به يکی از شهر» الله«ضربه شالق در ميدان  74، 

  .های دوردست ، محکوم کرد

  

  شهروند بهايی و يک فعال آذربايجانی دستگير شدند ٧
نفره به  ٨الی  ٧شب مأموران امنيتی در گروه های  ٨اسفند ماه، ساعت  ١٠در تاريخ  

خانواده بهايی در شهرستان مرودشت شيراز يورش برده و پس از تفتيش  ۵منازل 

  . کردند منازل، شماری از آن ها را دستگير

فرحناز آشنايی، طيبه فالح، جهانبخش بذرافکن، حسن :  رهانا در اين باره می نويسد

  .ها را ضبط کردند بذرافکن و نوذر فالح بازداشت شده و برخی از وسايل شخصی آن

چنين شب گذشته، ايقان شهيدی، شهروند محروم از تحصيل بهايی و عصر امروز،  هم

نشجوی محروم از تحصيل دانشگاه سهند تبريز به ترتيب در اسفندماه سما نورانی، دا ١٢

  .کرمانشاه و شيراز بازداشت شدند

مهندس رسول ايمان زاده ، .نيروهای امنيتی پس از تفتيش منزل، آنان را بازداشت کردند

از اصالح طلبان استان آذربايجان شرقی و عضو ستاد مهندس موسوی در اين استان 

زندان تبريز، متعلق به وزارت اطالعات، احضار و سپس  ٣٧روز دوشنبه ، به اتاق 

  . بازداشت شد

به گزارش ندای سبز آزادی، تا اين لحظه علت احضار و بازداشت اين فعال اصالح طلب 

  .مشخص نشده است

  

  دختر کورد تحت شکنجه ی اطالعات مهاباد جان باخت
سوی اطالعات اين شهر ساله از اهالی مهاباد که چندی پيش از  23گلچين صالح پور 

بازداشت شده بود در تک سلولی اين نهاد امنيتی تحت شکنجه ی نيروهای موسوم به 

پيکر بی جان اين دختر کورد به دور از انظار . سربازان گمنام امام زمان جان باخت
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خانواده ی . عمومی از سوی نيروهای همين نهاد امنيتی در مکانی نامعلوم دفن شده است

از قشر بسيار فقير جامعه به شمار می آيند تا کنون از زمان قتل فرزندشان و مقتول که 

  . محل دفن وی اطالعی ندارند

طبق تحقيقات انجام شده، در اطالعات شکنجه ی روحی و جسمی رکن اصلی و ثابت 

  . اعتراف گرفتن اجباری از متهمان موسوم به بازجويی می باشد

ن سابقه ای سياه در زمينه ی شکنجه و سرانجام قتل شايان ذکر است اطالعات در کردستا

که از آن جمله می توان به شهيدان ابراهيم لطف اللهی، شوانه سيد . جوانان کورد دارد

  . قادری، کاوه عزيز پور و بسياری ديگر اشاره نمود

شهيد عگيد نيز تحت شکنجه های وحشيانه ی اطالعات خوی يک پای خود را از دست 

قطع آن، بدون دادگاهی و حکم قضايی توسط جالدان همين نهاد امنيتی به  داد و پس از

دار آويخته شد و پس از آن نيز هيچ گونه پيگرد قانونی گريبانگير اين نهاد جنايت پيشه 

همچنين شهيدان احسان فتاحيان و فصيح ياسمنی که از شکنجه های مرگبار . نشد

به حکم قوه ی قضائيه اما فی الواقع به  اطالعات جان سالم به در برده بودند ظاهرا

  .خواست همين نهاد انسان ستيز به دار آويخته شدند

  

  بی خبری مطلق از زن زينب جاليان
زينب جاليان زندانی محکوم به اعدام هفته گذشته به اداره اطالعات کرمانشاه منتقل شده 

، زينب جالليان به گزارش هرانا.و از وضعيت سالمت نامبرده اطالعی در دست نيست

متهم به محاربه که از سوی بيدادگاه انقالب اسالمی به اعدام محکوم شده است، هفته 

گذشته از محل زندان خود در کانون اصالح و تربيت کرمانشاه به اداره اطالعات اين 

  .شهر منتقل شده و تا کنون هيچگونه تماسی با خانواده اش نداشته است

اطالعات کرمانشاه تحت فشار برای انجام اعترافات زينب پيشتر از سوی وزارت 

تلويزيونی قرار داشته است و از علت انتقال مجدد ايشان به اداره اطالعات کرمانشاه هيچ 

  . اطالعی در دست نيست
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سالگی در حزب سياسی مخالف جمهوری  10زينب جالليان متهم است که از سن 

به  88عضويت در اين گروه در سال اسالمی عضويت داشته است به اتهام همکاری و 

  .اتهام محاربه و به اعدام محکوم شده است

  

  سی سال زندان برای پنج روستائی کرد
سال  30در استان کردستان، در مجموعا به " نگل"پنج تن از دستگيرشدگان روستای 

به گزارش هرانا، پنج جوان کرد اهل روستای نگل از توابع مريوان . زندان محکوم شدند

سيروان محمودی و سيوان , جهانبخش احمدی, بهمن سعيدی , هوشيار احمدی"به نامهای 

که در اواخر زمستان سال گذشته در روستای نگل توسط نيروهای امنيتی " رحيمی

دستگير شده بودند، طی هفته گذشته از سوی شعبه يک بيدادگاه انقالب اسالمی سنندج به 

سال زندان محکوم  6به " اقدام عليه امنيت ملی " ام رياست قاضی بابايی هر کدام به اته

  . شدند

نامبرده گان نسبت به محکوميت خويش اعتراض کرده اند و پرونده ی آنها در مرحله 

  . تجديد نظر خواهی قرار دارد

" نگل" الزم به ذکر است که اين پنج نفر در اواخر زمستان سال گذشته در روستای 

مردادماه در شعبه  4اشت شده بودند و روز يکشنبه مورخ توسط نيروهای امنيتی بازد

  .يک بيدادگاه سنندج  محاکمه شده بودند

  

   تعقيب فعاالن جنبش های اجتماعی در شهر سنندج
احضاروتعقيب دونفر از فعالين مدنی : انجمن دفاع از زندانيان سياسی وحقوق بشر ايران 

اسفند خيام زمانی  15وز شنبه شهر سنندج توسط وزارت اطالعات جمهوری اسالمير

عضو کانون دفاع از حقوق کودکان ويکی از فعالين مدنی شهر سنندج به اداره حفاظت 

نيروهای امنيتی خيام زمانی را . واطالعات نيروی انتظامی شهر سنندج احضار شد

درطول بازداشت مورد بازجويی وضرب وشتم قرارداده ند وازاين فعال اجتماعی 

  .د درمراسم های روز جهانی زن وديگر فعاليت های اجتماعی دخالت کندخواستند نباي
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اسفند ماه نيروهای امنيتی به منزل شاهپور زمانی عضو جامعه  16همچنين روز يکشنبه 

حمايت از زنان درمحله غفور يورش بردند و پس از بازديد منزل نامبرده اموال شخصی 

ده شاهپور خواستند که هرچه زودتر خودش را خانوا از و خود بردند اين فعال مدنی را با

تهديد واحضار فعالين مدنی درشهر سنندج توسط نيروهای . به اداره اطالعات معرفی کند

  .امنيتی ادامه دارد

  

  ادعا دستگيری و  آشته شدن تعدادي از اعضاي پژاك
رييس آل دادگستري رژيم در آذربايجان غربي مدعی دست دستگيری و آشته شدن 

  .دي از اعضاي پژاك شدتعدا

  : باره مدعی شد وگو با خبرگزاری حکومتی ايسنا، در اين سيد محمدعلي موسوي در گفت

تعدادي از عوامل اصلي گروه  پژاك آه در ترور دادستان خوي دست داشتند شناسايي و 

  : او گفت. دستگير شدند

ضايي توسط تعداد ديگر از اعضاي اين گروه  در زمان اجراي دستورات دستگاه ق

او به نام تعداد افراد دستگير شده و کشته شده . ماموران در حين درگيري آشته شدند

  : اشاره نکرد گفت

تحقيقات براي دستگيري ديگر عوامل گروه پژاك در شعبه ويژه قتل دادسراي خوي ادامه 

تور موسوی بعد از ترور دادستان خوی، اعالم کرده بود که دادستان را دو نفر مو. دارد

سوار به قتل رساندند، اما وی اکنون کشته و دتسگير شدن شمار نامحدودی از اعضای 

ماه طي يك  زاده، دادستان خوي اواخر دي قلي حاج  ولي.  زاک در اين رابطه خبر می دهد|

    .عمليات توسط پشمرگان  پژاك به قتل رسيد

  

    دستگيری و محکوميت فعاالن کرد در سکوت رسانی ای
ها، به ويژه رسانه های وابسته به جنبش سبز موسوی و دارو و دسته اصالح رسانه 

   .طلبان حکومتی، هم چنان در باره دستگيری و محکوميت فعاالن کرد سکوت کرده اند
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سرويس حقوق بشريک فعال کرد اهل شهر سقز به نام احمد -آژانس خبری موکريان 

  .محکوم شدمحمودی توسط دادگاه انقالب اين شهر به زندان 

دستگير و پس از مدتی با قرار وثيقه آزاد شده بود ،اخيرًا  87محمودی که در اواخر سال 

از سوی شعبه اول دادگاه انقالب سقز به اتهام همکاری با احزاب مخالف نظام به يک 

سال زندان محکوم گرديد که اين حکم پس ازاعتراض وی در دادگاه تجديد نظر استان به 

  . افتماه کاهش ي 6

گفتنی است نامبرده اواسط بهمن ماه سال جاری جهت اجرای حکم به زندان سقز منتقل 

  .شده است

  

   فشار به پدر و برادر برای تحويل دانشجوی کرد
اداره اطالعات سپاه پاسداران با ارسال نامه ای سر بسته و ممهور به مهر محرمانه فرج 

  . فراخوانداله شاکری پدرعلی شاکری فعال سياسی کرد را 

علی شاکری دانشجوی کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور سنندج از فعاالن 

از سوی  ١٣٨۶سياسی کرد پيشتر نيز به اتهام اقدام عليه امنيت کشور در پاييز سال 

نيروهای لباس شخصی اداره اطالعات در منزل پدری در شهر دهگالن دستگير شده 

روز را در بازداشتگاه اداره  ۵بع خبری کرد، وی که مدت بود، بنا به گزارش منا

اطالعات شهرستان قروه تحت بازجويی وشکنجه شديد جسمی نيروهای اطالعات قرار 

داشت پس از انتقال به زندان قروه و بهبودی جسمی و محو آثار شکنجه های اعمال شده 

يد و نهايتا به دو سال و روز نگهداری در زندان شهرمذکور با وثيقه آزاد گرد ١٧پس از 

  : در ادامه اين گزارش آمده است. شش ماه تحمل زندان تعزيری محکوم گرديد

علی شاکری پس از آزادی از زندان همچنان تحت فشارهای مضاعف دستگاههای مختلف 

  .امنيتی جمهوری اسالمی قرار داشته است 

ست داشتن حکم جلب اين فعال در چند ماه گذشته نيروهای امنيتی سپاه پاسداران، با در د

سياسی کرد به دليل همکاری با ستاد تبليغاتی ميرحسين موسوی کانديدای دور دهم 

رياست جمهوری در سنندج و به اتهام اقدام برای براندازی نظام از طريق فعاليت در 
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جنبش اعتراضی مردم ايران تاکنون چندين مورد به تفتيش و بازرسی منزل وی اقدام 

  .ند اما موفق به دستگيری وی نشده اندنموده ا

مسئولين اداره اطالعات سپاه در ادامه تالشهای خود فرج اله شاکری پدر اين فعال 

سياسی کرد را طی نامه ای محرمانه جهت حضور در اين دستگاه امنيتی در روز شنبه 

ايرج  اين نيروها همچنين.اسفند ماه برای انجام بازجوييهای امنيتی فرا خواندند 15

اسفند ماه به صورت شفاهی 18شاکری برادر علی شاکری را نيز در روز سه شنبه 

  .احضار نمودند

شايان ذکر است که مسئولين اداره اطالعات سپاه پاسداران شهرستان دهگالن اعضای 

خانواده اين فعال سياسی کرد را تهديد نموده اند که در صورت مخابره هرگونه گزارشی 

   .و روند بازجوييهای اعمال شده با آنها برخورد جدی خواهد شداز احضار آنها 

  

  دستگيری و احضار فعاالن کارگری در شهرهای کردستان
براساس اخبار دريافتی از بوکان طی چند : سرويس حقوق بشر-آژانس خبری موکريان

روز گذشته سه فعال کارگری اين شهر به نام های عمر مينايی ، هادی تنومند و کريم 

  .اتحی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدندف

تاکنون اتهام اين فعاالن کارگری از سوی منابع رسمی در بوکان اعالم نشده اما گفته می 

شود که نامبردگان در رابطه با مراسم روز جهانی زن و به اتهام عضويت در کميته 

  .هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری بازداشت گرديده اند

  .ست اين شهروندان هم اکنون در زندان مرکزی بوکان بسر می برندگفتنی ا

از سوی ديگر خبرهای رسيده از سقز به آژانس خبری موکريان حاکی از آن است که 

محمود صالحی فعال سرشناس کارگری در روزهای اخير به اداره اطالعات سقز احضار 

ی زن صادر نموده مورد مارس روز جهان 8و در رابطه با بيانيه ای که به مناسبت 

  .بازجويی قرار گرفته است
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   فراخوان فوری برای نجات جان زينب جالليان
زينب جالليان، زندانی کرد محکوم به اعدام از يکماه پيش توسط ماموران اداره ی آگاهی 

کرمانشاه بدون حکم قاضی از زندان زنان کانون اصالح و تربيت اين شهر خارج شده و 

اين بی خبری باعث نگرانی فعالين حقوق بشر . بری از وی در دست نيستتاکنون هيچ خ

کميته دفاع از زندانيان . "در مورد احتمال قريب الوقوع اجرای حکم اعدام وی شده است

   .فراخوانی برای نجات جان او منتشر شده است" سياسی و مدن کورد

در گفتگويی با خبرگزاری  اسفند ماه 19خليل بهراميان، وکيل دادگستری روز چهارشنبه 

 17بنده روز دوشنبه : ديده بان حقوق بشر کردستان ضمن اعالم خبر فوق اظهار داشت

برای وکالت، بنده می . اسفند به کرمانشاه رفتم تا وکالت خانم جالليان را به عهده بگيرم

می  بايستی حتمًا با ايشان مالقات می کردم و وکالت نامه امضا شده از خانم جالليان

هر . گرفتم اما متاسفانه موفق به اين کار نشدم چون نتوانستم با ايشان مالقات داشته باشم

   .چند بنده برای دفاع از ايشان رفتم اما هنوز وکالت من مسجل نيست

روز دوشنبه که به کرمانشاه رفتم، معاون دادستان و دادسرای : بهراميان اضافه کرد

سپس . آنها هيچ گونه مشکلی با بنده نداشتند. انجام دادندکرمانشاه هماهنگی های الزم را 

در آنجا به من گفتند که . برای مالقات با خانم جالليان به زندان ديزل آباد کرمانشاه رفتم

آنها گفتند . زندان ديزل آباد مردانه است و هيچ زندانی زنی در آنجا نگهداری نمی شود

ندان زنان کانون اصالح و تربيت برويد که در برای مالقات با خانم جالليان بايد به ز

لذا بنده هم به کانون مراجعه کردم اما در آنجا نيز . مسير جاده کرمانشاه به سنندج است

يک سرباز جلوی در از طرف مديريت کانون اطالع داد که خانم جالليان را يکماه پيش 

ما هيچ اطالعی از ايشان  ماموران آگاهی کرمانشاه بدون حکم قاضی از اينجا برده اند و

، آن »!کدام سازمان؟«، »!آخه کدام قسمت؟«هر چه هم اصرار کردم و پرسيدم . نداريم

ما هيچی «سرباز در مقابل تعجب و سوالهای بنده از طرف مديريت کانون فقط گفت که 

  .«نمی دانيم

دامه اين وکيل دادگستری با ابراز نگرانی از وضعيت و سرنوشت زينب جالليان در ا

خانم جالليان «در حال حاضر سوالی که بنده از مسئوالن دارم اين است، : سخنانش افزود
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دادگاهی شده اند و حکم اعدامشان هم صادر شده بنابراين چه لزومی دارد که ايشان را از 

  «!!زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل کنند؟

االن برای بنده فقط يک راه باقی : فتخليل بهراميان، وکيل دادگستری در پايان سخنانش گ

مانده که جهت اعتراض به دادسرای کل کشور، قوه قضائيه و دفتر مقام معظم رهبری 

   .مراجعه کنم

گفتنی است؛ خروج زينب جالليان از محل زندانش و انتقال ايشان به مکانی نامعلوم باعث 

معتقدند احتمال اجرای  برخی از آنان. نگرانی بسياری از فعاالن حقوق بشر شده است

   .حکم اعدام خانم زينب جالليان با اين انتقال می تواند قوت بگيرد

  متن فراخوان فوری برای نجات جان زينب جالليان
همزمان با انتشار خبرهای نگران کننده، کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی کرد 

در اين فراخوان . رده استفراخوان فوری ای برای نجات جان زينب جالليان منتشر ک

امروز در حالی بيشتر زنان آزاديخواه هشت مارس روز جهانی زن را : فوری آمده است

با برپايی جشنها گرامی می دارند، که در ايران هديه نظام اقتدارگرا و خودکامه به زنان 

  .دگرانديش و آزاديخواه چيزی جز زندان، تجاوز و اعدام نيست

جهان با برپايی گراميداشت صدمين سال روز جهانی زن مطالبات امروز در حالی زنان 

دمکراتيک و برابری طلبانه خويش را مطرح می کنند، که در ايران يک دختر فعال 

سياسی کرد به جرم درخواست احقاق حقوق اوليه خويش در سلولهای تاريک و سرد 

  .اداره اطالعات کرمانشاه در انتظار اجرای حکم اعدام است

جالليان فعال سياسی کرد که به اتهام عضويت در گروه های اپوزسيون کرد و  زينب

محاربه به اعدام محکوم شده است و در حالی که حکم وی از سوی ديوان عالی کشور 

تاييد شده است، از حدود يک ماهه پيش در يک اقدام غيرقانونی از سوی نيروهای امنيتی 

ه اطالعات کرمانشاه منتقل شده است و در اين مدت به سلول های انفرادی بازداشتگاه ادار

هيچگونه تماسی با خانواده اش نداشته است و به دليل قطعی بودن حکم وی و همزمان 

انتقال وی به بازداشت اداره اطالعات، شائبه ی احتمال اجرای حکم اعدام اين دختر کرد 

و فعالين حقوق بشری در را به همراه داشته است و اين سبب نگرانی شديد خانواده وی 
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ما امضا کنندگان زير بر اين اعتقاد هستيم که رژيم می خواهد بار ديگر  .ايران شده است

از کردستان به عنوان جوالنگاه يکه تازی در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در 

ايران استفاده بکند و هچنين رفتار دوگانه بيشتر نهادها و کشورهای به نام مدافع حقوق 

ر در قبال وضعيت حقوق بشر در کردستان فرصت و زمينه الزم برای رژيم در جهت بش

نيل به اهداف غيرانسانی خويش فراهم ساخته است، بر اين اساس ما ضمن محکوم کردن 

فشار بر فعالين زن ايرانی در صدمين سال روز جهانی زن، خواهان توقف فوری اجرای 

مام نهادهای داخلی و بين المللی مدافع حقوق بشر حکم اعدام زينب جالليان هستيم و از ت

می خواهيم از تمام ظرفيت های دمکراتيک خويش برای توقف اجرای سناريوی دوباره 

  .اعدامهای سياسی در ايران و به خصوص کردستان استفاده بنمايند

  kempein.blogfa.com:برای امضا به اين آدرس مراجعه کنيد

  

   رد محکوم به اعداماعتصاب غذای يک زندانی ک
يک زندانی کرد اهل بوکان به نام لطيف :سرويس حقوق بشر-آژانس خبری موکريان

  .محمدی در زندان اروميه دست به اعتصاب زده است 

سال است در زندان بسر می برد ،در اعتراض به بالتکليف بودن  8محمدی که حدود 

  .استخود در زندان ،روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذا زده 

به اعدام .... ياد آور می گردد که اين شهروند به اتهام درگيری با نيروهای حکومتی و 

محکوم شده است که به گفته بستگان نامبرده حکم وی نقض و اين زندانی همچنان در 

  .بالتکليفی بسر می برد

  

   يک نويسنده زن دستگير شد
شنبه  نويسنده کرد امشب پنجسوسن محمدخانی غياثوند، : کميته گزارشگران حقوق بشر

نويسی فعال  نويسی و داستان نامه اين نويسنده که در زمينه فيلم. اسفندماه بازداشت شد ٢٠

امشب، در منزلش در کرج، طی يورش نيروهای امنيتی بازداشت  ٨بود در ساعت 

تا اين لحظه از علت بازداشت و محل نگهداری اين فعال فرهنگی اطالعی در .گرديد
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های گذشته عالوه بر فعاليت در زمينه داستان و  اين نويسنده در سال.نيست دسترس

  .نامه در حوزه مسائل فرهنگی کردستان نيز فعال بوده است فيلم

  

   هفت سين زندان، در نامه دو فرزند فرهاد وکيلی به پدر
    هورام وهوراز وکيلی

فريادهای در سينه مانده تمام شهر را سکوت فراگرفته، و وجدانی بيدار نيست که صدای 

  .را بشنود

صدای آه وناله فرزندانی که از دوری پدر خود بغض ها را بلعيده و در سکوت شهر 

  .فرياد چراها سر می دهند

  در عزيز اين روزها را بی تو چگونه می توان سپری کرد؟ 

  چگونه می توان بوی خوش زندگی را حس کرد؟

  قت بزرگ زندگی را دريافت و درک کرد؟ آيا بدون حضور شما چگونه می توان حقي

و چگونه می توان گرمی صميمانُه دستهای پدرانه ات را لمس کرد و خنده های پر رمز 

  ورازت را ديد و درک کرد؟ 

  . در غياب شماچه کسی می تواند درسها ونصيحتهای  پدرانه را به ما بياموزد؟

  .مان معنی نداردپدر عزيز بدون شما گرمی آفتاب و روشناييمهتاب براي

شب ها هنگامی که نداشته هايمان به سراغمان می آيد به آسمان پر ستاره مينگريمدر اين 

انديشه غرق می شويم ومی انديشيم که آيا پدر در زندان قادر به ديدن ستاره ها است؟آيا 

  ميتوان ستارُه آزادی و خوشبختی مان را ببينيم؟ 

ی خواهد داد وآيا کسی هستکه مسئوليت اين همه  پدر عزيز جواب اين سوالها را چه کس

  !گاليه ها ی فرزندانی را که به اجبار به غربت پدر رفته اند به عهده بگيرد ؟

پدر عزيز بدون شما، زندگی بدون معنی و هيچ است،انگار در عصر يخبندان زندگی می 

دريای زندگی گم کنيم وخندهايمان بهمانند ديوارهای سيمانی است،بی تو مسيرمان را در 

کشتی زندگيمان سکان ندارد وزندگيمان دستخوش بادی است که در ژرف ترين  کرده و

  .ديار مرگ می وزد
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پدر جان اين چهارمين بهاری است که سال نورا به جای سرسبزی ونشاط وبوی خوش 

  .شکوفه های بهاری، زندگيمان را با زرد رنگی و بوی غم و اندوه پاييزی آغاز می کنيم

يا (  ين چهارمين سال نوی است که سفرُههفت سين نداريم، چرا که شما نيستيد تا دعای ا

را برايمان بخوانيد، نيستيد که از الی کتاب قران اسکناس .....) مقلب القلوب واالبصار 

تازه به ما عيدی  بدهيد و ما را در آغوش گرم  خود بگيريد و بابوسه های شيرين خود 

  .دريغا که نيستيد. بگوييد  سال جديد را تبريک

و از همه آزاردهنده تر آن است که می دانيم در سفرُه هفت سين شما بجز سردی 

البته اين را فهميديم که در اين چند سال شما .ديوارهای سيمانی زندان سين ديگری نداريد

 سال نو را با سفرُه هفت سين،سلول انفرادی ،سواالت مکرر بازجوها ،سخت ترين اعمال

غير انسانی ،سالها ظلم وستم  ،سرود تنهايی،سايُه شوم ديوارهای زندان، سينه ای پر از 

  .درد و رنج ، عيد را جشن گرفته ايد

پدر عزيز نمی خواهيم با اين جمالت شما را آزرده خاطر سازيم ولی چه کنيم حقيقت را 

دسال کرده اند به پدر گرامی با کاری که درحق شما و ما در اين چن.نمی شود پنهان کرد

اين باوررسيده ايم که هر انسان خاطی را  بايد محاکمه ومجازات کرد و ما بانيان اين 

  . جدايی را در دادگاه وجود خود با قاضی وجدان محاکمه خواهيم کرد 

  ! از شما می پرسم وجدانهای بيدار شهر ، آيا گناه ما چيست؟

را بر ما تحميل کنند واز آنان می پرسم  که که در سن کودکی بايد اين  چنينتجربُه تلخی 

  ! گناه چيست؟

    !وگناهکار کيست؟

   

   دستگيری وکيل دادگستری در اهواز
وحيد احمد فخرالدين وکيل پايه يک دادگستری،  چهارشنبه  نوزدهم  اسفند توسط اداره 

به گزارش هرانا، فخرالدين که از وکالی جوان . اطالعات شهراهوازدستگيرشد

ستری استان خوزستان است و وکالت پرونده فعالين کارگری و مطبوعاتی خوزستان دادگ

رابرعهده داشته است، روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه توسط ماموران امنيتی و 



 انتخابات، کودتا و اقوام ايرانی

  

486 

 

   

از اتهامات وعلت دتسگيری اين وکيل اطالعی . اطالعاتی رژيم شهر اهواز دستگيرشد

اعضای هيات مديره سنديکای   الزمبه توضيحاست که وی وکالت. دردست نيست

کارگران نيشکر هفت تپه و خبرنگار و فعال حقوق بشر ابوالفضل عابدينی را برعهده 

  .داشته است

  

دانشجوی دانشگاه   ٧صدور حکم محروميت از تحصيل و توبيخ برای 
  زاهدان
کميته انضباطی دانشجويان دانشگاه آزاد :سايت اصالح طلب جرس نزديک به موسوی

نفر از آنها  ٧نفر از دانشجويان اين دانشگاه، برای  ٨زاهدان پس از احضار  اسالمی

  . احکام انضباطی مختلفی صادر کرد

نفر از اين دانشجويان  ۴به گزارش کلمه به گفته يکی از اين دانشجويان، کميته انضباطی 

 نفر ديگر ٣را به حکم انضباطی يک ترم محروميت از تحصيل بدون احتساب سنوات و 

  . را به توبيخ کتبی محکوم کرد

اتهامات وارده به اين دانشجويان شرکت در تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه ملی 

  زاهدان بعد از انتخابات رياست جمهوری دهم بوده است

  

گزارشی در مورد وضعيت زينب جالليان، زندانی سياسی کرد محکوم 
   به اعدام

ی در مورد وضعيت زينب جالليان، زندانی کرد گزارش: کميته گزارشگران حقوق بشر 

بان حقوق بشر  در روزهای اخير، بر اساس گزارش سازمان ديده محکوم به اعدام

های  ی خليل بهراميان وکيل زينب جالليان، زندانی سياسی کرد به زندان کردستان مراجعه

  .اند لوم خبر دادهنتيجه بوده و مسئولين زندان از انتقال وی به مکانی نامع کرمانشاه بی

بر اساس اين گزارش، خليل بهراميان با موافقت معاون دادستان و دادسرای کرمانشاه به 

» کانون اصالح و تربيت«و در ادامه به زندان زنان » آباد کرمانشاه ديزل«زندان 
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مسئوالن زندان کانون . مراجعه کرد اما موفق به مالقات با اين زندانی سياسی نشد

ماه پيش توسط ماموران آگاهی  بيت در نهايت اعالم کردند زينب جالليان يکاصالح و تر

  .منتقل شده است» مکانی نامعلوم«کرمانشاه به 

های مدافع  وضعيت نامشخص اين زندانی سياسی محکوم به اعدام موجب نگرانی گروه

» ربهمحا«در آذرماه سال جاری حکم اعدام زينب جالليان به اتهام . حقوق بشر شده است

  .صادر و در ديوان عالی کشور تاييد شد» همکاری با گروه کرد پژاک«و 

برد و بر  اين درحالی است که اين زندانی سياسی، از دو سال پيش در زندان به سر می

  .به اعدام محکوم شده است» غيرعلنی«و » ای چند دقيقه«ها، در دادگاهی  اساس گزارش

ابراز داشت وی » ی فرزندش فعاليت مسلحانه«ذيب پدر زينب جالليان در گفتگويی با تک

در حالی که قصد بازگشت به منزلش را داشت در نزديکی کرمانشاه بازداشت و به 

گفتنی است دختر ديگر خانواده جالليان نيز از حدود هشت . وزارت کشور تحويل داده شد

  .سال پيش مفقود شده و هيچ اطالعی از وضعيت وی در دسترس نيست

ی حاکميت ايران  المللی مدافع حقوق بشر از اتهام محاربه، به عنوان بهانه های بين نسازما

  .کنند ياد می» ها اقليت«اش به ويژه در قبال  های سياسی برای اجرای خواسته

» سال حبس يک «به گفته پدر زينب جالليان، وی به اتهام خروج غيرقانونی از کشور به 

ونده به دادگاه انقالب، حکم اعدام برای اين زندانی سياسی محکوم شد اما پس از انتقال پر

  .صادر و سپس در ديوان عالی کشور تاييد شد

کارزار «در آذرماه سال جاری، جمعی از فعاالن حقوق بشر با برپايی کمپينی با عنوان 

نسبت به صدور حکم اعدام برای اين زندانی سياسی و ساير متهمانی که به » نجات زينب

  .محکوم شدند اعتراض کردنداعدام 

ها در جهان بعد از چين در جايگاه دوم قرار  ايران در حال حاضر از نظر شمار اعدام

ها بعد از  بنا بر گزارش. نفر در ايران اعدام شدند ٣۴۶بيش از  ٢٠٠٨در سال . دارد

  .اند نفر اعدام شده ١۵٠بيش از ٢٠٠٩انتخابات رياست جمهوری در ايران از ماه جون 

نفر از فعاالن کرد در  ٢١ر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، در حال حاضر ب

اطالعی از محل  وضعيت زينب جالليان به دليل بی. اند ايران به اعدام محکوم شده
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گفتنی است در . کننده است نگهداری و تاييد حکم اعدام او در ديوان عالی کشور نگران

نگار و فعال مدنی  پور، روزنامه ه پرونده عدنان حسنماه، پس از رسيدگی دوباره ب بهمن

  .سال زندان به او ابالغ شد ٣١که پيش از اين به اعدام محکوم شده بود، حکم 

های محمد امين عبداللهی و قادر  اين درحالی است که دو فعال کرد اهل بابوکان، به نام

د، در دادگاه تجديدنظر سال حبس محکوم شده بودن ٢٣و  ٢٠محمدزاده که پيش از اين به 

  .با حکم اعدام روبرو شدند

وی دادگاه بدوی به . ماه سال جاری در زندان سنندج اعدام شد آبان ٢٠احسان فتاحيان در 

سال حبس تعزيری محکوم شده بود که پس از اعتراض به حکم و ارجاع آن به  ١٠تحمل 

  .دادگاه تجديدنظر، با حکم اعدام مواجه شد

  

   خانوادهای دو زندانی سياسی محکوم به مرگابراز نگرانی 
ابراز نگراني شديد خانوادهای عزيز محمد : آمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني کرد 

   زاده و زينب جالليان دو زندانی سياسی محکوم به اعدام از وعضيت فرزندانشان

طی دو ماه  بي اطالعي از وضعيت عزيز محمد زاده زندانی سياسی محکوم به اعدام در

بطوري آه پيگيري هاي مكرر انها . گذشته باعث نگراني شديد خانواده وی شده 

در پيگيري هاي .ومراجعه شان به نهادهاي امنيتي وانتظامي نتيجه اي در برنداشته

صورت گرفته مشخص شده آه زنداني سياسی محکوم به اعدام پس از انتقال وی از 

ودر بعضي .نهادهاي امنيتي واطالعاتي قرار دارد زندان شهر سقز نامبرده در اختيار

  .مواقع خانواده را تهديد به آشتن فرزندشان آرده اند

الزم به ذکر است عزيز محمد زاده اهل شهرستان بانه که در دادگاه شهر سقز به اتهام 

ه اقدام عليه امنيت ملی و محاربه با خدا به اعدام محکوم شد که در دو ماه گذشته نامبرده ب

اعتراض به حکم اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده بود که بعد از يک هفته به اداره 

اطالعات شهر سقز انتقال داده شد که از آن زمان تا کنون خانواده وی از وجود سالمتی 

فرزندانشان هيچ اطالعی در دست ندارند که اين امر موجب نگرانيهای شديد اين خانواده 

  . گرديده است و نهادهای حقوق بشری
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از طرف ديگر زينب جالليان فعال سياسی کرد که به اتهام عضويت در گروههای 

اپوزسيون کرد و محاربه به اعدام محکوم شده است و در حالی که حکم وی از سوی 

ديوان عالی کشور تاييد شده است، از حدود يک ماهه پيش در يک اقدام غير قانونی از 

ولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطالعات کرمانشاه منتقل شده سوی نيروهای امنيتی به سل

است و در اين مدت هيچگونه تماسی با خانواده اش نداشته است و به دليل قطعی بودن 

حکم وی و همزمان انتقال وی به بازداشت اداره اطالعات، شائبه ی احتمال اجرای حکم 

ن سبب نگرانی شديد خانواده وی و اعدام اين دختر کرد را به همراه داشته است و اي

  .فعالين حقوق بشری در ايران شده است

آمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني کرد همواره مخالفت خود را با هرگونه حکم اعدام 

اعالم نموده است، زيرا معتقد است مجازات اعدام سمبل خشونت است و مخالفت با اعدام 

شناسانه و  و البته مطالعات جامعه. مظاهر خشونتيعني مخالفت با يکي از بارزترين 

حقوقي نيز ثابت نموده است که محکوميت اعدام بهيچوجه موجب ايجاد امنيت نگرديده که 

  .حتي بالعکس باعث ترويج فرهنگ خشونت نيز گشته است

خواسته آمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني، ايجاد امنيت پايدار در کردستان است و 

اين امنيت را در ادامه سناريوي سرکوب فعاالن سياسي کرد نمي داند ، سناريويي که  يقينًا

فعال سياسي و مدني کرد به اعدام با شتاب در مناطق  21هم اکنون با محکوميت 

   .کردنشين در جريان است

از اين رو کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی کرد با ابراز نگرانی از وعضيت 

افکار عمومی ، سازمانها و نهادهای حقوق بشر خواستار حمايت همه جانبه از موجود از 

زندانيان سياسی و مدنی کرد محکوم به اعدام و بخصوص خواستار حمايت از زينب 

  . جالليان و عزيز محمد زاده که بيش از يک ماه است از سالمتی آنها خبری نيست
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  فعال کرد به سی سال زندان محکوم شد
گاه انقالب اسالمی شهر سنندج فرهاد حاجی ميرزايی فعال  کرد را به سی سال بيداد

انجمن دفاع از زندانيان سياسی وحقوق بشر ايران در بان باره می . زندان محکوم کرد

   :نويسد

براساس گزارشات دريافتی از شهر سنندج ، دادگاه انقالب استان کردستان به رياست  

سال زندان را برای فرهاد حاجی  17ين بار حکم قاضی مصطفی طياری برای دوم

  .ميرزايی صادرکرده است

فرهاد حاجی ميرزايی بعد از دوسال شکنجه در اداره اطالعات استان کردستان، زندان 

اوين وقزل حصار کرج به قيد وثيقه سيصد سيصد ميليون تومان موقتا از زندان آزاد شده 

فرمايشی توسط دادگاه انقالب تهران به ده سال فرهاد برای بار اول دريک دادگاه . بود

  .وشش ماه حبس محکوم شده بود

سال حبس بصورت غيابی صادر و درحکم صادره قيد شده است که پرونده  17حکم 

  .فرهاد حاجی ميرزايی برای تحقيق و محاکمه مفتوح می باشد

  

   فعال سنندجی به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شد
  :ن حقوق بشر کردستانخبرگزاری ديدبا

ماه حبس تعزيزی صادر  4شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج برا ی محمد قوامی دو سال و 

اقدام عليه امنيت و فعاليت و تبليغ به نفع يک حزب کردی از اتهامات اين شهروند  و نمود

  .سنندجی ميباشد

تی گذراند و ماه را در بازداشتگاه امني 3گفتنی است محمد قوامی سال گذشته مدت 

  .ميليون تومانی بطور موقت آزاد ميباشد 50همکنون با قرار وثيقه 

  88اسفند 25سه شنبه 
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  چهار فعال آذربايجانی در زندان اردبيل اعتصاب غذا کردند
ودود سعادتی، بهروز عليزاده، علی عباسی و رحيم غالمی زندانيان : ساواالن سسی  

در اعتراض به فشارهای  ٨٨اسفند  ٢٢از روز شنبه  سياسی آذربايجانی در زندان اردبيل

  .وارده از سوی رئيس زندان و تضييع حقوق اوليه شان دست به اعتصاب غذا زده اند

ماموران اداره اطالعات اردبيل در روزهای اخير با مراجعه به زندان اردبيل از اين 

بدنبال مخالفت . اهم آورندفعالين خواسته اند با نوشتن توبه نامه زمينه آزادی خويش را فر

زندانيان سياسی آذربايجانی با خواسته ماموران امنيتی، مسئولين زندان اردبيل فشار بر 

   .اين زندانيان را افزايش داده اند

منابع موثق از زندان اردبيل خبر می دهند مسئولين زندان ضمن ممانعت از تماس تلفنی 

نواده، موی سر اين زندانيان سياسی آذربايجانی اين چهار زندانی سياسی آذربايجانی با خا

را با حالتی تحقير آميز کچل کرده و با وارد کردن فشارهای مختلف روحی و روانی 

  .سعی در آزار و اذيت اين زندانيان دارند

چندی پيش نيز مسئولين زندان با انتقال زندانيان خطرناک و ضرب و شتم فعالين 

يان و توهين به افکار آنها اين چهارزندانی سياسی را تحت آذربايجانی به دست اين زندان

  .فشار قرار داده بودند

فشار و آزار و اذيت زندانيان سياسی آذربايجانی و عدم اعطای مرخصی به اين زندانيان 

در حالی صورت می گيرد که بر طبق آئين نامه اجرايی سازمان زندانها و قوانين ايران 

دگی به مشکالت روحی و جسمی و محافظت از زندانيان را مسئولين قضايی وظيفه رسي

  .بر عهده دارند و شرع اسالم نيز حقوق زندانيان را به رسميت شناخته است
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  اعتصاب غذای يک زندانی در مهاباد
يک زندانی کرد در زندان مهاباد به نام جعفر افشاری دست به :آژانس خبری موکريان

   .اعتصاب زد

بيش از پنج ماه است در زندان بسر می برد در اعتراض به عدم اعطای  اين زندانی که

   . اسفند دست به اعتصاب زده است 26رای باز و مرخصی ،از مورخه 

سال زندان  2گفتنی است جعفر افشاری به اتهام فراری دادن متهم ،از سوی دادگاه به 

  .محکوم شده و از بيماری قلبی رنج می برد

  

  

   ايران ملل اقوام و قوقدفاع از ح کميته
   کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
  شهريار ايازی

  
  


