
کميسيون مليتھای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ١٣٩١گزيده ای از اخبار مردادماه   

 

 کردستان

 
  اسامی ده شھروند بازداشتی توسط توسط نيروھای امنيتی در سقز

  ٢٠١٢ژوييه  ٢٢ -  ١٣٩١مرداد  ١يکشنبه 
  
  

توسط نيروھای امنيتی سرویس حقوق بشر: طی روزھای گذشته چند شھروند سقزی  - آژانس خبری موکریان 
  در این شھر دستگير شدند.

  
به گزارش آژانس خبری موکریان، اسامی افراد بازداشتی محمد سعيد راد، شوانه صالحی، کمال خضری، ماجد 

عبدا... زاده، محمود فتاح زاده، عبدا... مھجور، فاتح رحيم پور، لقمان جھانی، فریار صالحی و شيرکو اعتماد عنوان 
  شده است.

  
به گفته خانواده چند تن از دستگير شدگان، برخی از آنھا پس از سپری نمودن مدتی در بازداشتگاه، به زندان 

  مرکزی سقز منتقل شده و با خانواده ھایشان مالقات داشته اند.
  

تاکنون ھيچ علت یا عللی برای بازداشت این شھروندان از سوی مراجع قضائی در سقز اعالم نشده اما شنيده 
  ه اتھام این افراد امنيتی است.دش
  

 

   ماه حقوق کارگران سد خاکی زیویه ۴عدم پرداخت 
   ١٣٩١مرداد  ٠٢دوشنبه 

نفر از کارگران شاغل در  ١٠٠بر اساس گزارش رسيده، حدود  -خبرگزاری ھرانا 

  اند. ماه است که حقوق دریافت نکرده ۴سد خاکی زیویه 

ھای کارگری، سد خاکی زیویه در  بنا به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
با پيمانکاری شرکت جھاد نصر شروع به  ١٣٨۴  کيلومتری شھر کامياران قرار دارد و در سال ٢٠

.کار کرده است  

 

   تقاضای چند تن از زندانيان سياسی از کبودوند جھت پایان اعتصاب غذا

  |  ٢٢:٤٨ساعت  ١٣٩١مرداد  ٠٢دوشنبه 



حشمت هللا طبرزدی، رسول بداقی، رضا شریفی بوکانی و  -خبرگزاری ھرانا 

ای از محمد صدیق کبودوند خواستند تا به اعتصاب غذای خود پایان  نامهخالد حردانی طی 

  دھد. طبق آخرین اخبار رسيده محمد صدیق کبودوند به اعتصاب غذای خود پایان داد.

محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر در بند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب 

اعالم کرده که به دليل بيماری صعب العالج فرزندش  ھا غذا زده بود، این فعال حقوق بشر بار

نياز است که وی به مرخصی رفته و در کنار وی برای درمان او بکوشد. اما مسئوالن قضایی به 

  این خواسته تن ندادند. 

 

 بازداشت چھار شھروند کرد توسط نيروھای امنيتی

 ١٣٩١مرداد  ٤چھارشنبه 

  

چھار شھروند اھل شھرھای پيرانشھر، نقده،  -بشر سرويس حقوق  - آژانس خبری موکريان 

  اشنويه و شاھين دژ توسط نيروھای امنيتی بازداشت و روانه زندان شدند.

بنا به گزارش رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکريان، اسامی اين چھار شھروند ھادی 

  مولودی، محمد نجاری، محمدشفيع رحمان پور و محمد محمودی اعالم شده است.

براساس ھمين گزارش، اين افراد حدود دو ماه پيش بازداشت و چندی پيش به زندان مرکزی 

  اروميه منتقل و روز گذشته به تھران اعزام شدند.

تا لحظه تنظيم خبر علت يا علل بازداشت اين افراد از سوی مراجع قضائی استان آذربايجان 

  ان امنيتی می باشد. شود اتھام اين شھروند غربی اعالم نشده، اما گفته می

  

  مذھبی کردستان - بازداشت عبدهللا عباسی فعال ملی
   ١٣٩١مرداد  ٠٩دوشنبه 



یکی از مسئولين دفتر مفتی و از اعضای شورای مکتب قرآن  -خبرگزاری ھرانا 

  کردستان توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد.

بنا به گزارش کردپا، عبدهللا عباسی یکی از مسئولين دفتر حسن امينی، مفتی و ریيس 

 –شورای مکتب قرآن کردستان، روز جمعه ششم مردادماه جاری در پليس راه سنندج 

ی کل اطالعات استان  کرمانشاه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد و به ستاد خبری اداره

  کردستان انتقال یافت. 

  ظه انتشار این خبر از علت بازداشت این فعال مذھبی خبر موثقی در دست نيست.تا لح

  

 احضار و بازجويی يک فعال اجتماعی در سنندج

 ١٣٩١مرداد  ١٣جمعه 

  

روز سه شنبه دھم مرداد ماه سال جاری، يک  -سرويس حقوق بشر  - آژانس خبری موکريان 

بار دوم به ستاد خبری اداره اطالعات اين فعال اجتماعی در سنندج به نام احمد مرادی برای 

  شھر احضار و مورد بازجويی قرار گرفت.

براساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، نامبرده طی اين بازجويی که چند ساعت به 

طول انجاميد به دليل قصد انتشار بيانيه ای در حمايت از اعتصاب غذای محمدصديق کبودوند 

  گرفته است.مورد بازخواست قرار 

گفتنی است روز شنبه گذشته نيز احمد مرادی به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج احضار و 

  مورد بازجويی قرار گرفته بود.

 

 نامه دو مقام مسئول پارلمان اروپا در مورد وضعيت کبودوند در زندان

  ١٣٩١مرداد  ١٤شنبه 

ای  حقوق بشر پارلمان اروپا و تاريا کرونبرگ، رئيس ھيئت امور اروپا با ايران در پارلمان اروپا در نامه  باربارا لوخبيلر، رئيس کميته

خطاب به سفير جمھوری اسالمی ايران در بروکسل از وضعيت محمدصديق کبودوند، فعال حقوق بشری ُکرد در زندان اوين 



  ن آزادی وی شدند.ابراز نگرانی کرده و خواھا

  خوانيد: متن اين نامه را در زير می

  به آقای محمود بريمانی: سفير جمھوری اسالمی ايران در بروکسل

  در باره وضعيت آقای محمد صادق کبودوند

  آقای سفير،

وين تھران زندانی در زندان ا  را با ابراز نگرانی عميق مان در باره وضعيت ناگوار آقای محمد صديق کبودوند که  ما اين نامه

  ھستند، خطاب به شما می نويسيم.

رد   در اعتراض به  اطالعات بدست آمده از منابع موثق، حاکی از آن است که وضعيت آقای کبودوند، در پی اعتصاب غذايی که

  ت.بود، ھمچنان وخيم و نگران کننده اس  درخواست ھای مکرر ايشان برای ديدار با پسر بسيار بيمارش آغاز کرده

جلب کنيم   اين مسئله  شما را به  منديم توجه حقوق بشر پارلمان اروپا و ھيئت پارلمان اروپا در امور ايران، عالقه  از طرف کميته

بر اساس قوانين بين المللی، دولتمردان و مسئوالن ايران موظفند، آسايش جسمی و روحی زندانيان را تضمين نمايند. ما   که

در طول مدت زندان، با آقای   را بعمل آورد تا اطمينان حاصل شود که  اقدامات الزمه  ھمه  تقاضا ميکنيم کهاز دولت شما رسما 

  رفتار می شود.  کبودوند بر طبق موازين بين المللی و مبانی انساندوستانه

ای بدليل فعاليت ھای  و بطور غير منصفانه  بوده  آقای کبودوند زندانی انديشه  ھمچنين الزم می دانيم تذکر دھيم که

است. حکم زندان او نقض آشکار حق آزادی بيان بر طبق  ده سال و نيم حبس محکوم شده  نگاری و حقوق بشری به روزنامه

ھمين دليل خواھان آزادی   است. به  ايران ھم آن را امضا کرده  کنوانسيون حقوق سياسی و مدنی سازمان ملل می باشد که

  فوری او می باشيم.

  ترين خبرھا درباره آخرين وضعيت آقای کبودوند، از طرف شما ھستيم. تظر دريافت تازهمن

  با احترام

 باربارا لوخبيلر
حقوق بشر پارلمان اروپا  رئيس کميته  

 
 تاريا کرونبرگ

  

 ١٣٩١مرداد  ١٨چھارشنبه 

  صدور حکم اعدام برای بختيار معماری، شھروند ُکرد در مريوان

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ يک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت بختيار معماری 

برد، از سوی دادگاه انقالب شھر مريوان به  در بازداشت بسر می ٨٩ساله که از مردادماه سال  ٣۵شھروند ُکرد ساکن مريوان، 

يق عضويت در يکی از احزاب ُکرد به اعدام محکوم شده است. حکم ياد شده در رياست قاضی لطفی به اتھام محاربه از طر

  ارديبھشت ماه به صورت رسمی به وی در زندان سنندج ابالغ شده است. ٢١تاريخ 

در شھر مريوان توسط نيروھای اداره اطالعات  ٨٩مردادماه سال  ١٣اين فعال حقوق بشر بختيار معماری در تاريخ   گفته  بنابه

شھر مريوان بازداشت و روز بعد به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطالعات شھر سنندج منتقل شده است. او به مدت سه ماه 

  است. در اين بازداشتگاه تحت بازجويی قرار گرفته و در اين مدت نيز از حق مالقات و تماس تلفنی با خانواده محروم بوده

  



در دفاعيه وکيل بختيار معماری که نسخه ای از آن در اختيار کمپين قرار گرفته است آمده است که دادگاه بدون ارائه شاھد و 

تنھا بر اساس اقرار و اعترافات متھم در زمان بازجويی در وزارت اطالعات، اقدام به انتساب اين اتھامات به موکل وی نموده 

مراحل دادرسی تمام اتھامات را رد کرده و اقرارات انجام شده در مراحل تحقيقات اوليه تحت فشار است و موکل او در ھمه 

  بازجويان بوده است.

  

موکل بنده از اولين جلسه دادرسی تاکنون با قاطعيت تام ھمگی مطالب اظھار شده در تحقيات « در متن دفاعيه آماده است: 

در اداره اطالعات يا با حضور کارشناسان آن اداره به عمل آمده و حتی بنابه تاييد مقدماتی که تمامی آن بنابه اظھار موکل 

متھمين و داديار محترم تحقيق نه تنھا در اداره اطالعات بوده بلکه با چشمان بسته نيز صورت گرفته است را تکذيب نموده و 

و شتم فيزيکی و روانی اعالم نموده. داليل ادعای  بيان آن مطالب را بنابه درخواست تحقيق کنندگان و بر اثر عدم تحمل ضرب

دادگاه با نشان دادن آثار ضرب و شتم از محل شکستگی پاشنه و قوزک پای چپ و فک و غفونتھای داخلی   خود را در جلسه

  »بيان نمود.

  

« ته است مدعی شد: يک فرد نزديک به خانواده در مصاحبه با منبع محلی ياد شده که متن آن در اختيار کمپين قرار گرف

بختيار معماری در زمان بازجويی در بازداشتگاه اداره اطالعات شھر سنندج برای اقرار به قتل اين دو شھروند به سفارش يک 

زياد مجبور به اعتراف شده است. چون بر طبق حکم صادر نيز   سازمان جاسوسی انگليس تحت فشار بوده و به دليل شکنجه

ديماه  ٢٩ف شده است و نه شاھدی در اين پرونده وجود دارد. دادگاه کيفری استان کردستان در تاريخ نه آالت جرم از وی کش

به اتھام قتل و شکايت خانواده مقتولين برای وی حکم قصاص صادر کرده است و ھمچنين دادگاه انقالب شھر مريوان  ٩٠سال 

اعدام صادر کرده است و در ھر دو دادگاه تنھا بر اساس اقرار  به اتھام محاربه از طريق عضويت در احزاب ُکردی برای وی حکم

  »متھم حکم صادر شده است.

  

  در دادنامه صادر از دادگاه کيفری استان کردستان نام دو مقتول انوراشکاوند و طيب کشوردوست ذکر شده است. بنابه گفته

مان برگزاری دادگاه بختيار معماری تمام اتھامات صادر شده را اين منبع بعد از انتشار اين اعترافات او از کانال پرس تی وی در ز

  رد و اعالم کرده است تحت فشار بازجويان وزارت اطالعات مجبور به اعتراف شده است.

  

بعد از حدود سه ماه نيروھای اداره اطالعات سنندج وی را به صورت دست بند و پابند ھمراه « اين منبع آگاه در ادامه افزود : 

اند که او عليه جمھوری اسالمی فعاليت  بردار به منزل پدر وی برده و بعد از مالقات ھمسر و فرزندانش به آنھا اعالم کردهفيلم

مسلحانه داشته و اين آخرين مالقات شما با وی خواھد بود. ماموران اداره اطالعات سپس وی را به منزل دو شھروند ُکرد که 

پرس تی وی   ، انتقال داده و او را قاتل آنھا معرفی کرده و سپس بعد از فيلمبرداری، شبکهاند مدتی قبل از آن به قتل رسيده

در دادگاه کيفری  ٩٠دی ماه سال  ٢٩ايران تودی اقدام به پخش اين فيلم کرد. اين زندانی سياسی ھمچنين در   در برنامه

  »استان کردستان به اتھام قتل به قصاص محکوم شده است.

  

 اش را دارد. برد و ھر ماه يک بار اجازه مالقات با خانواده ھم اکنون در زندان مرکزی سنندج بسر می بختيارمعمار

 

 
  چھار شھروند کرد در سنندج محاکمه شدند

  ٢٠١٢اوت  ١٣ - ١٣٩١مرداد  ٢٣دوشنبه 
  
  

دادگاه  سرویس حقوق بشر: جلسه رسيدگی به پرونده چھار شھروند بازداشتی کرد در - آژانس خبری موکریان 
  انقالب سنندج برگزار شد.

مرداد ماه سال جاری جلسه رسيدگی به  ٢١بنا به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان در سنندج، روز شنبه 
اتھامات چھار شھروند کرد اھل شھرھای کامياران، مریوان و دیواندره در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج 

  ر شد.به ریاست قاضی بابایی برگزا
ساعت ونيم به طول انجاميد، پرونده چھار شھروند کرد به نام  ٢بر اساس این گزارش، در این جلسه که حدود 



ھای چنگيز قدم خير (کامياران)، ایوب اسدی (مریوان)، فخرالدین فرجه (کامياران) و محمد حسين رضایی 
  ذ شد.(دیواندره) مورد رسيدگی قرار گرفت و آخرین دفاع نيز از آنان اخ

  اتھام وارده به این افراد عضویت و ھمکاری با یکی از گروھھای مخالف نظام و ...اعالم شده است.
الزم به ذکر است این افراد سال گذشته توسط نيروھای امنيتی بازداشت و ھم اکنون در زندان مرکزی سنندج به 

  سر می برند. 

 

  
  نامه سرگشاده زندانی سياسی کرد محکوم به اعدام به افکار عمومی 

  
   اخبار روز

   ٢٠١٢اوت  ١٣ - ١٣٩١مرداد  ٢٣دوشنبه 
  

  سالم

اسم من بخيتار معماری است يک دانشجو ھستم چون در کشوری 

زندگی ميکنم که تبعيض ملی و تبعيض قومی و مذھبی بيداد ميزند و به 

شھرند کرد ھستم و چند باری با ياران دليل اينکه که من يک 

ھمدانشگاھيی خودم در باره وضعيت تاسفبار زندگی کردھا بحث نموده 

ام. من را دستگير نمودند و چون در کشور ايران به ھيچ عنوان قانون 

حاکم نيست اتھاماتی واھی و دور از راستی که بنده به ھيچ عنوان 

ما را به مرگ محکوم نموده  مرتکبش نشده ام متوجه بنده نموده اند و

اند و ھم اکنون جانم در خطر است و ھر لحظه منتظر ھستم که درب 

زندان را باز کنند و بنده را برای اجرای حکم ناعادالنه ضد انسانی 

  اعدام صدا کنند.

من نگران حال خودم نيستم الکن بيايد نگاه کنيد زندانھای ايران شده 

  ناله ھای گريان التماس ميکنند ترا بخدا به من تجاوز نکنيد در درون زندانھای جمھوری اسالمی ايران. تجاوزخانه و ھر روز دختران با

ما از سازمان ملل و جامعه جھانی درخواست ميکنيم که بخاطر نقض حقوق بشر رژيم ايران را تنبيه کنيد رژيم ايران ھر روز و ھر ساعت 

ھمه چيز فقر نداری و بيکاری وو از اين ھم بگذريم شکنجه ھای قرون وسطی و دور از حقوق شھروندان خويش را نقض ميکند بيتش از 

اصول بشری. خواھش ميکنم صدايم را بشنويد من يک بيگناھم ھيچ گناھی مکرده ام بجز اينکه يک شھروند کرد ھستم در ايران کرد بودن 

ين من بيگناه ھم به اين جرم واھی گرفتار شده ام لطفا صدايم را عرب بودن و بلوچ بودن از ديدگاه حاکمان جرم محسوب ميشود بنابر ا

بشنويد از جامعه جھانی و از سازمانھای حقوق بشری و سازمانھای منع شکنجه درخواست ميکنم به ياری بنده و دوستان ديگر ی که به جرم 

  واھی در زندانھای ايران گرفتار شده اند بشتابيد.

  

  ری زندانی اعدامیبا سپاس فراوان بختيار معما

  کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی 

 
  

 

 آذربايجان

 

  درصد از وسعت خود را از دست داده است ۶۵درياچه اروميه بيش از 

  ٢٠١٢ژوييه  ٢٢ -  ١٣٩١مرداد  ١يکشنبه 



  
  

بی بی سی: معاون محيط طبيعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محيط زیست ایران در خصوص تشدید بحران دریاچه اروميه گفته است 

درصد عرصه این دریاچه خشک شده و  ۶۵که در حال حاضر بيش از 
  درصد از آن ھنوز آبدار است. ٣۵کمتر از 

  
به  اصغر محمدی فاضل، معاون سازمان حفاظت از محيط زیست،

خبرگزاری جمھوری اسالمی گفته است که "در جریان مشاھدات از 
راه ھوا مشخص شد که بخش ھایی از دریاچه به دليل غلظت و تراکم 

  امالح به رنگ قرمز در آمده که نشان دھنده وخامت وضعيت دریاچه در آن بخش ھا است."
  

د که در آن بخش ھا امالح به حالت فوق اشباع او گفت که اندازه گيری امالح برخی از نقاط دریاچه نشان می دھ
رسيده یعنی ترکيبات امالح و نمک دریاچه به حدی است که نشان می دھد دریاچه در آن قسمتھا ھم آماده 

  خشک شدن است.
  

ميليارد متر  ١٫٨اقدام به رھا سازی "حق آبه" دریاچه اروميه تا سقف  ١٣٩٠وزارت نيروی ایران از مھرماه سال 
رده است؛ اما با توجه به شرایطی که مسيرھای رودخانه ھای منتھی به دریاچه به دليل عدم الیروبی، مکعب ک

برداشت ھای غير مجاز در مسير و انحرافی که در مسيرھای آبی منتھی به دریاچه وجود دارد، این ميزان آب 
  ھرگز به دریاچه نمی رسد.

  
ميليارد متر مکعب آب که وزارت  ١٫٨نشان می دھد که ھنوز  آقای محمدی گفت "شرایط این دریاچه در حال حاضر

نيرو مدعی آن است، به این دریاچه نرسيده است. بنابراین این وزارتخانه عالوه بر اھتمامی که نسبت به تامين 
ميزان بيشتری آب به صورت حق آبه در حوضه دریاچه اروميه انجام می دھد، باید موضوع الیروبی و بازگشایی 

  ھای منتھی به دریاچه اروميه و برخورد با برداشت ھای غير مجاز از منابع آب را ھم مورد توجه قرار دھد."مسير
  

او ھمچنين گفت که حدود بيست و چھار ھزار حلقه چاه غير مجاز در حوضه دریاچه اروميه وجود دارد که مقدار 
امر باید مورد توجه مسئوالن وزارت نيرو قرار  زیادی برداشت غير قانونی آب از طریق آنھا انجام می شود و "این

  گيرد."
  

به گزارش خبرگزاری جمھوری اسالمی، قرار است که پيش از پایان ماه رمضان، نشست مشترکی ميان 
نمایندگان مجلس از سه استان آذربایجان غربی، شرقی و کردستان، و نمایندگانی از وزارت نيرو، جھاد کشاورزی 

برگزار شود تا اقدامات مورد نياز در مورد دریاچه اروميه به بحث گذاشته شود و برای نجات  و سازمان محيط زیست
  دریاچه ھمفکری بيشتری انجام شود.

 

   
  شھروند مھابادی ٢٠سال زندان برای  ۶٧

  ٢٠١٢ژوييه  ٢٣ -  ١٣٩١مرداد  ٢دوشنبه 
  
  

توسط دادگاه انقالب اسالمی این سرویس حقوق بشر: چند شھروند اھل مھاباد  - آژانس خبری موکریان 
  شھرستان به حبس محکوم شدند.

براساس گزارش رسيده به سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان، بيست شھروند مھابادی که پایيز سال 
گذشته به اتھام امنيتی بازداشت و زندانی شده بودند از طرف دادگاه اتقالب اسالمی شھرستان مھاباد به زندان 

  ند.محکوم شد
دادگاه انقالب اسالمی شھرستان مھاباد، به شرح زیر  ١اسامی این افراد و حکم صادره برای آنھا از سوی شعبه 

 

 



  می باشد:
  
  سال حبس تعزیری ١٠. عثمان موالنژاد ١
  سال حبس تعزیری ٥. علی موالنژاد ٢
  سال حبس تعزیری ٥. اسماعيل حمزه پور ٣
  سال حبس تعزیری ٥. ناصر طریق ٤
  سال حبس تعزیری ٥موالنژاد  . چيا٥
  سال حبس تعزیری ٤. محمدامين قادرزاده ٦
  سال حبس تعزیری ٤. سليم چراغ منان ٧
  سال حبس تعزیری ٤. لقمان سالکی ٨
  سال حبس تعزیری ٤. کاوه سالکی ٩
  سال حبس تعزیری ٤. سليمان رحيم زاده ١٠
  سال حبس تعزیری ٣. عثمان قادرنژاد ١١
  حبس تعزیریسال  ٣. علی برنا ١٢
  سال حبس تعزیری ٢. محمد ایزددوست ١٣
  سال حبس تعزیری ٢. انور ایزددوست ١٤
  سال که در تجدید نظر به یک سال و نيم کاھش یافت. ٣. زانيار قادرزاده در دادگاه بدوی به ١٥
  . ناصر بھجتی یک سال و نيم حبس تعزیری١٦
  . سمکو عثمانی یک سال و نيم حبس تعزیری١٧
  ابراھيم زاده یک سال حبس تعزیری. محمد ١٨
  . قاسم رحيمی یک سال حبس تعزیری١٩
  ماه حبس تعزیری ٦. مراد حسن زاده ٢٠
  

  روز از تاریخ ابالغ آن، قابل تجدیدنظرخواھی ھستند. ٢٠شایان ذکر است آرای صادره حضوری و ظرف مھلت 
  
  
 

  آذربايجان غربی: بازداشت چھار شھروند کرد توسط نيروھای امنيتی

  ٢٠١٢ژوييه  ٢۵ - ١٣٩١مرداد  ۴چھار شنبه 
  
  

سرویس حقوق بشر : چھار شھروند اھل شھرھای پيرانشھر، نقده، اشنویه و شاھين دژ  - آژانس خبری موکریان 
  توسط نيروھای امنيتی بازداشت و روانه زندان شدند.

  
شھروند ھادی مولودی، محمد نجاری، بنا به گزارش رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکريان، اسامی اين چھار 

  محمدشفيع رحمان پور و محمد محمودی اعالم شده است.
  

براساس ھمين گزارش، این افراد حدود دو ماه پيش بازداشت و چندی پيش به زندان مرکزی اروميه منتقل و روز 
  گذشته به تھران اعزام شدند.

  
سوی مراجع قضائی استان آذربایجان غربی اعالم نشده،  تا لحظه تنظيم خبر علت یا علل بازداشت این افراد از

  شود اتھام این شھروندان امنيتی می باشد. اما گفته می
  
 

  تبعيد سه تن از زندانيان امنيتی زندان اروميه

 ١٣٩١مرداد  ٥پنجشنبه 



  

سه شھروند زندانی در زندان مرکزی اروميه به  -سرويس حقوق بشر  - آژانس خبری موکريان 

  زاھدان تبعيد شدند.زندان 

يکی از اعضای خانواده اين افراد در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکريان ضمن اعالم اين خبر 

اظھار داشت : سحرگاه روز چھارشنبه چھارم مردادماه سال جاری، سه نفر از زندانيان زندان 

انی از زندان مرکزی اروميه به نام ھای ايرج محمدی، محمد امين اگوشی و احمد پوالد خ

  اروميه به زندان مرکزی زاھدان تبعيد شدند.

وی افزود: ايرج محمدی اھل مياندوآب، محمد امين آگوشی و احمد پوالد خانی اھل پيرانشھر 

دستگير و ابتدا به اتھام جاسوسی از سوی شعبه دوم دادگاه  ٨٨در ارديبھشت ماه سال 

در پی درخواست اعاده دادرسی از سوی  نظامی آذربايجان غربی به اعدام محکوم شدند که

وکالی اين افراد، شعبه يک دادگاه نظامی اروميه اين سه شھروند را محاکمه و ھر کدام از آنان 

  سال حبس در زندان زاھدان محکوم نمود.  ١٠را به تحمل 

   پيشگيری از درو کردن مزارع مرزنشينان در سلماس آزار، اذیت و 
   ١٣٩١مرداد  ٠٦جمعه 

نيروی انتظامی با احضار کشاورزان مرزنشين به مراکز  -خبرگزاری ھرانا 

ھا و درو کردن مزارع  نظامی و اخذ تعھد کتبی از آنان به منظور خودداری از نزدیک شدن به مرز

  خود فشار بر ایشان را افزایش دادند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، احضار 

مرزنشينان به مراکز نظامی و اخذ تعھد کتبی از آنان به منظور خودداری از نزدیک شدن به 

ھا و ھمچنين ممانعت ازدرو کردن مزارع شخصی از موارد فشاری است که بر کشاورزان در  مرز

 .طی یک ماه گذشته تحميل شده استاین شھرستان 

  

  سه شھروند مھابادی به دالیل سياسی به حبس محکوم شدند 
   ١٣٩١مرداد  ٠٧شنبه 



خبرھا حاکی از صدور حکم زندان برای سه شھروند  -خبرگزاری ھرانا 

  انقالب اسالمی این شھر است.کردستانی اھل مھاباد توسط دادگاه 

بنا به گزارش موکریان، ھویت دو تن از این شھروندان را شاھو پرتوی کارشناس علوم تربيتی و 

  شمزین احمدنژاد دانشجوی دانشگاه پيام نور مھاباد اعالم کرده است.

طبق این گزارش پرتوی که بيش از یک ماه است در زندان بسر می برد به اتھام ھمکاری با یک 

  حزب مخالف به سه سال و احمد نژاد به اتھام امنيتی به یک سال حبس محکوم شده است. 

 

   دنی اردبيل به دادگاهاحضار سه تن از فعالين م 
   ١٣٩١مرداد  ٠٨يكشنبه 

حميد قوتی، مھدی اژدری و محمد خاکپور از فعالين مدنی  -خبرگزاری ھرانا 

  در دادگاه انقالب اردبيل حاضر شوند. ٩١شھریور ماه ١۴اردبيل طبق احضاریه باید در مورخه 

  

  تداوم فشارھای قضايی و امنيتی بر فعاالن آذربايجانی

 ١٣٩١مرداد  ٨يكشنبه 

  

  گزارش ھای دریافتی حاکی از تداوم فشارھای قضایی و امنيتی بر فعاالن آذربایجانی است.

فعاالن آذربایجانی که در سال ھای اخير تحت فشار شدید قرار گرفته و تعداد زیادی از آنان 

ی بازداشت شده اند، خواھان برابری، برخورداری از حقوق شھروندی، احترام یکسان و آزاد

ھستند. اما فعاليت ھای آنان با واکنش ھای امنيتی در جمھوری اسالمی مواجه شده و 

  فعاالن بازداشت شده نيز ھمچنان و بالتکليف در زندان به سر می برند.



مطالبه خواندن و نوشتن به زبان مادری در مدارس و اعتراض به خشک شدن دریاچه اروميه به 

ی برجسته ترین فعاليت این کنشگران در ماه ھای اخير عنوان تالشی برای نجات محيط زندگ

بوده اما دستگاه ھای امنيتی جمھوری اسالمی این فعاليت ھا را اقدام عليه امنيت ملی 

خوانده اند و زندانھای طوالنی و حبس در سلولھای اداره اطالعات سھم فعاالن جوان 

  آذربایجانی شده است.

گمنامی ھستند که ماه ھای گذشته را در سلول ھای اغلب فعاالن بازداشت شده، جوانان 

  انفرادی اداره اطالعات سپری کرده اند.

به گزارش ندای سبز آزادی، یکی از این فعاالن محمد اسکندرزاده، فعال تبریزی است که حدود 

روز است در اداره اطالعات تبریز تحت بازجویی قرار دارد و دست کم در اوایل بازداشت و به  ٧٠

دت دیگر زندانيان به شدت شکنجه شده و با مشکالتی در شنوایی گوش چپ خود مواجه شھا

  است.

اردیبھشت سال جاری، تنھا دو بار موفق به  ٣١آقای اسکندرزاده از زمان بازداشت در شب 

تماس تلفنی شده است. درحالی که خانواده و دوستان او به شدت نگران وخامت حالش 

  ھستند.

يدگی کننده به اتھامات فعاالن آذری که سھم قابل توجھی در بالتکليف نگاه یکی از قاضيان رس

داشتن آنان دارد، ھاشم زاده قاضی دادگاه انقالب تبریز است که اسکندرزاده نيز با دستور او 

  روز گذشته را بدون تماس تلفنی در سلول انفرادی گذرانده است. ۶٠

يت تعدادی از شھروندان بازداشت شده به گزارش ندای سبز آزادی، نام و گزارش وضع

  آذربایجانی به شرح ذیل است: 

 -مکان نگھداری: اداره اطالعات تبریز – ٣١/٢/٩١تاریخ بازداشت  -محمد اسکندرزاده . ١

  بالتکليف

محل نگھداری: اداره  – ٧/۴/٩١تاریخ بازداشت  -وحيد حبيب چشمه ( شھر سھند) . ٢

  بالتکليف -اطالعات تبریز

  بالتکليف - محل نگھداری: اداره اطالعات تبریز – ٧/۴/٩١تاریخ بازداشت  -راستگو  وحيد. ٣

 -محل نگھداری: اداره اطالعات تبریز – ٧/۴/٩١تاریخ بازداشت  -سھند معالی (شھر سراب) . ۴

  بالتکليف

  بالتکليف - محل نگھداری: اداره اطالعات تبریز – ٧/۴/٩١تاریخ بازداشت  - علی صمدپور . ۵



  بالتکليف - محل نگھداری: اداره اطالعات تبریز – ٧/۴/٩١تاریخ بازداشت  -علی بشارتی . ۶

 -محل نگھداری: اداره اطالعات تبریز – ٧/۴/٩١تاریخ بازداشت  -جمال موسوی نژاد . ٧

  بالتکليف

محل نگھداری: ابتدا اطالعات اردبيل  – ١٠/۴/٩١تاریخ بازداشت  -داریوش پروانه (اردبيل) . ٨

  بالتکليف -ن اداره اطالعات تبریزاکنو

 - محل نگھداری: اداره اطالعات تبریز – ١٩/۴/٩١تاریخ بازداشت  -مسعود حسين زاده . ٩

  بالتکليف

الزم به یادآوری است که این ليست دربرگيرنده اسامی تمام فعاالن بازداشت شده نيست و 

  ھمچنان گمنام باقی مانده اند.بسياری از جوانان فعال آذربایجانی پس از بازداشت نيز 

نفر  ١٠ھمچنين طبق اخبار دریافتی از شھر سراب، تعداد دستگيرشدگان این شھر نزدیک به 

نفر از آنان با قطعيت مشخص شده و تعداد دیگری نيز پس از  ۴است که تنھا اسامی 

  بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده و در انتظار اعالم حکم دادگاه ھستند.

  

   وبالگ نویس در تبریز بازداشت شدند ٧
   ١٣٩١مرداد  ٠٩دوشنبه 

 ٧رئيس پليس فضای مجازی آذربایجان شرقی از دستگيری  -خبرگزاری ھرانا 

  نفر از وبالگ نویسان اینترنتی در تبریز خبر داد.

بنا به گزارش پایگاه اطالع رسانی پليس، سرھنگ قاسملو در تشریح این خبر اعالم داشت: 

"برابر رصد اینترنتی اداره پيشگيری پليس فتا استان آذربایجان شرقی شناسایی وبالگ 

نویسان اینترنتی که در بحث ھموار سازی ارتباطات غير مجاز فعاليت داشتند در دستور کار این 

  فت." پليس قرار گر

  

   دو شھروند معترض در تبریز به چھار سال حبس محکوم شدند 
   ١٣٩١مرداد  ١١چھارشنبه 



که  تن از شھروندان معترض  ٢حميد منافی و حسن قنبری  -خبرگزاری ھرانا 

در اعتراض به خشک شدن دریاچه اورميه در تجمع اعتراضی مسالمت  ١٣٩٠شھریور  ١٢در

آميز تبریز شرکت کرده بودند ھر کدام به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعليقی 

  محکوم شدند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این بازداشت 

روز حبس در بازداشتگاه اداره اطالعات و زندان مرکزی تبریز  ٢٠به شدگان پس از تحمل نزدیک 

  ميليون تومانی بطور موقت آزاد شده بودند. ۴٠با سپردن وثيقه 

   تھدید و بازجویی جمعی از زندانيان سياسی در زندان اروميه 
   ١٣٩١مرداد  ١٣جمعه 

روز گذشته شش تن از زندانيان سياسی کرد محبوس در  –خبرگزاری ھرانا 

  زندان اروميه از سوی ماموران وزارت اطالعات مورد بازجویی و تھدید قرار گرفتند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، سيد جمال 

عيسایی، بالل چيلگر، یوسف کاکه ممی، مصطفی علی احمد، سيد سامی محمدی، مراد 

حسينی پس از انتقال به محل استقرار ماموران وزارت اطالعات در زندان مرکزی اروميه مورد 

  بازجویی و تھدید قرار گرفتند. 

 

  صدور حکم زندان برای چھار شھروند کرد

  ٢٠١٢اوت  ٠۴ -  ١٣٩١مرداد  ١۴شنبه 
  
  

سرویس حقوق بشر : دادگاه انقالب اسالمی مھاباد چھار شھروند بوکانی را به حبس  - موکریان آژانس خبری 
  محکوم کرد.

  
بنا به گزارش رسيده به سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان، دادگاه انقالب اسالمی مھاباد چھار شھروند 



غربی، به نام ھای مھدی(ھه ژار) رمضانی، اھل روستای کول آباد از توابع شھر بوکان واقع در استان آذربایجان 
رشيد کریم شل، خالد کيھانی راد و مولود خورشيدی را به اتھام تبليغ عليه نظام ھر کدام به شش ماه حبس 

  محکوم نمود.
  

یاد آور می گردد که این چھار شھروند که ھم اکنون در زندان مھاباد دوران محکوميت خود را سپری می نمایند، 
 نيز مدتی را در بازداشت به سر برده و با قرار وثيقه از زندان آزاد شده بودند. سال گذشته

  

  
 دادگاه دو تن از فعالين حرکت ملی آذربايجان

  ٢٠١٢اوت  ٠۴ -  ١٣٩١مرداد  ١۴شنبه 
  
  

گردید. خبر دریافتی: ھمزمان با سالگرد مشروطيت دادگاه دو تن از فعالين حرکت ملی آذربایجان در تبریز برگزار 
مردادماه در شعبه اول دادگاه انقالب تبریز حضور یافتند تا در برابر  ١٤علی حامد ایمان و علی آقازاده صبح روز 

اتھام ھای خود دفاع نمایند. اتھام این دو فعال تبریزی فعاليت تبليغی عليه نظام با انتشار فراخوان به مناسبت 
ن به اتھام قوميت گرایی نيز محاکمه گردید تا آخرین دفاعيات خود را خرداد بود. ھمچنين علی حامد ایما ١سالگرد 

  ابراز نماید.
  

علی آقازاده در مورد اتھام خود مبنی بر تبليغ عليه نظام گفت: این اتھام را بی مورد در مورد ھر کسی بکار نبرید. 
ا زبان مادری خود را دوست می رسانه ھای خارجی ھم بر عليه نظام تبليغ می نمایند و آنگاه ما را ھم که تنھ

  داریم به ھمين عنوان محاکمه می نمایيد.
  

علی حامد ایمان نيز در مورد اتھام خود مبنی بر اعالم فراخوان گفت: ما نيازی به فراخوان ھای بی نام و نشان 
د و شناسنامه نداریم و معتقد به این نوع فراخوان ھا نيستيم. ما تمامی مطالب و نظرات خود را به صورت مستن

  دار نوشته و انتشار می دھيم و نيازی به این فراخوان ھای غير مستند نداریم.
  

مدیر مسئول نشریه توقيف شده شمس تبریز در مورد اتھام قوميت گرایی خود گفت: این اتھام بر اساس 
دند و اصوال مطالبی یادداشت ھای شخصی بود که در ھنگام تفتيش دفتر نشریه، ماموران امنيتی با خود برده بو

  بود که در جایی ھم منتشر نگردیده اند که جرم محسوب گردند.
  

الزم به ذکر است که در آستانه سالگرد یک خرداد نيروھای مختلف امنيتی نيروی انتظامی تبریز به دفتر نشریه 
الت، کامپيوتر و ... توقيف شده شمس تبریز یورش برده و ضمن دستگيری این دو فعال تبریزی، تمامی اسناد، مقا

  دفتر این نشریه را با خود برده بودند.
  

  قرار است که بزودی حکم این دادگاه شعبه یک انقالب تبریز برای این دو نفر ابالغ گردد.

 

  نگرانی از وضعيت سالمتی محمد اسکندرزاده

 ٢٠١٢برابر با پنجم اوت  ١٣٩١پانزدھم مرداد 

باشد، به گفته نزدیکان  ده فعال مدنی و شھروند تبریز بسيار نگران کننده میوضعيت نا مساعد جسمی محمد اسکندرزا
 .محمد، وی را در اداره اطالعات شکنجه کرده اند

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، وضعيت سالمتی محمد اسکندرزاده فعال 
 .باشد میمدنی و شھروند تبریزی نامساعد 



یکی از نزدیکان وی به گزارشگر ھرانا گفت: وی در مدت زمان بازداشتش در اداره اطالعات مورد شکنجه قرار گرفته بود. شدت 
شکنجه به حدی بود که اداره اطالعات بدون اطالع دادن به خانواده وی، ایشان را به بيمارستان شيخ الرئيس تبریز منتقل کرده 

وقت، مجدداً به اداره اطالعات بازگردانده و تا زمان انتقال به زندان، وی را ھمچنان مورد شکنجه قرار بود و پس از معالجه م
دادند. ھم اکنون نيز حال وی در زندان نامساعد می باشد و بھداری زندان توجھی به وضعيت وی ندارد. در جریان شکنجه این 

 .ت قلبی حادی نيز در وی بروز کرده استفعال مدنی، وی از ناحيه گوش دچار پارگی شده و مشکال

 .باشد، منتقل شده است متادون که محل نگھداری معتادان می١۵محمد اسکندرزاده پس از انتقال به زندان تبریز، به بند 

 

 

 شاھرخ زمانی به زندان تبريز بر گردانده شد

  ٢٠١٢اوت  ٠۶ - ١٣٩١مرداد  ١۶دوشنبه 
  
  

از زندان  ٧/٣/١٣٩١زمانی که در تاریخ امروز خبر دار شدیم شاھرخ 
مرکزی تبریز به زندان مرکزی یزد به طور غير قانونی تبعيد شده بود در 

مجددا" به زندان مرکزی تبریز بر گردانده شده است  ١٤/٥/١٣٩١تاریخ 
به بند  ١٦/٥/١٣٩١دو روز گذشته را در بند قرنطينه بوده و امروز 

  متادون انتقال یافته است .
  
ز از علل برگرداندن او به زندان تبریز خبر نداریم . ممکن است ھنو

فعاليت ھای خانواده شاھرخ که به نھاد ھای مختلف برای تبعيد غير 
قانونی مراجعه کرده بودند و تالش و اعتراضات گسترده فعالين جواب 

داده باشد و مسئولين زندانھا مجبور به لغو تبعيد شده باشند . ویا 
به وضعيت جدید در زندان مرکزی تبریز باشد که پس از شاید مربوط 

تشکيل کميته امنيت در این زندان کنترل در آنجا بيشتر از زندان یزد 
  شده است، باشد.

  
  به محض دریافت اخبار جدید اعالم خواھد شد .

  
  کميته حمایت از شاھرخ زمانی

١٦/٥/١٣٩١  
 

 یبازداشت دو شھروند در اروميه توسط نيروھای امنيت

  ٢٠١٢اوت  ٠٧ - ١٣٩١مرداد  ١٧سه شنبه 
  
  

سرویس حقوق بشر:دو شھروند اھل اروميه توسط نيروھای حکومتی بازداشت و روانه  - آژانس خبری موکریان 
  زندان شدند.

  
بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، در پی درگيری چند روز پيش جمعی از اھالی روستای باالن از 

  اروميه با نيروی انتظامی، دو شھروند اھل این منطقه بازداشت شدند.توابع شھر 
  

  براساس این گزارش، اسامی این دو شھروند سيف هللا شاکری و ابراھيم جان گلی اعالم شده است.
  

این گزارش می افزاید که سيف هللا شاکری دراین درگيری زخمی شده وپس ازمداوا دربيمارستان به زندان منتقل 

 

 



  است. گردیده
  

گفتنی است تا لحظه مخابره خبر از اتھام این دوشھروند که روز گذشته به زندان مرکزی اروميه منتقل شده اند 
  اطالعی در دست نيست.

  
  
 
 

 شاھرخ زمانی فعال کارگری به بند جرائم خاص زندان تبريز منتقل شد

  ١٣٩١مرداد  ١٧سه شنبه 

ھای کارگری" به بند زندانيان جرائم خاص  گيری ایجاد تشکل نمایندگان کميته پیآژانس ُکردپا: شاھرخ زمانی عضو "شورای 

  برد. زندان تبریز منتقل گردیده و در شرایط نامناسبی بسر می

جرائم" منتقل  ٩به گزارش آژانس خبررسانی ُکردپا و به نقل از منابع آگاه از زندان تبریز، این فعال کارگری به بند موسوم به "بند

ه است. در این بند زندانيان جرائم خشنی ھمچون اسيد پاشی، قتل، تجاوز به عنف و کسانی که به دليل شرارت در گردید

  شوند. کنند نگھداری می بيرون از زندان بازداشت و یا در داخل زندان اقدام به شرارت می

ضو سندیکای نقاشان که در روز یکشنبه ھای کارگری" و ع گيری ایجاد تشکل شاھرخ زمانی عضو "شورای نمایندگان کميته پی

خرداد ماه سال جاری از زندان تبریز به مکان نامعلومی منتقل شده بود که بعدھا مشخص گردید که به شکلی غير قانونی  ٧

  اند. وی را به زندان یزد منتقل کرده

طالعات در محل کارش بازداشت و توسط مأموران وزارت ا ٩٠ماه  دی ٢۵ساله و نقاش ساختمان، در تاریخ  ۴٧شاھرخ زمانی

جھت اجرای حکم به زندان تبریز منتقل شد. وی به ھمراه چھارفعال کارگری دیگر، از سوی شعبه یکم دادگاه انقالب تبریز 

  محاکمه شده و به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

ھای امنيتی در تبریز بازداشت و در تاریخ بيست و ، توسط نيرو٩٠این فعال کارگری پيشتر و در تاریخ ھفدھم خردادماه سال 

  ھفتم مھرماه، با تودیع وثيقه دویست ميليون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.

اتھامات شاھرخ زمانی در کيفرخواست صادره "مشارکت در تشکيل گروه غيرقانونی مخالف نظام به نام جنبش دموکراتيک 

امنيت کشور از طریق اعتصابات کارگری و قيام مسلحانه"، "مشارکت در اجتماع و تبانی برای  کارگری به قصد برھم زدن

ھای غيرقانونی" و "مشارکت در فعاليت تبليغی عليه نظام جمھوری اسالمی ایران به نفع گروه غيرقانونی جنبش  فعاليت

ای فدایی خلق از طریق چاپ و توزیع نشریه" ھ ھای غير قانونی سازمان مجاھدین خلق و چریک دموکراتيک کارگری و گروه

  عنوان شده است. 

این فعال کارگری در تاریخ ھفتم خردادماه سال جاری از زندان مرکزی تبریز به زندان مرکزی یزد به طور غير قانونی تبعيد شد، 

  گردانده شد. اما مجددا در تاریخ چھاردھم مرداد به زندان مرکزی تبریز بر

جرائم منتقل  ٩از تبریز گزارش داد که این فعال کارگری دو روز را در بند قرنطينه زندان تبریز بوده و دیروز به بند خبرنگار ُکردپا 

 شده است و تا کنون از علل برگرداندن شاھرخ زمانی به زندان تبریز خبری در دسترس نيست.

  محکوميت و بازداشت دو شھروند در سردشت و ماکو

 ٢٠١٢برابر با نھم اوت  ١٣٩١نوزدھم مرداد 



 .یک شھروند اھل سردشت توسط دادگاه انقالب اسالمی مھاباد به زندان محکوم شد
به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان، یک شھروند سردشتی به نام محمد محمودی از سوی دادگاه انقالب اسالمی به 

 .حبس محکوم شد
است در زندان بسر می برد به اتھام امنيتی به پنج سال حبس محکوم این گزارش، محمودی که بيش از سه ماه  بر اساس

 .شده است
شایان ذکر است محمد محمودی که اھل روستای کولسه از توابع شھرسردشت واقع در استان آذربایجان غربی می باشد، 

 .ھم اکنون در زندان مرکزی مھاباد دوران محکوميت خود را می گذراند
یگری که از شھر ماکو به سایت خبری موکریان رسيده، یک شھروند اھل روستای قوری از توابع ھمچنين براساس گزارش د

 .ماکو به نام خسرو پاکار توسط نيروھای امنيتی دستگير و روانه زندان شد
در  تا لحظه تنظيم خبر ازعلت یا علل بازداشت این شھروند که حدود یک ماه پيش دستگير و روانه زندان ماکو شده اطالعی

 .دست نيست

 

 سال زندان ٨محکوميت دو شھروند کرد به 

  ٢٠١٢اوت  ١١ -  ١٣٩١مرداد  ٢١شنبه 
  
  

سرویس حقوق بشر: دو شھروند بوکانی توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی  - آژانس خبری موکریان 
  به زندان محکوم شدند.

شھروند اھل بوکان به نام ھای قاسم رحيمی آذر و جالل به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان در مھاباد، دو 
  ناصری از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به حبس محکوم شدند.

سال زندان  ٤رحيمی آذر و ناصری که بيش از سه ماه است در زندان بسر می برد به اتھام امنيتی ھر کدام به 
  تعزیری محکوم شدند
دو شھروند که پيشتر نيز مدتی را در حبس بسر برده و با قرار وثيقه آزاد شده بودند ھم الزم به ذکر است این 

 اکنون در زندان مرکزی مھاباد دوران محکوميت خود را سپری می نمایند.
 

   نفر از مھمانانش بازداشت شد ١٢روحانی سنی به ھمراه 
    ١٣٩١مرداد  ٢١شنبه 

تن دیگر در ھنگام افطاردر منزل شخصی یک فعال  ١٢یک ماموستای آیينی بھمراه  -خبرگزاری ھرانا 

  دژ بازداشت گردیدند. مذھبی، توسط نيروھای امنيتی شھرستان شاھين

بنا به گزارش کردپا، روز بيستم مردادماه مأموران اطالعاتی حکومت اسالمی ایران یک فعال مذھبی کرد به نام "ماموستا 

 شفيق" را در روستای "قيزکورپی" بازداشت کردند. 

  محکوميت و بازداشت دو شھروند در اروميه
   ١٣٩١مرداد  ٢۶پنجشنبه 



یک شھروند تھرانی در زندان مرکزی اروميه توسط دادگاه انقالب اسالمی به زندان  -خبرگزاری ھرانا 

  محکوم شد و یک شھروند کرد اھل اروميه بازداشت و روانه زندان شد.

سوی دادگاه انقالب اسالمی به زندان بنا به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان، یک شھروند تھرانی به نام عادل جاللی از 

برد به اتھام امنيتی به دوسال حبس  محکوم شد. بر اساس این گزارش، جاللی که بيش از ھفت ماه است در زندان بسر می

  محکوم شد. 

وميه شایان ذکر است عادل جاللی که حدود شش ماه از حبس خود را در زندان ماکو به سر برده ھم اکنون در زندان مرکزی ار

  گذراند. دوران محکوميت خود را می

ھمچنين براساس گزارش دیگری که از اروميه به سایت خبری موکریان رسيده، یک شھروند کرد اھل اروميه به نام امير اسپا 

  توسط نيروھای امنيتی دستگير و روانه زندان شد.

زندان مرکزی اروميه منتقل شده ھمکاری با یکی  شود اتھام اسپا که حدود دو ھفته پيش بازداشت و روز گذشته به گفته می

  باشد. از گروھھای مخالف نظام می

 

  نفر ۴حمله پليس به مراسم یادبود زلزله زدگان قره داغ در تبریز ودستگيری 
   ١٣٩١مرداد  ٢٧جمعه 

اھالی مردم تبریز در جلوی تاالر پارک شاه گولی در  ٢١مرداد، حوالی ساعت  ٢۶روز  -خبرگزاری ھرانا 

مراسمی که برای یادبود و اظھار ھمدردی با مردم زلزله زده قره داغ برپا شده بود شرکت نمودند که این مراسم با دخالت 

  نفر بپایان رسيد. ۴نيروھای امنيتی و بازداشت 

مرداد ماه اھالی تبریز که  ٢۶شب  ٩نا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، ساعت بنا به اطالع گزارشگران ھرا

در جلوی تاالر پارک شاه گولی مراسمی تحت عنوان "شمعی برای جانباختگان زلزله" برگزار نموده بودند با یورش نيروھای 

  ان بازداشت شدند. تن از شرکت کنندگ ۴انتظامی و امنيتی روبرو شدند که طی این حمله 

یک شاھد عينی در این رابطه به گزارشگر ھرانا گفت: با افزایش ازدحام مردم که با روشن کردن شمع یاد جانباختگان زلزله 

ھای انتظامی و امنيتی از ترس شروع تظاھرات با یورش به سوی مردم سعی در پراکنده  داشتند نيروی اخير را گرامی می

عھای که به احترام جانباختگان روشن شده بود را لگد مال نمودند در این بين چھار تن از فعالين حاضر کردن مردم نمودند و شم

  در مراسم را دستگير و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

این فعالين پالکاردھایی به مضمون "آذربایجان تسليت و آذربایجان در حال مرگ است و....." در دست داشتند ھمچين 

  ی آماده برای گذاشتن شمع که با یورش مامورین امنيتی مواجه شدند.ظرفھای



 

  روز بازداشت ٢٨بيخبری مطلق از وضعيت دو شھروند سلماسی پس از 
  |  ١۶:۴١ساعت  ١٣٩١مرداد  ٢٧جمعه 

حبيب اطمانی وآزاد اطمانی دو شھروند سلماسی که توسط اداره اطالعات از وضعيت  - خبرگزاری ھرانا 

  روز ھيچ اطالعی در دست نيست. ٢٨بازداشت شده بودند، باوجود گذشت بيش از 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، از وضعيت حبيب اطمانی وآزاد اطمانی دو 

روز ھيچ اطالعی در دست  ٢٨ی که توسط اداره اطالعات بازداشت شده بودند، باوجود گذشت بيش از شھروند سلماس

  نيست. 

روز پيش توسط اداره  ٢٨اھل منطقه اسالم آباد شھرستان سلماس  حبيب اطمانی فرزند جعفر و آزاد اطمانی فرزند افروز

  اند. اطالعات این شھرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده

ھای خود محروم بوده و تا کنون ھيچ اطالعی از  بازداشت شدگان تاکنون از حق دسترسی به وکيل و مالقات آزادانه با خانواده

  وضعيت ایشان در دست نيست.

اند که بازداشت شدگان  ھای مستمر خانواده این دوشھروند ماموران وزارت اطالعات شھرستان سلماس گفته عليرغم پيگيری

اند که ما خبر نداریم و ھمين امر موجب نگرانی شدید خانواده این دو شھروند  انی دیگری و اداره دیگری منتقل شدهبه مک

  شده است.

  

  محکوميت و بازداشت یک شھروند سلماسی به دو سال حبس 
   ١٩:٠١ساعت  ١٣٩١مرداد  ٢٨شنبه 

بيستم مرداد ماه سال جاری یک شھروند کرد سلماسی بنام فرزنده پنيرک با صدور  -خبرگزاری ھرانا 

  حکمی از سوی دادگاه انقالب اسالمی به زندان محکوم شده است.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، فرزنده پنيرک فرزند چرگز اھل روستای 

روشخوران از توابع شھرستان سلماس که حدود دو ماه پيش از طرف نيروھای امنيتی درسلماس بازداشت شده بود در دو ب

پرونده جداگانه از سوی دادگاه انقالب سلماس به اتھام امنيتی به دوسال حبس وازطرف دادگاه عمومی به اتھام عبور 

  ریمه نقدی محکوم شد. غيرقانونی از مرز به پرداخت چھارده ميليون تومان ج

  شایان ذکر است نامبرده پيشترتوسط نيروھای امنيتی ایران بازداشت و با قيد وثيقه به صورت موقت آزاد شده بود.



  کند. گفتنی است، نامبرده ھم اکنون درزندان شھرستان سلماس دوران محکوميت خود را سپری می

 

   یک پدر و پسر در مھاباد به زندان محکوم شدند
   ١٣٩١مرداد  ٣١سه شنبه 

  دو شھروند در مھاباد از طرف دادگاه انقالب اسالمی این شھر به زندان محکوم شدند. - خبرگزاری ھرانا 

مھابادی به نام محمدامين قادرزاده از سوی دادگاه انقالب اسالمی به زندان بنا به گزارش تارنمای موکریان، یک شھروند 

  محکوم شد.

برد به اتھام امنيتی به چھارسال حبس  براساس این گزارش، قادرزاده که بيش از ھفت ماه است در زندان مھاباد بسر می

  محکوم شد. 

 

  

 کرمانشاه

 

   بازداشت یک دختر فعال دانشجویی در روانسر
   ١٣٩١مرداد  ٠٢دوشنبه 

نيروھای امنيتی حکومت اسالمی ایران یک دختر اھل  -خبرگزاری ھرانا 

  شھرستان روانسر را بازداشت کردند.

التحصيل رشته مشاوره، بيستم تيرماه گذشته  ساله و فارغ ٢٧به گزارش کردپا، ادیبه کالنتری 

  از سوی مامورین ادارٔه اطالعات روانسر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید.

بار دیگر نيز بازداشت  ادیبه کالنتری از فعالين دانشجویی روانسر بوده و در ھمين ارتباط یک

  باشد. این فعال دانشجویی فرزند مالولی از معلمين بازنشسته شھر روانسر می شده است.



 
  آور دستگيری یک جوان کرد با شليک گاز اشک 

   ١٣٩١مرداد  ٢۶پنجشنبه 

آور به  محاصره و شليک گاز اشک نيروھای ادارٔه اطالعات شھرستان ثالث باباجانی، با -خبرگزاری ھرانا 

  ھا را بازداشت کردند. منزل یک خانوادٔه کرد فرزند آن

ساله و فرزند امين از سوی مأمورین ٢٢ویسی  مردادماه جاری، سامان علی ٢٣بنا به گزارش کردپا، روز دوشنبه گذشته مورخه

  ثالث، بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. » آباد تازه«امنيتی در منزل شخصی پدرش در 

را به داخل منزل شليک کرده و این اقدام منجر به ایجاد وحشت در آور  مأموران قبل از ورود به منزل این شھروند کرد، گاز اشک

  ميان این خانوادٔه کرد شده است.

در ادامٔه گزارش آمده است که، مأموران امنيتی برخی از وسایل منزل را بيرون انداخته و اعضای این خانواده را مورد ضرب و 

  اند. حرمتی قرار داده شتم و بی

آن است که در مقابل چشمان اعضای این خانواده، سامان علی ویسی مورد ضرب و شتم شدید ھمچنين گزارش حاکی از 

حرمتی قرار گرفته  ھمان صورت مورد ضرب و شتم و بی   ھا نيز به قرار گرفته که در نتيجٔه دخالت پدر و مادر این جوان کرد آن

  بودند.

  باشد. این جوان کرد اطالعی در دست نمی تا لحظٔه انتشار این خبر، از دليل بازداشت و محل نگھداری

  

   تھدید به بازداشت دبير کانون صنفی معلمان کرمانشاه
   ١٣٩١مرداد  ٣١سه شنبه 

  محاکمه شد.دبير کانون صنفی معلمان کرمانشاه تھدید به بازداشت و  - خبرگزاری ھرانا 

بنا به گزارش تارنمای موکریان، محمد توکلی دبير کانون صنفی معلمان کرمانشاه ضمن تایيد این خبر اظھار داشت: در پی 

ھای کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش و اعالم این  درصد ھزینه بدی آب و ھوا در استان ٢٠کسر حقوق فرھنگيان و قطع 

) به مقامات آموزش و پرورش استان کرمانشاه که این کار واکنش فرھنگيان این استان را در مطلب از طرف بنده (محمد توکلی

  پی خواھد داشت، پنج شنبه ھفته گذشته یکی از نھادھای امنيتی اینجانب را به صورت تلفنی احضار نمود.

   اطالعات کرمانشاه  ز قدس، به ادارهانتقال دختر بازداشتی در رو



  ١٣٩١مرداد  ٣١سه شنبه 

ی اطالعات  شده در راھپيمایی روز قدس شھرستان روانسر به اداره دختر بازداشت -خبرگزاری ھرانا 

  کرمانشاه منتقل گردید.

شھروند کرد به نام "نگين  وھفتم مردادماه در حين برگزاری راھپيمایی روز قدس یک بنا به گزارش تارنمای کردپا، روز بيست

طيبی" فرزند غفور از سوی نيروھای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد، اکنون بعد از گذشت چھار روز 

  ی اطالعات شھر کرمانشاه منتقل گردیده است مشخص گردیده که وی به اداره

 

 

 خوزستان

 اعتراضی مجروح شدندپنج شھروند عرب در تيراندازی ناجا به يک تجمع 

  ٢٠١٢ژوييه  ٢۴ -  ١٣٩١مرداد  ٣سه شنبه 
  
  

در جریان اعتراض مردم به بازرسی منازل مسکونی ایشان  ٢١٫٧٫٢٠١٢خبر دریافتی: پنج شھروند عرب روز شنبه 
  کيلومتری غرب اھواز) به ضرب گلوله ماموارن زخمی شدند. ٦٠در روستای "ساریه" (از توابع خفاجيه واقع در 

  
روھای انتظامی در جریان اقدام به بازرسی منازل مسکونی، با اعتراض شدید و خودجوش مردم این روستا ني

 ١٢مواجه شده و اقدام به تيراندازی به سوی معترضان کردند. بر اثر تير اندازی نيروھای انتظامی یک دختر بچه 
این حادثه شبکه اینترنت در این منطقه به ساله، یک زن و سه مرد مجروح وبه بيمارستان منتقل شده اند. پس از 

  کلی قطع شده و تا به حال ارتباط اینترنتی شھر خفاجيه با دیگر نقاط امکانپذیر نيست.
  

ساله بر اثر اصابت گلوله شدیدا مجروح و به بيمارستان گلستان  ١٢فعاالن حقوق بشر می گویند که دختر بچه 
نيز در بيمارستان خفاجيه زیر نظر نيروھای امنيتی بستری شده اند اھواز منتقل شده است. دیگر نفرات مجروح 

که حال یک تن از مجروحان رو به وخامت است. بنا به گزارش فعاالن حقوق بشری از خفاجيه وحویزه نيروی 
انتظامی دليل اقدام به بازرسی را ضبط گيرنده ھا و آنتن ھای ماھواره ای اعالم کرده است. نيروی انتظامی 

ی پيش نيز یک ھجوم گسترده به مناطق عرب نشين آغاز کرده ودر شھر شوش وحومه نيز برای دارندگان چند
  گيرنده ھای ماھواره ای پرونده قضائی تشکيل داده بود.

 

  بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه

 
کيلومتري غرب اھواز)  ٢٥در منزل خود در شھر حميديه ( ٢١٫٧٫٢٠١٢حبيب حلفي فعال سياسي عرب روز شنبه 

بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل شد. حبيب حلفي پيش از اين نيز در دو مرحله دستگير شده بود. حلفي سه 
سال قبل با گذراندن دو سال زندان آزاد شده بود. برادر ديگر آقاي حلفي بنام؛علي حلفي نيز به دليل فعاليت حقوق بشري 

تبعيد در گناباد (واقع در استان خراسان ) محکوم شده و در حال گذراندن محکوميت خود است. به سي سال زندان و  



 
نيروھاي امنيتي در طي چندين مرحله ھجوم به شھروندان عرب ظرف شش ماه گذشته و به ويژه فعاالن فرھنگي، 

ھر حميديه بازداشت کرده اند.سياسي و فعاالن حقوق بشري تا به حال بيش از ھفتاد تن از شھروندان عرب را در ش  

 

   ھای زندانيان در زندان کارون اھواز ھا و دفتر یادداشت توقيف کتاب
   ١٣٩١مرداد  ٠٧شنبه 

در پی تشدید فضای امنيتی در زندان کارون اھواز که پس از  -خبرگزاری ھرانا 

اعدام چھار زندانی سياسی و امنيتی عرب در این زندان صورت گرفته، کليه کتاب ھا، دفترھا و 

یادداشت ھای موجود در بند سياسی این زندان توسط ماموران جمع آوری و به خارج از بند 

  منتقل شد.

زندانيان بنا به گزارش تارنمای کلمه، این اتفاق که روز چھارشنبه گذشته و بدون اطالع قبلی 

صورت گرفت، با توجه به عدم دسترسی این زندانيان به امکانات معمول برای زندانيان عادی 

ھمچون کتابخانه و سالن ورزشی و غيره، شرایط سخت این زندان را برای آنھا بسيار سخت 

  تر کرده است.

  

  

  زخمی  ١٥کشته و ٢آتش سوزی در پتروشيمی بندر امام/ 
انی نيز به این آتش سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تامين خوراک برای یکی از واحدھای پتروشيمی صورت گرفت که متاسفانه تلفات انس

نفر در این حادثه زخمی شدند و یک نفر در دم جان سپرده است اما حال چھار  ١٦دنبال داشت / طبق آماری که تاکنون به اینجانب اعالم شده 

ھا افزوده خواھد شد / در حال حاضر ھيچ خللی در فعاليت  نفر دیگر نيز بسيار وخيم گزارش شده است که احتماالً به آمار کشته شده

  پتروشيمی ایجاد نشده است

  خبر / خوزستان

 ١٣٩١مرداد  ١۴ 
  واحد ميترینگ پتروشيمی بندر امام عصر امروز آتش گرفت. 

  واحد ميترنگ پتروشيمی بندر امام به دالیل نامعلومی دچار آتش سوزی شد.عصر امروز 

به گزارش خورنيوز، فرماندار ماھشھر گفت: در جریان آتش سوزی عصر امروز در لوله تامين خوراک برای یکی از 

  . نفر زخمی و یک نفر کشته شد که حال چھار نفر وخيم گزارش شده است ١٦واحدھای پتروشيمی بندر امام 

منوچھر حياتی اظھار کرد: این آتش سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تامين خوراک برای یکی از واحدھای 

  پتروشيمی صورت گرفت که متاسفانه تلفات انسانی نيز به دنبال داشت.



  زخمی برجای گذاشت . ١٥كشته و  ٢وی خاطرنشان کرد: حادثه آتش سوزی پتروشيمی بندرامام درمجموع 

ماھشھر در ادامه از مھار آتش سوزی خبر داد و گفت: در حال حاضر ھيچ خللی در فعاليت پتروشيمی فرماندار 

  ترین پتروشيمی کشور ایجاد نشده است. بندر امام به عنوان قدیمی

  تر علل این حادثه را به بررسی کارشناسان موکول کرد. وی اعالم جزئيات کامل

 نيز یک آتش سوزی در پتروشيمی بندر امام رخ داده بود . ١٣٨٩شھریور ماه سال الزم به یادآوری است 

  

   تن از اعراب اھل سنت در خوزستان بازداشت شدند ١٩دست کم  
   ١٣٩١مرداد  ١٦دوشنبه 

نيروھای امنيتی در برخی از شھرھای تابع استان خوزستان  - خبرگزاری ھرانا 

  تن از شھروندان اھل سنت عرب زبان کردند. ١٩اقدام به بازداشت دست کم 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در آستانه 

عيد فطر (عيد مسلمانان) نيروھای امنيتی در اھواز اقدام به احضار و بازداشت جمعی از 

  شھروندان عرب اھل سنت در شھرھای مختلف خوزستان کردند. 

 

تن رسيد ٦کشته شدند به تعداد فعاالن سياسي عرب که زير شکنجه   

  ١٣٩١مرداد  ١٩
  

منابع حقوق بشري در اھواز اعالم کردند؛ عليرضا غبيشاوي فعال سياسي عرب پس از بازداشت، در اداره اطالعات 
  شھرستان خلفية زير شکنجه جان خود را از دست داد. 

  
کيلومتري  ٩٥ت خلفية (خلف اباد در در بازداشتگاه اداره اطالعا ٦٫٨٫٢٠١٢ساله روز دوشنبه  ٣٧عليرضا غبيشاوي 

  جنوب شرق اھواز) به قتل رسيد.
نيروھاي امنيتي در تماس با خانواده وي در روستاي " ابو دبيان" از توابع خلفيه خبر مرگ وي را به آنھا اطالع دادند و 

ز تحويل جسد او خودداري و از آنان خواستند براي تحويل جسد او به آن اداره مراجعه کنند. خانواده اين قرباني اما ا
  اعالم کردند؛ از عامالن مرگ وي شکايت خواھند کرد.

پس از اعالم کشته شدن عليرضا غبيشاوي مردم اين روستاي ابو دبيان در منزل پدري او تجمع کردند. دستگاه قضايي 
  بود. تن از زندانيان سياسي را در اين شھر به اعدام محکوم کرده ٥جمھوري اسالمي ماه گذشته 

محمد عموري ، ھادي راشدي ، ھاشم شعباني ، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه به اتھام محاربه با خدا وپيامبر و اقدام 
سال و علي بدري به  ٥سال حبس ، اسماعيل عبيات  ٢٠عليه امنيت ملي به اعدام محکوم شدند و عبدالرحمن عساکره به 

  سال حبس محکوم شدند. ٦



گويند عليرضا غبيشاوي که در بازداشتگاه اداره اطالعات خلفية فوت کرد از دوستان نزديک برخي از منابع محلي مي 
  اين زندانيان سياسي و از فعاالن ملي عرب بوده است.

با احتساب مرگ بر اثر شکنجه عليرضا غبيشاوي، تعداد زندانيان سياسي عرب که زير شکنجه کشته شده اند به شش تن 
  رسيد.

يداوي از حميديه،محمد چلداوي از اھواز، رضا مغامسي از دزفول، محمد کعبي از شوش و ناصر آلبوشوکه از غيبان عب
اھواز تا به حال زير شکنجه ماموران اطالعاتي کشته شده اند. اکنون نيز عليرضا غبيشاوي از اھالي خلفيه نيز زير 

 شکنجه کشته شد.
 

  ھاشم شعبانی زندانی سياسی عرب در حال مرگ است 
  

 د ھاشم شعبانی زندانی سياسی عرب پس از يکسال تحمل شکنجه روحی و روانی و شکنجه جسمانی ھم اکنون در اغما است و احتمال مرگ وی وجود دار• 

  
   ٢٠١٢اوت  ١٧   - ١٣٩١مرداد  ٢٧   آدينه

  
اخبار روز: ھاشم شعبانی زندانی سياسی عرب پس از يکسال و اندی 

تحمل شکنجه روحی و روانی و شکنجه جسمانی به دليل احتمال فوت، 

از بازداشتگاه اداره اطالعات اھواز به  ١۵.٨.٢٠١٢روز چھارشنبه 

  زندان کارون اين شھر منتقل شده است.

  

بانی که شاعر، دبير به گزارش فعاالن حقوق بشر از اھواز؛ ھاشم شع

دبيرستان ھای شھر خلفيه (خلف آباد) در جنوب شرق اھواز، فارق 

التحصيل ادبيات عرب و دانشجوی علوم سياسی در مقطع کارشناسی 

ارشد است، بيش از يک سال است که در سلول ھای انفرادی اداره 

اطالعات استان تحت شديدترين فشارھای روحی و روانی و شکنجه 

  ار گرفته است.جسمانی قر

منابع حقوق بشری می گويند؛ مديريت زندان کارون با توجه به وضعيت وخيم اين زندانی سياسی تصميم به انتقال او به بيمارستان گرفت اما 

يا ساعت اين تصميم با مخالفت اداره اطالعات مواجه شد. بنا به گفته فعاالن حقوق بشر احتمال قوی وجود دارد که ھاشم شعبانی در روزھا 

  ھای آينده بميرد.

زندانی سياسی عرب در اثر شکنجه روحی وروانی و جسمانی در بازداشتگاھھای مختلف ادارات اطالعات شھرستان ھای  ۶تا به حال 

  حميديه، اھواز، دزفول، شوش و ديگر شھرھا جان باخته اند.

ول، محمد کعبی از شوش، ناصر آلبوشوکه از اھواز و عليرضا غيبان عبيداوی از حميديه، محمد چلداوی از اھواز، رضا مغامسی از دزف

  غبيشاوی از اھالی خلفيه بر اثر شکنجه مستمر در بازداشتگاھھای اطالعات کشته شده اند.

  

مطابق يک گزارش ديگر ديگر زندانيان سياسی ھمپرونده با ھاشم شعبانی چون؛ محمد علی عموری، ھادی راشدی، برادران جابر و مختار 

  بوشوکه، رحمان عساکره اطالعی ھمچنان در زير شکنجه قرار دارند.ال

وبالگ نويس و دبير ادبيات عرب  -نفر از زندانيان سياسی عرب در زندان کارون بنام ھای ھاشم شعبانی نژاد شاعر  ٥مطابق اين گزارش 

 ٢برادر وی سيد مختار البوشوکه که توسط شعبه  ، ھادی راشدی دبير شيمی، محمد علی عموری نژاد وبالگ نويس، سيد يابر البوشوکه و

دادگاه انقالب اھواز قاضی سيد محمد باقر موسوی به اتھام محارب به اعدام محکوم شده بوده اند در تاريخ پنجم اوت توسط نيروھای 

  اطالعاتی از زندان کارون به بازداشتگاه وزارت اطالعات منتقل شداند. 

شکنجه  روز بشدت ١٠اند که اين افراد که دو روز پيش به زندان کارون بازگردانده شده اند در طی اين  منابع حقوق بشری أضافه نموده

شده و در شرايط روحی و جسمانی بسيار سختی بسر می برند که در اثر شکنجه استخوان ھادی راشدی شکسته و ھاشم شعبانی نژاد 

  وخيم است. ھمکنون در حالت کما (اغماء)می باشد و وضعيت وی بسيار

شکنجه اين زندانيان در زمانی انجام می شود که پرونده ھای آن ھا در ديوان عالی کشور تحت بررسی می باشد. منابع محلی می گويند بعد 

انی از صدور حکم اعدام و تائيد ان در دادگاه تجديد نظر، اھالی خلف آباد با يک تومار اعتراض خود نسبت به أحکام غير قانونی و غير انس



صادره در حق اين فعاالن مدنی و فرھنگی را نشان داده اند. إمضاء کننده گان تومار که ھمگی از معتمدين، معلمان، شاعران و روشنفکران 

  ھمراه با فعاالن فرھنگی مساجد منطقه می باشند، فعاليت مدنی و فرھنگی اين افراد را تائيد کرده اند.

 

  تر به مراجع قضایی بدليل افشاگری / سند احضار خبرنگار تارنمای پيک شوش 
   ١٣٩١مرداد  ٣٠دوشنبه 

تر در پی افشای سندی در باره مقصر  زاده خبرنگار تارنمای پيک شوش مصطفی فتحی - خبرگزاری ھرانا 

  یک بيمار تصادفی به مراجع قضایی احضار شد.تر در مورد مرگ  بودن شبکه بھداشت و درمان شھرستان شوش

تر که بدليل  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، خبرنگار تارنمای پيک شوش

شد به مراجع  تر مقصر مرگ یک بيمار شناخته می افشای سندی که طی آن شبکه بھداشت و درمان شھرستان شوش

  ر شد. قضایی احضا

تر به دليل  تر از تھدیدات و اھانتھای مدیر شبکه بھداشت و درمان شوش پس از انتشار و افشاگری خبرنگار سایت پيک شوش

انتشار نامه یک شھروند و افشای سند رسمی نحوه انتقال مرحوم عبدالرضا مطرودی به بيمارستان گلستان اھواز که موجب 

تر که اقدام به نصب بنر بر درب ورودی شبکه بھداشت و درمان  اميان شوشمرگ وی شد و افشاگری ماھيت انجمن ح

  تر به مراجع قانونی احضار شد. تر نموده بودند، خبرنگار سایت پيک شوش شوش

  زاده در مورد مرگ بيمار تصادفی عبدالرضا مطرودی به ھمراه سند در زیر می آید: خالصه گزارش مصطفی فتحی

دقيقه توسط ھمراھان به این مرکز درمانی آورده شد و  ۴٨و  ٢٢که به دنبال تصادف در ساعت  ساله ٣۵بيمار آقایی است 

دقيقه دستور اعزام  ٣٠و  ٢٣منتقل شد که پس از انجام مراحل اوليه در ساعت  CPRتوسط دکتر (گ) ویزیت شد که بيمار به 

  به بيمارستان گلستان اھواز داده شد.

د به اورژانس برگردانده شد. ساکشن در دو نوبت انجام گردید و پس از آن توسط فوریتھای دقيقه بامدا ۴۵بيمار در ساعت 

با ھمراه به  ١١۵دقيقه بامداد مجددا با آمبوالنس  ٣٠و  ١عرب حسن به اورژانس آورده شد. بيمار در ساعت  ١١۵جاده ایی 

  بيمارستان گلستان اھواز اعزام گردید.

آمبوالنس (آمبوالنس اول که بيمار را تا فوریتھای جاده ایی عرب حسن انتقال داده،  ٣توسط الزم به ذکر است که این بيمار 

باشد) تا باالخره به  شھری می ١١۵عرب حسن و آمبوالنس سوم مربوط به  ١١۵آمبوالنس دوم مربوط به فوریتھای جاده ایی 

  گردد. بيمارستان گلستان اھواز منتقل می

   زندان اوین اعتصاب غذا کرد ٣۵٠رسول حردانی در بند 
   ١٣٩١مرداد  ٣١سه شنبه 



زندان اوین، از چھارشنيه ھفته گذشته  ٣۵٠رسول حردانی، زندان محبوس در بند  -خبرگزاری ھرانا 

سال حبس، به مناسبت عيد فطر از  ١۴دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی امنيتی که قرار بود پس از تحمل حدود 

  ھا، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. زندان آزاد شود، پس از عدم وجود نامش در ليست آزادی

گران حقوق بشر، رسول حردانی، برادر خالد حردانی، متھم به ھواپيماربایی در مسير اھواز به بنا به گزارش کميته گزارش

  بندرعباس است.

 

 بلوچستان

 

  سرکوب اعتراضات زندانيان سنی در زندان مرکزی زاھدان 
   ١٣٩١مرداد  ٠۶جمعه 

در جریان سرکوب اعتراضات زندانيان سنی مذھب، زندان  -خبرگزاری ھرانا 

ای از ایشان  تن از زندانيان به مکان نامعلومی منتقل شده و عده ٨٠مرکزی زاھدان دست کم 

  نيز پس از ضرب و شتم به انفرادی زندان منتقل شدند.

ق بشر در ایران، حدود دو ماه بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقو

پيش، چند زندانی سياسی بلوچ از جمله شيراحمد شيرانی و عبدالوھاب ریگی به علت 

داشتن ریش، مسواک چوبی و یقه سنتی (ظاھر مذھبی اھل سنت) با ضرب و شتم شدید 

  گارد ضد شورش در زندان مرکزی زاھدان، به قرنطينه زندان انتقال داده شدند. 

غير انسانی ماموران، با اعتراض دیگر زندانيان سنی مذھب روبرو شد بطوری که در این رفتار 

نتيجه این اعتراضات، آتش سوزی شدیدی در زندان رخ داد و مامورین از پشت بام زندان اقدام 

  به تيراندازی کردند.



به یکی از شاھدان عينی به ھرانا گفت: گارد ضد شورش با یورش به زندان مرکزی زاھدان و 

ھا را به مکان نامعلومی انتقال داد و پس از  نفر از آن ٨٠منظور سرکوب اعتراض زندانيان، حدود 

گذشت چندین روز برخی از آنان را با اخذ تعھد و پس از تراشيدن ریش، دوباره به زندان مرکزی 

اند و  کردهشدند و برخی دیگر را به شھرھای سمنان، قزوین، تھران و اردبيل تبعيد   باز گردانده

 از سرنوشت برخی دیگر ھنوز پس گذشت حدود دو ماه اطالعی در دست نيست.

   سال حبس و تبعيد ٢٢محکوميت یک زندانی سياسی بلوچ به  
   ١٣٩١مرداد  ٠٧شنبه 

شير احمد شيرانی از سوی دادگاه انقالب زاھدان به اتھام  -خبرگزاری ھرانا 

  سال حبس و تبعيد به زندان اردبيل محکوم شده است. ٢٢محاربه به 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شيراحمد 

سال پيش در تھران دستگير و پس از مدتی به بازداشتگاه وزارت اطالعات در  ٣شيرانی که 

سال حبس توام با تبعيد به  ٢٢زاھدان انتقال یافت، اخيرا از سوی دادگاه انقالب زاھدان به 

  زندان اردبيل محکوم شد.

   خبری از وضعيت محمد صابر ملک رئيسی یسه ماه ب 
   ١٣٩١مرداد  ١٣جمعه 

سالگی بازداشت و  ١٧محمد صابر ملک رئيسی که در سن  –خبرگزاری ھرانا 

سال حبس تعزیری و تبعيد محکوم شده بود، پس از اعتراضات اواخر ادیبھشت ماه به  ١۵به 

  محل نامعلومی منتقل شده است و از سرنوشت وی اطالعی در دست نيست.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این زندانی 

اخير در زندان زاھدان به مانند سایر زندانيان سياسی سياسی جوان در پی اعتراضات چند ماه 

و مذھبی ممنوع المالقات شده و سپس به صورت غير منتظره به محل نامعلومی منتقل شده 

  است. 



 
 

  گزارش تکميلی از سرکوب خونين زندانيان سياسی در زندان زاھدان

 ٢٠١٢برابر با نھم اوت  ١٣٩١نوزدھم مرداد 

به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران"یورش نيروھای اطالعاتی ،گارد ویژه زندان و سایر نيروھای بنابه گزارشات رسيده 
نفر از زندانيان سياسی ھموطن  ١٠سرکوبگر به بند زندانيان سياسی زندان زاھدان که منجر به زخمی شدن شدید حداقل 

 .بلوچ شده است
ن زاھدان در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و غير انسانی در زندان مرداد ماه زندانيان سياسی زندا ١٧روز سه شنبه 

زاھدان اقدام به اعتراض گسترده نمودند و بند را بطور کامل به تصرف خود در آوردند و تا ساعتھا بند در دست زندانيان 
دن فریاد خود به بيرون از سياسی بود.زندانيان سياسی خواستار پایان دادن به شرایط قرون وسطایی و غير انسانی و رسان

زندان بودند.ابتدا مسئولين وزارت اطالعات با خواسته ھای به حق زندانيان سياسی موافقت کردند و ھنگامی که زندانيان 
 .بند را در اختيار آنھا قرار دادند با یورش وحشيانۀ نيروھای سرکوبگر مواجه شدند سياسی کنترل

اختند و درگيری شدید بين آنھا صورت گرفت.مامورین وزارت اطالعات،گارد زندان و سایر زندانيان سياسی به دفاع از خود پرد
مانند گاز اشک آور،شوکرھای برقی،باتون وسایر ابزارھای سرکوب به زندانيان  نيروھای سرکوبگر با تمامی تجھيزات سرکوب

 .رح قرار دادندبی دفاع و اسير یورش بردند و آنھا را وحشيانه و به قصد مرگ مورد ضرب وج
زندانی سياسی ھموطن بلوچ دچار زخمھای عميق در نواحی مختلف بدنشان  ١٠در اثر این یورش وحشيانه حداقل 

،شکستن دست و پاھای آنھا شده است و تعداد زیادی دچار زخمھای سطحی شده اند. مامورین وزارت اطالعات عليرغم 
 .انتقال زخمی شدگان به مراکز درمانی خوداری می کنندگرمای شدید و نبود وسایل خنک کنند و تھویه از 

در اثر یورش وحشيانه مامورین وزارت اطالعات وسایر نيروھای سرکوبگر، بند زندانيان سياسی کامال در اثر آتش سوزی تخریب 
 .شده است و بعضی از گزارشھا احتمال قتل بعضی از زندانيان سياسی را ميدھند

زندانی سياسی ھموطن بلوچ را به نقطۀ نامعلومی منتقل  ٣٠ای ایجاد فضای رعب و وحشت حدود ماموین وزارت اطالعات بر
 .منتقل کرده اند کردند و سایر زندانيان سياسی را به بندھای دیگر زندان در کنار مجرمين عادی و خطرناک

زاھدان تبعيد شده اند که از جملۀ آنھا روز پيش تعدادی از زندانيان سياسی زندان اروميه به زندان  ١٠از طرفی دیگر حدود 
معلم زندانی محمد امين آگوشی،احمد پوالد خانی و ایرج محمدی می باشند. آنھا در حال حاضر در بند زندانيان عادی و 

 .خطرناک زندانی ھستند
ای انتقام گيری و را تھدید می کند که وزارت اطالعات بر خطر جدی که جان زندانيان سياسی ھموطن بلوچ محکوم به اعدام

 .اعدام آنھا را مخفيانه به اجرا بگذارد حکم ضدبشری ایجاد فضای رعب و وحشت

 


