
  کمیسیون ملیتها1391گزیده ای از اخبار شهریورماه 

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران   

 آذربایجان

   ًفش دس هٌبطك صلضلَ صد۳۵ٍحولَ هبهْساى اهٌیتی بَ کوپ ًیشُّبی هشدهی ّ ببصداشت 
  1391 ىٓـیٕؿ 01چٓبؿىُجّ 

ثُب ثـ اعجبؿ ؿمٍؼِ اف يُبٓن فنقنّ فػِ ىًبل ؿـة کيٕؿ، ٍَـْٔبی ايٍُتی مبػبتی - عجـگقاؿی ْـاَب 

ِ اَؼ کّ ثّ هَؼ ايؼاػ ػؿ ۳۵پٍو ثب صًهّ ثّ کًپ ْبی کًک ؿمبَی يـػيی اهؼاو ثّ ثبفػاىت   َلـ اف ٍَـْٔبی يـػيی کـػ

. يُطوّ ثّ مـ يی ثـَؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ػؿ ٓی چُؼ مبػِت گؾىتّ ّٔؼٍت کًِپ 

.  مـَؼ ثّ کهی تـٍٍـ کـػِ امت

  سعیذ شیشصاد فعبل حمْق کْدک دس صًذاى اُش دست بَ اعتصبة غزا صد
  1391 ىٓـیٕؿ 02پُزيُجّ 

 يـػاػ يبِ مبل ربؿی ُْگبو کًک ٔ ايؼاػ ثّ فنقنّ ۳۱مؼٍؼ ىٍـفاػ کّ مّ ىُجّ - عجـگقاؿی ْـاَب 

فػگبٌ ػؿ ٔؿفهبٌ ثبفػاىت ىؼِ ثٕػ، ػؿ اػتـاُ ثّ َضِٕ ثبفػاىت ٔ ىـایٔ َگٓؼاؿی عٕػ ػؿ فَؼاٌ اْـ ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا 

. فػ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، مؼٍؼ ىٍـفاػ کّ ثّ فَؼاٌ اْـ يُتوم ىؼِ 

.  یٔ َگٓؼاؿی عٕػ ػؿ ایٍ فَؼاٌ ػمت ثّ اػتَبة ؿؾای َب يضؼٔػ فػِ امتاامت ػؿ اػتـاُ ثّ َضِٕ ثبفػاىت ٔ ىـ

مؼٍؼ ىٍـفاػ اف اػْبی رًؼٍت ػكبع اف کٕػکبٌ کبؿ ٔ عٍبثبٌ کّ ثـای ايؼاػ ؿمبَی ٔ کًک ثّ يـػو فنقنّ فػِ ثّ آؽؿثبیزبٌ 

.  يـػاػ يبِ ػؿ ٔؿفهبٌ ثبفػاىت ىؼ۳۱ؿكتّ ثٕػ ثؼٌٔ ٍْچگَّٕ اتٓبو ييغَی ؿٔف مّ ىُجّ 

   تي اص فعبلیي هذًی تبشیض۵بشگضاسی جلسَ دادگبٍ 
  1391 ىٓـیٕؿ 02پُزيُجّ 
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 تٍ اف كؼبالٌ يؼَی تجـیقی ثـگقاؿ ىؼ ٔ ایيبٌ ػؿ اَتظبؿ ۵رهنّ ؿمٍؼگی ثّ اتٓبيبت - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ٍؼٔؿ صکى ػاػگبِ ثنـ يی ثـَؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، رهنّ ؿمٍؼگی ثّ اتٓبيبت كؼبنٍٍ يؼَی 

 ػؿ ۹۱/۵/۳۱آؽؿثبیزبَی، اکجـ يٓبرـی، صنٍ يٍـفاعبَی، ثُٓبو رؼلـی، ثٓـاو رؼلـی ٔ صنٍٍ اٍم اؿىُتبثی ػؿ يٕؿط 

.   ٍجش ػؿ ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة تجـیق ثّ ؿیبمت هبّی ؿصٍى صًهجـ ثـ گقاؿ ىؼ۹مبػت 

  دّ شِشًّذ هعتشض بَ خشک شذى دسیبچَ اسّهیَ بَ حبس هحکْم شذًذ
  1391 ىٓـیٕؿ 06ػٔىُجّ 

ػٔ ىٓـَٔؼ يؼتـُ ثّ عيک ىؼٌ ػؿیبچّ اؿٔيٍّ اف مٕی ػاػگبِ َظبيی امتبٌ – عجـگقاؿی ْـاَب 

.  ؿٔف صجل تؼقیـی يضکٕو ىؼَؼ۱۰۰آؽؿثبیزبٌ ؿـثی ثّ 

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ىؼجّ چٓبؿو ػاػگبِ َظبيی امتبٌ آؽؿثبیزبٌ 

 ؿٔف صجل تؼقیـی کّ ثّ يؼت ػٔ مبل ثّ صبنت تؼهٍن ػؿ آيؼِ امت؛ يضکٕو ۲۰۰ؿـثی يٍخى ٔ مٍبيک آفاػی ؿا يزًٕػب ثّ 

.  کـػ

   سّص اص صهبى ببصداشت۵۰ ّضعیت ًگشاى کٌٌذٍ هسعْد حسیي صادٍ بب گزشت بیش اص 
  1391 ىٓـیٕؿ 08چٓبؿىُجّ 

ٍ فاػِ ػؿ ىبيگبِ - عجـگقاؿی ْـاَب   تٍـ يبِ اينبل ػؿ صبنی تٕمٔ يبيٕؿیٍ ايٍُتی ۱۹ينؼٕػ صنٍ

. يوبثم ػؿة يُقل پؼؿی عٕػ ثبفػاىت ىؼِ کّ ثُب ثـ اػالو َقػیکبٌ ایيبٌ ثب ّـة ٔ ىتى ىؼیؼ ًْـاِ ثٕػِ امت

ٍ فاػِ ػاَو آيٕعتّ  ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، يُٓؼك ينؼٕػ صنٍ

.  ػاَيگبِ آفاػ تجـیق ٔ اف كؼبنٍٍ ثب مبثوّ ػاَيزٕیی آؽؿثبیزبٌ ٔ اف اػْبی ىٕؿای يـکقی تيکم يُضم ىؼِ آؿيبٌ ثٕػِ امت

محکومیت دو شهروند کرد به زندان به اتهام امنیتی 

 1391 شهریور 8چهارشنبه 
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. ػاػگبِ اَوالة اماليی يٓبثبػ ػٔ ىٓـَٔؼ ؿا ثّ صجل يضکٕو کـػ- مـٌٔل صوٕم ثيـ - آژاَل عجـی يٕکـٌبٌ 

ثـامبك گقاؿه ؿمٍؼِ ثّ آژاَل عجـی يٕکـٌبٌ، ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة اماليی يٓبثبػ ػٔ ىٓـَٔؼ اْم ؿٔمتبی گقنٍ اف 

تٕاثغ يٍبَؼٔآة ؿا ثّ َبو ْبی هبمى ؿصًٍی ٔ يضًؼ اثـاٍْى فاػِ ثّ اتٓبو ايٍُتی، ْـ کؼاو ثّ تضًم ٌک مبل صجل يضکٕو 

. ًَٕػ

گلتُی امت اٌٍ ػٔ ىٓـَٔؼ کّ صؼٔػ ىو يبِ پٍو ثبفػاىت ىؼِ اَؼ ْى اکٌُٕ ػؿ فَؼاٌ يـکقی يٓبثبػ ػٔؿاٌ يضکٕيٍت 

. عٕػ ؿا مپـی يی ًَبٌُؼ

ٌبػآٔؿ يی گـػػ آژاَل عجـی يٕکـٌبٌ ػؿ گقاؿىی کّ ؿٔف مّ ىُجّ ْلتّ پٍو ػؿ ٔة مبٌتو يُتيـ ًَٕػِ ثٕػ، اػالو کـػ 

ٌک ىٓـَٔؼ يٓبثبػی ثّ َبو يضًؼايٍٍ هبػؿفاػِ اف مٕی ػاػگبِ اَوالة اماليی ثّ اتٓبو ايٍُتی ثّ چٓبؿمبل صجل يضکٕو 

 . ىؼِ امت

  تبییذ هحکْهیت دّ شِشًّذ بْکبًی دس دادگبٍ تجذیذ ًظش
 1391 ىٓـیٕؿ 09پُزيُجّ 

صکى ػٔ ىٓـَٔؼ ثٕکبَی کّ پٍيتـ ػؿ ػاػگبِ اَوالة ثّ ثّ یک مبل صجل يضکٕو ىؼِ - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ثٕػَؼ تٕمٔ ػاػگبِ تزؼیؼَظـ امتبٌ آؽؿثبیزبٌ ؿـثی ثّ تبیٍؼ ؿمٍؼ

ثُب ثّ گقاؿه تبؿًَبی يٕکـیبٌ، صکى ػٔ ىٓـَٔؼ اْم ثٕکبٌ ثّ َبو ْبی اػؿیل آک ٔ اػؿیل ثـَب اف مٕی ػاػگبِ تزؼیؼ َظـ 

. امتبٌ آؽؿثبیزبٌ ؿـثی ثّ تبیٍؼ ؿمٍؼ

آک ٔ ثـَب کّ ثٍو اف مّ يبِ امت ػؿ فَؼاٌ ثنـ يی ثـَؼ، پٍيتـ ثّ اتٓبو ايٍُتی ْـ کؼاو اف مٕی ػاػگبِ اَوالة يٓبثبػ ثّ 

ِ ثٕػَؼ کّ ایٍ صکى ػؿ ػاػگبِ تزؼیؼ َظـ ثّ تبیٍؼ ؿمٍؼ" رٕاػ کٍب"ؿیبمت هبّی   . ثّ یک مبل فَؼاٌ تؼقیـی يضکٕو ىؼ

  ببصداشت سئیس شْسای شِش شِشستبى شْط
  1391 ىٓـیٕؿ 12ٌكيُجّ 

صنٍٍ صًقِ نٕ ؿئٍل ىٕؿای ىٓـ ىٓـمتبٌ ىٕٓ، تٕمٔ ٍَـْٔبی ايٍُتی - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ثبفػاىت گـػیؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، صنٍٍ صًقِ نٕ ؿئٍل ىٕؿای ىٓـ 

ِ ْبی امتوالل ٓهت تـک گلتّ يی ىٕػ ػؿ ؿٔف  ىٓـمتبٌ ىٕٓ ثّ ػنٍم آَچّ كؼبنٍت ْبی پبٌ تـکٍنتی ٔ تجهٍؾ ثّ َلغ گـٔ

ىُجّ چٓبؿو ىٓـیٕؿ تٕمٔ ٍَـْٔبی ايٍُتی ثبفػاىت گـػیؼِ ٔ تبکٌُٕ آالع ػهٍوی اف يضم َگٓؼاؿی ٔی ػؿ ػمت 

.  ًَی ثبىؼ
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  هحکْهیت دّ ًفش اص فعبلیي آرسببیجبى دس دادگبٍ اًمالة تبشیض
  1391 ىٓـیٕؿ 13ػٔىُجّ 

ػٔ َلـ اف كؼبنٍٍ آؽؿثبیزبَی ثُبيٓبی ثُٓبو ٔ ثٓـاو رؼلـی ػؿ ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة - عجـگقاؿی ْـاَب 

. تجـیق ْـکؼاو ثّ پُذ يٍهٌٍٕ ؿیبل رقای َوؼی يضکٕو ىؼَؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ثُٓبو ٔ ثٓـاو رؼلـی ػؿ ىؼجّ أل ػاػگبِ 

.  اَوالة تجـیق ثّ ؿیبمت هبّی ؿصٍى صًهجـ ْـ کؼاو ثّ پُذ يٍهٌٍٕ ؿیبل رقای َوؼی يضکٕو ىؼَؼ

   تي اص فعبلیي آرسببیجبًی۱۶ صذّس حکن بشای 
  1391 ىٓـیٕؿ 13ػٔىُجّ 

 ۱۶ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة اماليی عٕی ثب ٍؼٔؿ صکًی ًٍّ تـٍٍـ اتٓبيبت ٔاؿػِ ثـ - عجـگقاؿی ْـاَب 

ٌ ْب ؿا ثّ تضًم  .  يبِ صجل تؼهٍوی يضکٕو ًَٕػ۶تٍ اف كؼبنٍٍ مٍبمی آؽؿثبیزبٌ ْـ کؼاو اف آ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة اماليی عٕی ًٍّ 

ٌ ْب ؿا ثّ تضًم ۱۶تـٍٍـ اتٓبيبت ٔاؿػِ ثـ  .   يبِ صجل تؼهٍوی يضکٕو ًَٕػ۶ تٍ اف كؼبنٍٍ مٍبمی آؽؿثبیزبٌ ْـ کؼاو اف آ

- ۷صًٍؼ ثٍبت - ۶صًٍؼ پٕؿرؼلـ ػهی - ۵امالو ػهی اکجـنٕ - ۴ثًٍٓ ٍََـفاػِ – ۳ىٓـاو یٕفثبىی - ۲ىٍـفاػ صبری نٕ - ۱

ػٍُٕ - ۱۳يضًؼ ؿفاهی - ۱۲آؿيبٌ ٔنٍهٕ - ۱۱ثُٓبو صبری يضًؼی - ۱۰مٍبٔه صجٍت فاػِ - ۹يٓؼی هٍبمی - ۸رٕاػ مـَٔبف 

ٔصٍؼ كبئقپٕؿ، ىبَقػِ كؼبل مٍبمی يؾکٕؿی ْنتُؼ کّ ػؿ پُزى يٓـيبِ - ۱۶يضـو عٕىب - ۱۵– رهٍم ؿُی نٕ - ۱۴ثٍبت 

 ثّ اتٓبو تجبَی ػؿ تيکٍم گـِٔ ٔ رًؼٍت رٓت اعالل ػؿ َظى ٔ ايٍُت ػاعهی ٔ اف ٓـین ىـکت ػؿ يـامى عبکنپبؿی ۱۳۹۰

. ثبفػاىت ٔ ثّ هٍؼ ٔحٍوّ آفاػ ىؼِ ثٕػَؼ (اثـاٍْى رؼلـفاػِ ٔ يٍُب کٓـثبیی) تٍ اف كؼبنٍٍ مٍبمی آؽؿثبیزبٌ ۲

ِ ْبی ينهش يغبنق صکٕيت اماليی  اتٓبو رؼیؼ ایٍ كؼبنٍٍ کّ ثـ يجُی آٌ صکى ػاػگبِ ٍبػؿ گـػیؼِ امت ْٕاػاؿی اف گـٔ

. ػُٕاٌ ىؼِ امت (پبٌ تـکٍنى)

 َلـ أل ثّ ۹ يزبفات اماليی امتُبػ ىؼِ اصکبو يـثٕٓ ثّ ۲۲ يبػِ ۵ ٔ ثُؼ ۶۱۰گلتُی امت، ػؿ ؿأی ػاػگبِ کّ ثّ يبػِ 

ّ يبٌ . ٍٕؿت صْٕؿی ٔ ثوٍّ ثّ ٍٕؿت ؿٍبثی ٍبػؿ گـػیؼِ ىؼِ امت ًْچٍٍُ پـَٔؼِ ثّ رٓت ػؼو اؿائّ اعطبؿیّ ثّ ػیگـ يت

. ثبفػاىت ىؼِ ػؿ يـامى كٕم يلتٕس اػالو ىؼِ امت

 

  َلـ ػؿ احـ ربؿی ىؼٌ مٍم ػؿ آؽؿثبیزبٌ ؿـثی۴ربٌ ثبعتٍ 

۱۳۹۱ ىٓـٌٕؿ ۱۴مّ ىُجّ   
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 مـٔیل ارتًبػی  « آژاَل عجـی يٕکـیبٌ

  تن افزایش بافت این درحالی است که سیالب در شهرستان ماکو و روستاهای میاندوآب و شاهین دژ4شمار قربانیان سیل در ارومیه به 
 .خساراتی به بار آورده است

به گزارش موکریان و به نقل از منابع آگاه در منطقه، تا پیش از این آمار قربانیان سیل در ارومیه دو نفر اعالم شده بود، این درحالی است 
 میلیارد لایر به 29 نفر در مناطق سیل زده آذربایجان غربی امدادرسانی کرده اند و سیالب تاکنون 201که امدادگران از شب گذشته تاکنون به 

  .سه شهرستان گیالن خسارت وارد کرده است

 نفراز یک خانواد 4مدیر کل ستاد بحران آذربایجان غربی به واحد مرکزی خبر گفت این حادثه در بخش شمالی شهر ارومیه روی داد و 
 . دختر و یک پسر و همسر یک خانواده در روستای سنجی از توابع بخش نازلوی ارومیه جان خود را از دست داده اند2شامل 

بر اثر بارش باران رودخانه نازلو طغیان کرده و روستاهای سنجِی ، کریم آباد ، نازل و رحیم آباد دچار آبگرفتگی شده و : زارع گفت
بر اثر سیل همچنین تاسیسات آب، راههای روستایی و . خسارات زیادی به اماکن روستایی، باغات و مزارع این روستاها وارد شده است

 .تاسیسات فنی و خطوط برق نیز خسارت دیده اند

گروه های امداد هالل احمر ارومیه با همکاری دهیاری ها و شوراهای اسالمی اهالی روستای : مدیر کل ستاد بحران آذربایجان غربی گفت 
نازلو را که دچار آبگرفتگی شدید شده بود از خانه ها به سالن ورزشی و مسجد روستا منتقل کردند و خوشبختانه در این روستا تلفاتی روی 

 .نداده است

گروههای راهداری و ماشین آالت سنگین فرمانداری و راه و شهرسازی در حال حاضر مشغول تخلیه روستاها از سیالب، : زارع افزود
  .بازسازی راههای ارتباطی و تعمیر تاسیسات آب و برق و ابنیه های فنی در روستاهای سیل زده هستند

 . میلیارد ریالی سیل در ماکو20خسارت 

این سیل هم در شهر ماکو و هم در : حمید احمدیان در رابطه با جاری شدن سیل در این شهرستان طی چند روز اخیر، به ایسنا گفت
بود که باعث وارد شدن " قره تپه"و " ، اولنر"هاجو"روستاهای اطراف آن جاری شد که بیشترین خسارت ناشی از آن مربوط به روستاهای 

 .خساراتی بر مزارع، احشام، منازل و لوازم خانگی آنها شد

 . میلیارد لایر خسارت در این شهرستان برجای گذاشته است20براساس برآوردهای به عمل آمده تاکنون این سیل : وی تصریح کرد

نخیر، خوشبختانه کشته ای نداشتیم و فقط دو نفر : ،  گفت وی همچنین در رابطه با اینکه این حادثه تلفات جانی نیز در پی داشته است یا خیر؟
  .مجروح شدند که پس از انتقال به بیمارستان، تحت مداوا قرار گرفتند

 خسارت سیل به روستاهای میاندوآب و شاهین دژ 

 .جاری شدن سیل به روستاهای میاندوآب خسارات زد

بارش شدید باران دیشب در شهرستان میاندوآب با رعد و برق شدید و وزش باد : فرماندار شهرستان میاندوآب به واحد مرکزی خبر گفت
 .همراه بود موجب جاری شدن سیالب و آبگرفتگی معابر عمومی و تعطیلی بخش عظیمی از بازار شد

 واحد مسکونی تخریب و تعداد 5 چشمه آب شرب ، 2او گفت .راه ارتباطی روستاهای زاغه و آغ کند نیز تخریب شده است: جاللی گفت
 .زیادی احشام هم در این روستاها تلف شده اند

مزارع و اراضی کشاورزی و باغات میوه نیز در اثر سیل در این روستاها خسارت زیادی دیده اند: جاللی گفت  . 

. هم اکنون اعضای ستاد بحران و حوادث غیر مترقبه این شهرستان به صورت آماده باش و در حال بررسی میزان خسارت هستند: او گفت
 . روستای بخش مرکزی شاهین دژ هم خسارت زد25بارش سنگین تگرگ و باران به راه ارتباطی 

http://www.mukriannews.com/more.html?id=2319


 میلیون تومان خسارت 500 روستا این شهرستان تخریب و 25بشارتی دبیر ستاد بخران شاهین دژ گفت ابنیه ، پل و شاخه های راههای 
 .وارد شد

 500 واحد مسکونی و مزارع و باغات این روستا خسارت زد که این میزان بیش از 4جاری شدن سیل در روستای آالگوز به : او گفت
 .میلیون تومان برآورد شده است

امدادگران جمعیت هالل احمر شاهین دژ و راه و شهرسازی از صبح امروز نسبت به کمک رسانی و تسطیح راهها در حال : بشارتی گفت

 .فعالیت هستند

 انتقال پنج تن از امدادگران کمپ سرند به بازداشت گاه اوین

 1391 شهریور 15چهارشنبه 

 َلـ اف ايؼاػگـاٌ کًپ مـَؼ ثّ َبو ْبی ٌَٕؼ عبَزبَی، ْٕيٍ ٓبْـی، مپٓـػاػ ۵– رًؼٍت يجبؿفِ ثب تجؼٍِ تضٍَهی 

ٌ پٕؿ ٔ ينؼٕػ ٔكبثغو ٓی ػٔ ؿٔف گؾىتّ اف ثبفػاىت گبِ پهٍل ايٍُت تجـٌق ثّ ثبفػاىت گبِ أٌٍ  ٍبصجبٌ، امًبػٍم مهًب

. يُتوم ىؼَؼ

اٌٍ اَتوبل ػؿ صبنی ٍٕؿت يی پؾٌـػ کّ پٍو اف اٌٍ ثـای تًبيی ثبفػاىت ىؼگبٌ هـاؿ ٔحٍوّ ٍبػؿ ىؼِ ثٕػ ايب هبّی پـَٔؼِ ثّ 

ّ ی اػْبی اٌٍ کًپ ؿا هجٕل ًَی کـػ . ػالٌم يغتهق ٔحٍو

 َلـ ػٌگـ اف ثبفػاىت ىؼگبٌ اٌٍ کًپ ْى اکٌُٕ ػؿ ثبفػاىتگبِ پهٍل ايٍُت ٔ ٌب هـَطٍُّ فَؼاٌ تجـٌق ۱۶الفو ثّ ؽکـ امت کّ 

ٌ ْب آالػی ػؿ ػمت ٍَنت ّ ای ثٍٍ . ْنتُؼ ٔ اف ّٔؼٍت آ  تب ۶۰ٓجن آعـٌٍ گقاؿه ْب ثـای تًبيی  اكـاػ ثبفػاىتی ٔحٍو

.  يٍهٍَٕی ٍبػؿ ىؼِ امت۱۱۰

صنٍٍ ؿَٔوی ٓی . ًْچٍٍُ ّٔؼٍت رنًی ثؼْی اف ثبفػاىت ىؼگبٌ اف رًهّ صنٍٍ ؿَٔوی َبيُبمت گقاؿه ىؼِ امت

. چُؼ ؿٔف گؾىتّ ػؿ ثبفػاىتگبِ پهٍل ايٍُت تجـٌق ػچبؿ عَٕـٌقی کهٍٕی ىؼِ امت

ّ فػِ، ثب ٔرٕػ ٍؼٔؿ هـاؿ کلبنت آالػی ػؿ  الفو ثّ ؽکـ امت اف ّٔؼٍت مؼٍؼ ىٍـفاػ، ػٌگـ ايؼاػگـ ثبفػاىتی ػؿ يُبٓن فنقن

. ػمت ٍَنت

 احضار محمد خاکپور فعال فرهنگی به دادگاه جزایی اردبیل

 1391 شهریور 16پنجشنبه 

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، يضًؼ عبکپٕؿ كؼبل كـُْگی آؽؿثبیزبَی کّ ثّ 

 ػمتگٍـ ىؼِ ثٕػ، ثّ اتٓبو تجهٍؾ ػهٍّ ۹۰ ثًٍٓ يبِ مبل ۳۰عبٓـ كؼبنٍت ْبیو ػؿ عًَٕ ؿٔف رٓبَی فثبٌ يبػؿی ػؿ يٕؿط 

.   اصْبؿ گـػیؼِ امت۱۰ ىٓـیٕؿ يبِ ثّ ػاػگبِ رقایی اؿػثٍم ىؼجّ ۱۴َظبو ثـای تبؿیظ 

 تـو تؼهٍن اف تضٍَم يضکٕو ىؼِ ۲الفو ثّ ؽکـ امت ٔی ثّ عبٓـ كؼبنٍت ْبی كـُْگی اف ٓـف ػاَيگبِ پٍبو َٕؿ گـيی ثّ 

. کّ ایٍ صکى ثؼٌٔ اصْبؿ ثّ کًٍتّ اَْجبٓی ٔ ثّ ٍٕؿت ؿٍبثی ٍبػؿ گـػیؼِ امت

  سشکْة اعتشاضبت هشدهی دس سّستبُبی آرسببیجبى ششلی
  1391 ىٓـیٕؿ 22چٓبؿىُجّ 
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هبال "ٔ " يٕتبنٍن"ٍَـْٔبی یگبٌ ٔیژِ ثب صًهّ ثّ اػتـّبت يـػو ثی ػكبع ػؿ ؿٔمتبی - عجـگقاؿی ْـاَب 

ِ ای اف ىٓـَٔؼاٌ ىؼَؼ ٔ ػؿ چُؼ ؿٔف اعٍـ ٍَق صْٕؿ يضنٕمی ػؿ ایٍ يُبٓن " آثو اصًؼ"ٔ " کُؼی يٕرت يزـٔس ىؼٌ ػؼ

. ػاؿَؼ

ِ ْب كـػی مپبْی ثب َبو : یک يُجغ آگبِ ثّ گقاؿىگـ ْـاَب گلت ًَبیُؼِ پٍيٍٍ يزهل ثب  {يضلٕظ ػؿ ْـاَب}ثـ امبك ىٍُؼ

ػؿ    " يٕتبنٍن"ًْکبؿی يبكٍبی اهتَبػی مپبِ اف يؼت ْب هجم اؿاّی ؿٔمتبئٍبٌ ؿا ؿَت کـػِ ٔ مبعتًبٌ رؼیؼی ثـای آثگـو 

 .ًْبٌ اؿاّی اصؼاث ًَٕػِ امت

کشتو ً زخوی شدى سو کاسبکاردر سردشت 

 ۲۰۱۲ مپتبيجـ ۱۳ - ۱۳۹۱ ىٓـٌٕؿ ۲۳پُزيُجّ 

مّ کبمجکبؿکـػ ػؿىٓـمتبٌ مـػىت ٔاهغ ػؿآؽؿثبیزبٌ ؿـثی، : مـٔیل صوٕم ثيـ- آژاَل عجـی يٕکـیبٌ 

افمٕی يأيٕؿیٍ ٍَـٔی اَتظبيی ْؼف گهٕنّ هـاؿگـكتُؼ کّ ػؿپی ایٍ تٍـاَؼافی یکی افآَبٌ کيتّ 

. ٔػَٔلـػیگـفعًی ىؼَؼ

 

 ىٓـیٕؿ يبِ ربؿی 21ثـ امبك گقاؿه ؿمٍؼِ ثّ مـٔیل صوٕم ثيـ آژاَل عجـی يٕکـیبٌ، مّ ىُجّ ىت،

ثـاحـتٍـاَؼافی يأيٕؿیٍ ٍَـٔی اَتظبيی پبمگبِ ثـػِ پبٌ مـػىت، ثّ یک کبؿٔاٌ چُؼَلـِ افکبمجکبؿاٌ يـفی 

. ػؿيُطوّ ثٕنَلت افتٕاثغ مـػىت، یک ىٓـَٔؼ کيتّ ٔػٔ تٍ ػیگـفعًی ىؼَؼ

 

َٕالٌ ٔ امبيی فعًی  ثـ امبك ًٍٍْ گقاؿه،َبو ىٓـَٔؼ کيتّ ىؼِ يضًٕػ اثـاٍْى پٕؿ اْم ؿٔمتبی ػی

. ػُٕاٌ ىؼِ امت... ْب،ٍبنش ٍبنش فاػِ اْم ْهِٕ ٔ ػجؼا

 

ِ ْب تٍ اف کبمجکبؿاٌ کـػ ػؿ يُبٓن يـفی ْؼف تٍـاَؼافی هـاؿ گـكتّ کّ تؼؼاػ  ىبیبٌ ؽکـ امت کّ مبالَّ ػ

. ثنٍبؿی اف آَبٌ کيتّ ٔ یب فعًی يی ىَٕؼ

  گضاسشی اص ّضعیت چِبس فعبل آرسببیجبًی
  1391 ىٓـیٕؿ 24رًؼّ 

ّٔ - عجـگقاؿی ْـاَب  تٕمٔ " مٕمًب"پـَٔؼِ چٓبؿ كؼبل يؼَی آؽؿثبیزبَی، کّ ثّ ظٍ اَتيبؿ َيـی

. ٍَـْٔبی ايٍُتی ثبفػاىت ىؼِ ثٕػَؼ ثّ ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة تجـیق اؿربع ىؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، پـَٔؼِ يضًؼ امکُؼؿفاػِ، اكنبَّ تٕهٍـ، 

 .ٔصٍؼ صجٍت چيًّ ٔ ٔصٍؼ ؿامتگٕ ثّ ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة تجـیق اؿربع ىؼ

  هوبًعت هسئْلیي صًذاى تبشیض اص دسهبى لطعی هحوذ جشاحی
  1391 ىٓـیٕؿ 24رًؼّ 
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ينئٕنٍٍ فَؼاٌ تجـیق اف اػقاو يضًؼ رـاصی، كؼبل کبؿگـی ػؿ ثُؼ ثّ ثًٍبؿمتبٌ رٓت - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ػؿيبٌ مـثبف يی فَُؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، يضًؼ رـاصی كؼبل کبؿگـی کّ ػؿ فَؼاٌ تجـیق 

ّ ْبی پقىک ثبیؼ ثـای  ػٔؿاٌ يضکٕيٍت عٕػ ؿا مپـی يی کُؼ ػچبؿ ػبؿّّ ثًٍبؿی اف َبصٍّ گـػٌ يی ثبىؼ ٔٓجن گلت

ِ اَؼ ٔ كؤ ثب می تی  تيغٌٍ َٕع ثًٍبؿی ًََّٕ ثـػاؿی ىٕػ کّ تب کٌُٕ ينئٕنٍٍ فَؼاٌ اف ایٍ ايـ يًبَؼت ثّ ػًم آٔؿػ

ِ اَؼ  .امکٍ يٕاكوت کـػ

هحکٌهیت یک شيرًند کرد در هياباد بو اعدام 

 ۲۰۱۲ مپتبيجـ ۱۵ - ۱۳۹۱ ىٓـٌٕؿ ۲۵ىُجّ 

یک ىٓـَٔؼ يـیٕاَی اف مٕی ػاػگبِ اَوالة اماليی يٓبثبػ ثّ : مـٔیل صوٕم ثيـ- آژاَل عجـی يٕکـیبٌ 

. اػؼاو يضکٕو ىؼ

 

ثـامبك گقاؿه ؿمٍؼِ ثّ آژاَل عجـی يٕکـیبٌ، یک ىٓـَٔؼ اْم يـیٕاٌ ثّ َبو مبيبٌ َنٍى اف ٓـف ػاػگبِ 

. اَوالة اماليی يٓبثبػثّ اتٓبو يضبؿثّ اف ٓـین ػْٕیت ػؿ یکی اف گـْٔٓبی يغبنق َظبو ثّ اػؼاو يضکٕو ىؼ

 

 ؿٔف پل اف اثالؽ، هبثم اػتـاُ ٔ ؿمٍؼگی ػؿ ػیٕاٌ ػبنی کيٕؿ 20ىبیبٌ ؽکـ امت ؿأی ٍبػؿِ صْٕؿی ٔ ظـف 

. يی ثبىؼ

 

 ػؿ يُبٓن يـفی امتبٌ آؽؿثبیزبٌ ؿـثی تٕمٔ ٍَـْٔبی ايٍُتی 1390ثـامبك ایٍ گقاؿه، َنٍى کّ ػؿ تبثنتبٌ 

. ػمتگٍـ ىؼِ ثٕػ،ْى اکٌُٕ ػؿ فَؼاٌ يـکقی يٓبثبػ ثّ مـ يی ثـػ

 

یک شيرًند دیگر کرد در هياباد بو اعدام هحکٌم شد 

 ۲۰۱۲ مپتبيجـ ۱۶ - ۱۳۹۱ ىٓـٌٕؿ ۲۶ٌکيُجّ 

یک ىٓـَٔؼ اْم يٓبثبػ اف ٓـف ػاػگبِ اَوالة ایٍ ىٓـ ثّ اػؼاو : مـٔیل صوٕم ثيـ- آژاَل عجـی يٕکـیبٌ 

. يضکٕو ىؼ

 
ثـ امبك اعجبؿ ؿمٍؼِ ثّ مـٔیل صوٕم ثيـ آژاَل عجـی يٕکـیبٌ، یک ىٓـَٔؼ يٓبثبػی ثّ َبو يَُٕؿ آؿَٔؼ 

کّ ثٍو اف یک مبل امت ػؿ ثبفػاىت ثنـ يی ثـػ ثّ اتٓبو يضبؿثّ اف ٓـین ًْکبؿی يؤحـ ثب گـْٔٓبی يؼبَؼ 
. اف مٕی ػاػگبِ اَوالة اماليی يٓبثبػ ثّ اػؼاو يضکٕو ىؼ... َظبو ٔ 

 
چُؼ تٍ اف ْى ثُؼی ْبی ایٍ ىٓـَٔؼ ػؿ تًبك ثب آژاَل عجـی يٕکـیبٌ اػالو ًَٕػَؼ کّ ٍجش ؿٔف پُذ ىُجّ صکى 

 ؿٔف ثّ ٔی يٓهت ػاػِ 20اػؼاو ثّ ایٍ فَؼاَی کّ ْى اکٌُٕ ػؿ فَؼاٌ اؿٔيٍّ ثنـ يی ثـػ اثالؽ ٔ ػؿ صکى اثالؿی 

. ىؼِ امت کّ ثّ صکى ٍبػؿِ اػتـاُ ًَبیؼ
 

  هحکْهیت یک داًشجْی هِبببدی بَ صًذاى
  1391 ىٓـیٕؿ 28مّ ىُجّ 
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. یک ػاَيزٕی يٓبثبػی اف ٓـف ػاػگبِ اَوالة اماليی ایٍ ىٓـ ثّ فَؼاٌ يضکٕو ىؼ- عجـگقاؿی ْـاَب 

ثُب ثّ گقاؿه تبؿًَبی يٕکـیبٌ، ػاػگبِ اَوالة اماليی يٓبثبػ ػیبکٕ عٍبٓ ػاَيزٕی کبؿ ىُبمی اؿىؼ اهتَبػ ػاَيگبِ تٓـاٌ 

.  مبل صجل تؼقیـی يضکٕو کـػ۵ؿاثّ اتٓبو ارتًبع ٔتجبَی ثـای اؿتکبة رـو ػهٍّ ايٍُت کيٕؿ، ثّ تضًم 

.   ؿٔفافتبؿیظ اثالؽ آٌ هبثم تزؼیؼَظـعٕاْی يی ثبىؼ۲۰ثـامبك ًٍٍْ گقاؿه، ؿأی ٍبػؿِ صْٕؿی ٔظـف يٓهت 

   دّ فعبل داًشجْیی جِت گزساًذى هحکْهیت بَ صًذاى تبشیض هٌتمل شذًذ
  1391 ىٓـیٕؿ 28مّ ىُجّ 

آؿه ٔ مٍبٔه يضًؼی اف كؼبنٍٍ ػاَيزٕیی تجـیق ثـای گؾؿاَؼٌ ػٔؿاٌ يضکٕيٍت عٕػ - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ثّ فَؼاٌ تجـیق يُتوم ىؼَؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ایٍ ػٔ ثـاػؿ اف كؼبنٍٍ ػاَيزٕیی تجـیق 

ِٔ آالػبت تجـیق ثبفػاىت ىؼِ ٔ پل اف تضًم ۱۳۹۰ آثبٌ يبِ ۱۲ْنتُؼ کّ   ؿٔف ثبفػاىت ثّ هٍؼ ٔحٍوّ آفاػ ۶۶ اف مٕی اػاؿ

 . ىؼِ ثٕػَؼ

  احضبس بٌِبم شیخی، فعبل هذًی بَ دادگبٍ

 .ثُٓبو ىٍغی كؼبل يؼَی آؽؿثبیزبَی، ثّ ػاػگبِ كـاعٕاَؼِ ىؼ

 ۲۰۱۲ ثـاثـ ثب ثٍنت ٔ ٌکى مپتبيجـ ۱۳۹۱می ٔ ٌکى ىٓـٌٕؿ 

 ۱۴ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ثُٓبو ىٍغی كؼبل يؼَی آؽؿثبیزبٌ کّ ػؿ 
 . ؿٔف اف فَؼاٌ آفاػ ىؼِ ثٕػ ثّ ػاػگبِ اَوالة اصْبؿ ىؼ۸كـٔؿػیٍ يبِ مبل ربؿی ثبفػاىت ٔ پل اف 

 اػاؿِ آالػبت ٔاهغ ػؿ فَؼاٌ تجـیق ۳۷ثُٓبو ىٍغی ػؿ چٓبؿػِ كـٔؿػیٍ اينبل ثـای پل گـكتٍ اىٍبء ىغَی عٕػ ثّ آبم 

" ٍَـ"يـارؼّ کـػِ ثٕػ ٔ ثؼؼ اف گـكتٍ نٕافيی کّ تٕمٔ اػاؿِ آالػبت اف يُقنو ثـػِ ثٕػَؼ ػؿ ؿاِ ثبفگيت ػؿ ىٓـمتبٌ 

 .تٕمٔ ٍَـْٔبی ايٍُتی اػاؿِ آالػبت اؿػثٍم ػمتگٍـ ىؼِ ثٕػ

 ؿٔف ثبفػاىت ثؼٌٔ هٍؼ ٔحٍوّ آفاػ ىؼِ ثٕػ ٔ هبّی يـثّٕٓ ػنٍم آفاػی ایيبٌ ؿا ػؼو ٍالصٍت ػاػگبِ ٍَـ ػؿ يٕؿػ ۸ٔی ثؼؼ اف 

 .ؿمٍؼگی ثّ ایٍ پـَٔؼِ اػالو کـػِ ثٕػ

ّٔ ثٍنت ٔ ىو ػاػگبِ اَوالة تٓـاٌ ٔ ثّ ؿیبمت هبّی پٍـػجبمی ثّ اتٓبو  گلتُی  امت، پٍو تـ ایٍ كؼبل يؼَی ػؿ ىؼج

ػْٕیت ػؿ گـِٔ ؿٍـ هبََٕی کّ هَؼه ثـ ْى فػٌ ايٍُت کيٕؿ امت، ارتًبع ٔ تجبَی ثـای اؿتکبة رـو ػهٍّ ايٍُت کيٕؿ ٔ 

 . مبل صجل تؼهٍوی، يضکٕو ىؼِ ثٕػ۵كؼبنٍت تجهٍـی ػهٍّ َظبو ثّ 
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 کردستان

َٔ سشگشبدٍ لموبى ّ صاًیبس هشادی بَ هٌبسبت سْهیي سبل ببصداشت    ًبه
 1391 ىٓـیٕؿ 05ٌكيُجّ 

  

فاٍَبؿ ٔ نوًبٌ يـاػی ػٔ فَؼاَی يضکٕو ثّ اػؼاو ػؿ فَؼاٌ - عجـگقاؿی ْـاَب 

ؿربیی ىٓـ کـد َبيّ ای ثّ يُبمجت مٕيٍٍ مبنـٔف ثبفػاىت عٕػ َٕىتّ اَؼ کّ ػؿ فیـ يی 

: آیؼ

ٔهتی فیـ . مّ مبل گؾىت، مّ مبنی کّ ْـ ؿٔفه يُتظـ يـگ ثٕػٌ ػؿ متٍق ثب ايٍؼ يب ثٕػ

ّ ْب ٔ تٓؼیؼ ْب ٔ ىجٓبی مغت مهٕل اَلـاػی ٔ ثٍغجـی يُتظـ ْـ اتلبهی  آًَّٓ ىکُز

.  ثٕػیى، تُٓب ثّ اَتظبؿ ؿٔىٍ ىؼٌ صوبین ٔ آفاػی ٍجـ ٔ ايٍؼ پٍو گـكتّ ثٕػیى

اگـ پل اف مّ مبل اف ػؿػ ْب ٔ ؿَذ ْبیًبٌ َگٕیٍى ؿاصت تـ عٕاٍْى ثٕػ ايب اف اَتظبؿاتًبٌ 

. يی تٕاٍَى ثگٕیٍى

ّ ْب، اَتوبو ْب تنٕیّ صنبة ْب ٔ ثی ػؼانتی ْب ْنتٍى  ٔهتی َبعٕػگبِ ٔ َبگؾیـ يُتظـ کٍُ

. ثی يضبثب تـ يی تٕاٍَى اف اَتظبؿاتًبٌ ثگٕیٍى

ٌ ْب ثٓتـ اف يب َجبىؼ ٔ ىبیؼ ْى . اَتظبؿاتی اف ایٍ ٔ آٌ يجبؿفیٍ ٔ كؼبنٍٍ َؼاؿیى ىبیؼ کّ ّٔغ آ

ِ اَؼ کّ ػؿػْبی ایُزب ؿٔ ًَی كًُٓؼ ايب ُْٕف اَتظبؿيبٌ اف ارـای ػؼانت . آَچُبٌ اف ایُزب ػٔؿ ىؼ

ِ يبٌ ْنتٍى . ٔ تيـیش ؿَٔؼ َبمبنى پـَٔؼ

ّ َگبؿی ٔ ػؿعٕامت اػبػِ ػاػؿمی اف يوبيبت هْبیی  اَتظبؿی کّ پل اف ثبؿ ْب ٔ ثبؿ ْب َبي

ِ اَؼ ٔ . ًْچُبٌ ثی پبمظ يبَؼِ امت اَتظبؿ ثـای يضبکًّ ٔ ثـعٕؿػ ثب آَٓبیی کّ ىکُزّ کـػ

ّ اَؼ، َؼاؿیى . آًَّ ؿكتبؿ ؿٍـاَنبَی ٔ ؿٍـاعالهی ؿا ػاىت

ايب ُْٕف اَتظبؿيبٌ اف ايبو رًؼّ يـیٕاٌ امت کّ آَگَّٕ کّ ىبینتّ ربیگبِ ػیُی ایيبٌ ثٕػ، 

ِ اه ثٕػِ ػًم َکـػِ امت چـاکّ  ٍبػهبَّ ٔ ىزبػبَّ ثّ آَچّ ٔػؼِ چُؼیٍ ٔ چُؼیٍ ثبؿ

ّ اَؼ  ّ اَؼ ٔ ًٍْيّ ػىُبو ثـ نت ػاىت ّ اَؼ ٔ اف يب ػؿٔؽ عٕامت آَٓبیی کّ ًٍْيّ ػؿٔؽ گلت
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اَتظبؿی ٍَنت ايب ايبو رًؼّ يی تٕاَنت ثب اؽػبَو ثـ ثی گُبْی يب ٔ ثی اػػبایو َنجت ثّ 

. اػؼاو يب گبو ثهُؼی ثـای آفاػی يب ثـػاؿػ

مّ مبل گؾىت ٔ اَتظبؿی اف آَٓبیی کّ يبَغ يالهبت ٔ ْـ گَّٕ اؿتجبٓ ثب ػقیقاًَبٌ ؿا 

ِ اَؼ، َؼاؿیى ايب ًْچُبٌ اَتظبؿ آفاػیًبٌ ؿا يی کٕىٍى کّ اگـ ًّْ چٍق ػؿمت ٍٕؿت پؾیـػ  ىؼ

. يی ػاٍَى کّ ثب تَـیش ػأؿی ٔ تضون ػؼانت ػٔؿ اف ػمتـك َغٕاْؼ ثٕػ

- نوًبٌ ٔ فاٍَبؿی يـاػی 

 ۹۱يـػاػيبِ مبل 

فَؼاٌ ؿربیی ىٓـ کـد 

 تجمع اعتراضی در مقابل استانداری کردستان 

 1391 شيریٌر 5یکشنبو 

 ىٓـیٕؿيبِ رًؼی اف يـػو ؿٔمتبی ػٔىبٌ ػؿ اػتـاُ ثّ کًجٕػ آة آىبيٍؼَی ۴ثّ گقاؿه آژاَل عجـی يٕکـیبٌ ؿٔف ىُجّ 

. ػؿ يوبثم امتبَؼاؿی کـػمتبٌ ػؿ ىٓـ مُُؼد ػمت ثّ تزًغ فػَؼ

 مبػت ۲ مبػت، کًتـ اف ۲۴ثّ گقاؿه عجـَگبؿ آژاَل عجـی يٕکـیبٌ، يـػو يؼتـُ ػؿ ایٍ گـػًْبیی اػالو ػاىتُؼ کّ ٓی 

. آة ػاؿَؼ ٔ مّ يبِ امت کّ پٍگٍـ ایٍ ينئهّ ْنتُؼ ٔنی يوبيبت ينئٕل تبکٌُٕ پبمغگٕی آَبٌ َجٕػِ اَؼ

.  کٍهٕيتـی ىٓـ مُُؼد ٔاهغ ػؿ امتبٌ کـػمتبٌ هـاؿ ػاؿػ۵الفو ثّ ؽکـامت کّ ؿٔمتبی ػٔىبٌ ػؿ كبٍهّ 

 سبل حبس دست بَ اعتصبة غزا صد ّ لبِبی خْد سا ۲۰یک صًذاًی سیبسی پس اص 
  دّخت

  1391 ىٓـیٕؿ 07مّ ىُجّ 

 مبل امت ثّ اتٓبو اؿتجبٓ ثب صقة ۲۰يضًؼ َظـی فَؼاَی مٍبمی کّ ثٍو اف – عجـگقاؿی ْـاَب 

ػيکـات کـػمتبٌ ػؿ فَؼاٌ ؿربیی ىٓـ کـد ثنـ يی ثـػ ػؿ اػتـاُ ثّ ّٔؼٍت پـَٔؼِ عٕػ ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا فػِ ٔ نجٓبی 

. عٕػ ؿا ػٔعت

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، يضًؼ َظـی فَؼاَی مٍبمی فَؼاٌ ؿربیی 

 مبل اف صجل عٕػ ؿا پيت مـ ۲۰ىٓـ کـد کّ ثّ اتٓبو اؿتجبٓ ثب صقة ػيکـات کـػمتبٌ ثّ صجل اثؼ يضکٕو ىؼِ ٔ تب کٌُٕ 

گؾاىتّ امت ػؿ اػتـاُ ثّ ػؼو ؿمٍؼگی ينئٕنٍٍ هِٕ هْبیٍّ ػؿ يٕؿػ آفاػیو اف ايـٔف ٍجش ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا فػِ ٔ 

.  نجٓبی عٕػ ؿا ػٔعت
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  ببصداشت سَ شِشًّذ کشد دس سشدشت تْسظ ًیشُّبی اهٌیتی
  1391 ىٓـیٕؿ 09پُزيُجّ 

مّ تٍ اف مبکٍٍُ ؿٔمتبْبی يُطوّ آالٌ مـػىت تٕمٔ ٍَـْٔبی نجبك ىغَی - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ثبفػاىت ىؼِ اَؼ

ّ  گقاؿه تبؿًَبی کـػپب، پُزيُجّ ْلتّ گؾىتّ ػٔو ىٓـیٕؿ يبِ، مّ تٍ اف مبکٍٍُ کـػ ؿٔمتبْبی  " ثٍژٔی"ٔ " گٕیقنی"ثُب ث

ّٔ آالٌ مـػىت ثّ  َبيٓبی نطٍق ػهی عبَی، مٍبيُؼ ػهی عبَی ٔ يضًؼايٍٍ مؼٍؼی تٕمٔ ٍَـْٔبی نجبك  ػؿ يُطو

ِ اَؼ ِٔ آالػبت ثبفػاىت ٔ ثّ يکبٌ َبيؼهٕيی يُتوم ىؼ . ىغَی اػاؿ

   احضبس ّ ببصجْیی اص یک فعبل اُل سٌت کشدستبى دس ّصاست اطالعبت
  1391 ىٓـیٕؿ 11ىُجّ 

ٍٍؼ يـاػ كتضی ػْٕ ىٕؿای ؿْجـی يکتت هـآٌ کـػمتبٌ ثّ اػاؿِ آالػبت کـػمتبٌ - عجـگقاؿی ْـاَب 

. اصْبؿ ىؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، کبک ٍٍؼيـاػ كتضی اف اػْبی هؼیًی يکتت 

.   ثّ اػاؿِ کم آالػبت کـػمتبٌ اصْبؿ ىؼ۹۱/۶/۹هـآٌ کبيٍبؿاٌ ٔ ػْٕ ىٕؿای ؿْجـی يکتت هـآٌ کـػمتبٌ، ؿٔف پُذ ىُجّ 

   احضبس سَ تي اص اعضبی کبًْى صٌفی هعلوبى کشدستبى بَ ببصپشسی
  1391 ىٓـیٕؿ 11ىُجّ 

مّ تٍ اف اػْبی کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ کـػمتبٌ ثّ ىؼجّ پُزى ثبفپـمی ػاػمـای - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ػًٕيی ٔ اَوالة ىٓـمتبٌ مُُؼد اصْبؿ ىؼَؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، مّ تٍ اف اػْبی اَزًٍ ٍُلی يؼهًبٌ 

 ثٓبانؼیٍ يهکی ٔ ؿايٍٍ فَؼٍَب ثّ ىؼجّ پُزى ثبفپـمی ػاػمـای ػًٕػی ٔ اَوالة ،کـػمتبٌ ثُبيٓبی پًٍبٌ َٕػیٍُبٌ

.  ىٓـمتبٌ مُُؼد اصْبؿ ىؼَؼ

 ُبشن حسیي پٌبُی اص فعبالى اُل سٌت کشدستبى ببصداشت شذ 
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  1391 ىٓـیٕؿ 13ػٔىُجّ 

 ٍجش يبيٕؿاٌ اػاؿِ آالػبت کـػمتبٌ ثب ۹: ۳۰ مبػت ۱۳۹۱/۶/۱۲ؿٔف یکيُجّ يٕؿعّ - عجـگقاؿی ْـاَب 

ٍ پُبْی اف كؼبالٌ اْم مُت ٔی ؿا ثبفػاىت ًَٕػَؼ . يـارؼّ ثّ يُقل ْبىى صنٍ

ٍ پُبْی يؼؿك يؼؿمّ ػهٕو  ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ْبىى صنٍ

ػیُی ايبو ثغبؿی مُُؼد، يؼیـ ػكتـ يلتی ٔ صبکى ىـع يـػيی کـػمتبٌ ٔ ػْٕ ىٕؿای يکتت هـآٌ کـػمتبٌ تٕمٔ 

.  يبيٕؿاٌ اػاؿِ آالػبت ثبفػاىت ىؼ

ادامه اعتصاب غذای حیدر رشیدی، زندانی سیاسی کرد 

 1391 شهریور 14سه شنبه 

 ؿٔف اف اػتَبة ؿؾای صٍؼؿ ؿىٍؼی، فَؼاَی مٍبمی کـػ، ٔی ًْچُبٌ ۱۹ثب گؾىت ثٍو اف - کًٍتّ گقاؿىگـاٌ صوٕم ثيـ

. ػؿ مهٕل اَلـاػی فَؼاٌ ىٓـ هـِٔ ػؿ ّٔؼٍت ثؼ رنًی ثّ مـ يی ثـػ

یکی اف اػْبی عبَٕاػِ صٍؼؿ ؿىٍؼی، ًٍّ تبیٍؼ ایٍ عجـ اػالو کـػ کّ پل اف اػتَبة ؿؾا، تبکٌُٕ يٕكن ثّ يالهبت ٔی 

ِ اَؼ ٌ ْب گلتّ امت کّ صٍؼؿ ؿىٍؼی ثب ٔرٕػ ّٔؼٍت ثؼ . َيؼ ًٍّ ایُکّ یکی اف ًْجُؼی ْبی ایٍ فَؼاَی کـػ، ثّ آ

. رنًبَی ًْچُبٌ ػؿ مهٕل اَلـاػی ٔ ػؿ اػتَبة ؿؾا ثّ مـ يی ثـػ

 ؿٔف ؿا ػؿ اػتَبة ؿؾا ثنـ ثـػ ٔ ثؼؼ اف ٔػؼِ کبْو ػٔؿاٌ ۲۰ایٍ ػؿ صبنی امت کّ ایٍ فَؼاَی مبل گؾىتّ ٍَق يؼت 

ِ ْب ػًهی َيؼِ امت . يضکٕيٍت اف ٓـف ينئٕنٍٍ پـَٔؼِ ثّ اػتَبة ؿؾای عٕػ پبیبٌ ػاػ کّ تب کٌُٕ ایٍ ٔػؼ

صٍؼؿ ؿىٍؼی یکی اف فَؼاٍَبٌ مٍبمی کـػ امت کّ مّ مبل پٍو ثّ اتٓبو ًْکبؿی ثب یکی اف اصقاة کـػ يغبنق رًٕٓؿی 

.  مبل فَؼاٌ يضکٕو ىؼ۶اماليی ایـاٌ ثّ 

ًْچٍٍُ ػٔمت ٔ ْى ثُؼی ایٍ فَؼاَی، ثُبو يٍخى کّ ًْـاِ ثب صٍؼؿ ؿىٍؼی اػتَبة ؿؾای عٕػ ؿا آؿبف کـػِ ثٕػ ثّ ػنٍم 

. كيبؿ ينئٕنٍٍ فَؼاٌ ٔ ثغًَٕ ىغٌ ينئٕل صلبظت فَؼاٌ هـِٔ، آهبی ػْوبٌ، ثّ اػتَبة ؿؾای عٕػ پبیبٌ ػاػ

ثـ امبك ایٍ گقاؿه، آهبی ػْوبٌ کّ ينئٕنٍت صلبظت آالػبت ىٓـ هـِٔ ؿا ثـ ػٓؼِ ػاؿػ، ثبؿ ْب ثـعٕؿػْبی َبيُبمت ثب 

فَؼاٍَبٌ ٔ ثغًَٕ فَؼاٍَبٌ مٍبمی ؿا ػؿ ػمتٕؿ کبؿ عٕػ هـاؿ ػاػِ امت ٔ ًْچٍٍُ ثب تٍّٓ گقاؿىٓبیی ثـ ػهٍّ فَؼاٍَبٌ، 

ٍ تـ کـػِ ٔ يبَغ امتلبػِ فَؼاٍَبٌ اف يـعَی ىؼِ امت ٌ ْب ؿا مُگٍ . پـَٔؼِ آ

ٌ ْب َگٓؼاؿی يی ىَٕؼ، کًتـیٍ فَؼاَی  ٌ ْبیی کّ يضکٕيٍٍ مٍبمی کـػ ػؿ آ فَؼاٌ يـکقی ىٓـ هـِٔ َنجت ثّ ػیگـ فَؼا

مٍبمی ؿا ػؿ عٕػ ربی ػاػِ امت، کّ ایٍ ينئهّ ثبػج كيبؿ ٔ َظبؿت ثٍيتـ اػاؿِ آالػبت ىٓـ هـِٔ ثـ ایٍ فَؼاٍَبٌ 

 .مٍبمی کـػ ىؼِ امت

بازداشت چند شيرًند در کردستاى تٌسط نیرًىای اهنیتی 

 ۲۰۱۲ مپتبيجـ ۰۸ - ۱۳۹۱ ىٓـٌٕؿ ۱۸ىُجّ 



چُؼ ىٓـَٔؼ اْم موق ٔاهغ ػؿ امتبٌ کـػمتبٌ تٕمٔ ٍَـْٔبی : مـٔیل صوٕم ثيـ/ آژاَل عجـی يٕکـیبٌ 

. ايٍُتی ػؿ ایٍ ىٓـ ثبفػاىت ىؼَؼ

ثّ گقاؿه عجـَگبؿ مـٔیل صوٕم ثيـ آژاَل عجـی يٕکـیبٌ، امبيی ایٍ چٓبؿ ىٓـَٔؼ کّ صؼٔػ ػٔ ْلتّ پٍو 

ثبفػاىت ٔ ؿٔاَّ فَؼاٌ ىؼِ اَؼ رًبل ىٍغی، صبيؼ ىٍغی، يٓـاٌ يال ٔینی ٔ مهًٍبٌ يضًٕػیبٌ اػالو 

. ىؼِ امت

ثـ امبك ًٍٍْ گقاؿه، رًبل ٔ صبيؼ ىٍغی، يٓـاٌ يالٔینّ ػؿ يـیٕاٌ ثبفػاىت ٔ ثّ فَؼاٌ يـکقی موق 

. ٍَق ػؿ ىٓـ موق ػمتگٍـ ىؼِ امت (کتبة كـٔه)يُتوم ىؼِ ٔ مهًٍبٌ يضًٕػیبٌ

تبکٌُٕ ٍْچ ػهت یب ػههی ثـای ثبفػاىت ایٍ ىٓـَٔؼاٌ اف مٕی يـارغ هْبئی ىٓـ موق اػالو َيؼِ، ٔنی 

. ىٍُؼِ ْب صبکی اف آٌ امت کّ اتٓبو ایٍ اكـاػ ايٍُتی يی ثبىؼ

  اعتصبة غزای سببح حسیي پٌبُی دس پی لطع هاللبت ّ تلفي
 1391 ىٓـیٕؿ 24رًؼّ 

مجبس صنٍٍ پُبْی فَؼاَی مٍبمی فَؼاٌ هـِٔ ػؿ پی هطغ تهلٍ ٔ يالهبت عٕػ اف - عجـگقاؿی ْـاَب 

. مٕی ينئٕنٍٍ ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا فػ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، مجبس صنٍٍ پُبْی فَؼاَی مٍبمی کـػ کّ 

.  ػؿ فَؼاٌ هـِٔ ثّ مـ يی ثـػ اف ػٔ ؿٔف پٍو ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا فػِ امت

مجبس صنٍٍ پُبْی ػؿ اػتـاُ ثّ ایُکّ يًَُٕغ يالهبت ٔ : "یکی اف َقػیکبٌ ایٍ فَؼاَی مٍبمی ثّ گقاؿىگـ ْـاَب گلت

." يًُٕع تهلٍ ىؼِ ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا فػِ امت

.  يبِ فَؼاٌ يضکٕو ىؼِ امت۶مجبس صنٍٍ پُبْی ػٔيبِ هجم ثّ اتٓبو ًْکبؿی ثب اصقاة مٍبمی کـػ ػمتگٍـ ىؼ ٔ ثّ 

 مبل ۱۶گلتُی مت، مجبس صنٍٍ پُبْی اف ثنتگبٌ إَؿ صنٍٍ پُبْی يؼهى ٔ فَؼاَی مٍبمی يی ثبىؼ کّ پٍو تـ ثّ 

 .صجل يضکٕو ىؼِ امت

  هحکْهیت یک شِشًّذ هشیْاًی بَ اعذام
  1391 ىٓـیٕؿ 24رًؼّ 

 ثبفػاىت ىؼِ ثٕػ ػؿ ۱۳۹۰ىٓـَٔؼ يـیٕاَی کّ ػؿ تٍـ يبِ مبل  (َؼٍى)مبيبٌ َنٍى - عجـگقاؿی ْـاَب 

. ػاػگبِ اَوالة يٓبثبػ ثّ اػؼاو يضکٕو ىؼ

ىٓـَٔؼ اْم يـیٕاٌ ػؿ  (َؼٍى)ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، مبيبٌ َنٍى 

 .  ػؿ يُبٓن يـفی امتبٌ آؽؿثبیزبٌ ؿـثی ٔ تٕمٔ ٍَـْٔبی ايٍُتی ثبفػاىت ىؼ۱۳۹۰تٍـ يبِ مبل 
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 سال حبس در تبعید ۱۲۰هحکٌهیت چيار شيرًند کرد بو 

 ۲۰۱۲ مپتبيجـ ۲۰ - ۱۳۹۱ ىٓـٌٕؿ ۳۰پُزيُجّ 

 

 ىٓـَٔؼ کـػ ؿا 4ىؼجّ أل ػاػگبِ اَوالة مُُؼد، : مٕؿاٌ ػاَيٕؿ : مـٔیل صوٕم ثيـ- آژاَل عجـی يٕکـیبٌ

. ثّ صجل يضکٕو ًَٕػ

 

ثـامبك گقاؿه ؿمٍؼِ ثّ مـٔیل صوٕم ثيـآژاَل عجـی يٕکـیبٌ، چٓبؿىٓـَٔؼکـػ کّ مبل گؾىتّ 

. ثبفػاىت ٔفَؼاَی ىؼِ ثٕػَؼ افٓـف ػاػگبِ اَوالة اماليی مُُؼد ثّ فَؼاٌ يضکٕو ىؼَؼ

 

 ػاػگبِ اَوالة اماليی مُُؼد ثّ آَٓب اثالؽ ىؼِ 1امبيی ایٍ اكـاػ ٔصکى ٍبػؿِ کّ ؿٔف گؾىتّ افمٕی ىؼجّ 

: امت،ثّ ىـس فیـيٍجبىؼ

 

 مبل فَؼاٌ ٔ تجؼٍؼ ثّ ينزؼمهًٍبٌ 40چُگٍقهؼو عٍـی اْم کبيٍبؿاٌ .1

 

 مبل فَؼاٌ ٔ تجؼٍؼ ثّ ٓجل 30كغـانؼیٍ كـری اْم يـیٕاٌ .2

 

 مبل فَؼاٌ ٔ تجؼٍؼ ثّ يٍُبة 30يضًؼصنٍٍ ؿّبیی اْم ػیٕاَؼؿِ .3

 

 مبل فَؼاٌ ٔ تجؼٍؼ ثّ کبىًـ 20ایٕة امؼی اْم يـیٕاٌ . 4

 

ػُٕاٌ ىؼِ ...اتٓبو ایٍ اكـاػ اف مٕی يـارغ هْبیی، ًْکبؿی ثب گـْٔٓبی يغبنق ٔ ػؿگٍـی ثب ٍَـْٔبی ػٔنتی ٔ

. امت

 

.  ؿٔفافتبؿیظ اثالؽ آٌ، هبثم تزؼیؼَظـعٕاْی ْنتُؼ20ىبیبٌ ؽکـامت آؿای ٍبػؿِ صْٕؿی ٔظـف يٓهت 

 

 سیستان و بلوچستان

  یک صًذاًی دس صًذاى صاُذاى بَ دلیل عذم دسهبى جبى سپشد
  1391 ىٓـیٕؿ 06ػٔىُجّ 

. یکی اف فَؼاٍَبٌ فَؼاٌ فاْؼاٌ ثّ ػنٍم ػؼو ػؿيبٌ ربٌ عٕػ ؿا اف ػمت ػاػ- عجـگقاؿی ْـاَب 

 مبنّ اْم يـاؿّ کّ ػؿ ۴۰ ىٓـیٕؿ يبِ فَؼاَی مٍبٔه تٕؿی ۲ثُب ثّ گقاؿه كؼبنٍٍ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی، ؿٔف پُزيُجّ 

ًْجُؼیبٌ ایٍ فَؼاَی ثب كـیبػْبی عٕػ عٕاْبٌ کًک رٓت اَتوبل ایٍ .  فَؼاٌ فاْؼاٌ يضجٕك ثٕػ ػچبؿ مکتۀ ههجی گـػیؼ۳ثُؼ 

ّ ْبی فَؼاٍَبٌ  ايب پبمؼاؿ. فَؼاَی ثّ ثٓؼاؿی ٔ َزبت ربٌ ٔی ىؼَؼ ثُؼ ْب اف ثبف کـػٌ ػؿة ثُؼ عٕػ ػاؿی کـػِ ٔ ثّ عٕامت

.  تٕرٓی َکـػَؼ
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بی خبری چهار ماهه از سرنوشت محمد صابر ملک رئیسی زندانی بلوچ  

 1391 شهریور 11شنبه 

اف مـَٕىت يضًؼٍبثـ يهک ؿیٍنی فَؼاَی مٍبمی ثهٕچ پل اف اػتـاّبت ٍٕؿت گـكتّ ػؿ فَؼاٌ فاْؼاٌ - عجـگقاؿی ْـاَب 

.  يبِ امت آالػی ػؿ ػمت ٍَنت۴ثٍو اف 

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، يضًؼٍبثـ يهک ؿیٍنی فَؼاَی مٍبمی 

 يبِ اف فيبٌ ۴ثهٕچ پل اف اػتـاّبت فَؼاٍَبٌ مٍبمی ٔ ػوٍؼتی ثّ يضم َبيؼهٕيی يُتوم ىؼِ امت ٔ ثب گؾىت ثٍو اف 

.  اَتوبل ٔی َبيجـػِ اف صن يالهبت ٔ تًبك ثب عبَٕاػِ عٕػ يضـٔو ىؼِ امت

يضًؼٍبثـ يهک ؿیٍنی پل اف تضًم ثٍو اف یک مبل فَؼاٌ ػؿ ثبفػاىتگبِ اػاؿِ آالػبت فاْؼاٌ ٔ فَؼاٌ يـکقی ایٍ ىٓـ 

.  مبل صجل ػؿ تجؼٍؼ يضکٕو ىؼ۱۵يضبکًّ ٔ اف مٕی ػاػگبِ اَوالة ثّ 

ثؼؼ اف اػتـاّبت فَؼاٍَبٌ مٍبمی ثهٕچ ػؿ يبِ اؿػی ثٓيت يبِ ٔ يـػاػ يبِ يضًؼ : "یک يُجغ يطهغ ثّ گقاؿىگـ ْـاَب گلت

ٌ ْب  ٍبثـ يهک ؿئٍنی ثب عبَٕاػِ تًبك َؼاىتّ، ثؼؼ اف پی گٍـی عبَٕاػِ، اػاؿِ آالػبت پؼؿ ٔ ثـاػاؿاٌ ٔی ؿا اصْبؿ کـػِ ٔ ثّ آ

گلتّ امت تب فيبَی ثـاػؿ يضًؼ ٍبثـ يهک كؼبنٍت ْبی عٕػ ؿا يتٕهق َکُؼ ثّ ایيبٌ اربفِ ًَی ػُْؼ کّ ثب عبَٕاػِ تًبك 

." ثگٍـػ

گلتُی امت، پٍو تـ ٍَق يبيٕؿاٌ ٔفاؿات آالػبت ثبؿ ْب ثـای ثبفگيت ثـاػؿ ایٍ فَؼاَی ثّ کيٕؿ اهؼاو ثّ تٓؼیؼ عبَٕاػِ ٔی اف 

ِ  ثٕػَؼ . ٓـین ٍؼٔؿ صکى اػؼاو ثـای يضًؼ ٍبثـ کـػ

ٌ تـیٍ فَؼاٍَبَی امت کّ ثب اتٓبو مٍبمی ايٍُتی ػؿ  الفو ثّ یبػ آٔؿی امت، ثب تٕرّ ثّ ؿای ػاػگبِ اَوالة ٔی یکی اف رٕا

ٌ ْبی رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ تضًم صجل يی کُؼ . فَؼا

  دّ ًْجْاى بلْچ هحکْم بَ اعذام بَ صًذاى لضّیي ّ سوٌبى تبعیذ شذًذ
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ػٔ فَؼاَی مٍبمی ثهٕچ ػؿ مٍ َٕرٕاَی يـتکت رـو مٍبمی ايٍُتی ىؼَؼ؛ اف – عجـگقاؿی ْـاَب 

. مٕی ػاػگبِ اَوالة ثّ اتٓبو يضبؿثّ ثّ اػؼاو يضکٕو ىؼَؼ

ثُب ثّ آالع گقاؿىگـاٌ ْـاَب، اؿگبٌ عجـی يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ ایـاٌ، ػٔ فَؼاَی مٍبمی ثّ َبيٓبی ػجؼانْٕبة 

 مبل مٍ ػاىتُؼ اف مٕی يبيٕؿاٌ ٔفاؿت آالػبت ػؿ مٍنتبٌ ٔ ثهٕچنتبٌ ۱۷ؿیگی ٔ يٓـهللا ؿیگی کّ ػؿ فيبٌ ثبفػاىت 

 . ثبفػاىت ٔ اف مٕی ػاػگبِ اَوالة ثّ اتٓبو يضبؿثّ ثّ اػؼاو يضکٕو ىؼَؼ

 

 کـيبَيبِ

  ضشة ّ شتن دبیش کبًْى صٌفی هعلوبى کشهبًشبٍ
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يضًؼ تٕکهی ػثٍـ کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ کـيبَيبِ اف مٕی اكـاػ َب ىُبك ثّ ىؼت - عجـگقاؿی ْـاَب 

. يٕؿػ ّـة ٔ ىتى هـاؿ گـكت

پُذ ىُجّ ىت ػٔو ىٓـیٕؿيبِ ربؿی، ثب چُؼ : ثُب ثّ گقاؿه تبؿًَبی يٕکـیبٌ، يضًؼ تٕکهی ًٍّ اػالو ایٍ عجـ اظٓبؿ ػاىت

تٍ اف اػْبی اَزًٍ ٍُلی يؼهًبٌ کـػمتبٌ ٔ ثّ ًْـاِ عبَٕاػِ، رٓت ٍـف ىبو ثّ پبؿک آثٍؼؿ ؿكتّ ثٕػیى کّ چُؼ َلـ نجبك 

.  ىغَی ثـای ثبفػاىت ثُؼِ ٔ ػیگـ اػْبی اَزًٍ ٍُلی يؼهًبٌ کـػمتبٌ ثّ يضم آيؼَؼ

ٌ ْب ػؿعٕامت کبؿت ىُبمبیی ًَٕػیى ٔنی اف َيبٌ ػاػٌ کبؿت عٕػػاؿی کـػَؼ ٔ پل اف ایٍ : يضًؼ تٕکهی اكقٔػ يب اف آ

ػؿعٕامت يٍ ؿا ثّ ػاعم يبىٍٍ ثـػِ ٔ ثّ ىؼت يٕؿػ ّـة ٔ ىتى هـاؿ ػاػَؼ کّ ثب ٔمبٓت آـاكٍبٌ، ػؿگٍـی عبتًّ ٔ ایٍ 

. اكـاػ يضم ؿا تـک کـػَؼ

ایٍ كؼبل ٍُلی ػؿ عبتًّ ػُٕاٌ ًَٕػ کّ ػؿ َظـ ػاؿػ يّٕٕع ؿا اف ٓـین ًَبیُؼگبٌ کـيبَيبِ ٔ کـػمتبٌ ٔ يـارغ هْبیی ٔ 

. ػیگـ ينئٕنٍٍ يـثّٕٓ پٍگٍـی ًَبیؼ

 کـيبَيبِ، ظـف چُؼ مبل گؾىتّ ثّ عبٓـ كؼبنٍت ْبی ٍُلی ۲یبػآٔؿ يی گـػػ يضًؼ تٕکهی ػثٍـ آيٕفه ٔ پـٔؿه َبصٍّ 

. چُؼیٍ ثبؿ اصْبؿ ٔ ثبفػاىت ىؼِ امت

  یک داًشجْی اُل پبٍّ اص سْی ًیشُّبی اهٌیتی تِشاى ببصداشت شذٍ است
  1391 ىٓـیٕؿ 09پُزيُجّ 

مـَٕىت یک ػاَيزٕی کـػ اْم ؿٔمتبی ىـکبٌ اف تٕاثغ ىٓـمتبٌ پبِٔ کّ ػٔ ْلتّ - عجـگقاؿی ْـاَب 

. هجم ػؿ تٓـاٌ ثبفػاىت گـػیؼِ، يجٓى امت

 ؿٔف هجم یک ػاَيزٕی کـػ ثّ َبو يؼبؽ صکًٍی ؿا ػؿ ۱۵ثُب ثّ گقاؿه تبؿًَبی کـػپب، ٍَـْٔبی ايٍُتی صکٕيت اماليی ایـاٌ 

. تٓـاٌ ثبفػاىت کـػَؼ

اف تٕاثغ ىٓـمتبٌ « َىـکبٌ»ایٍ ػاَيزٕی کبؿ ىُبمی اؿىؼ انٍٓبت ػؿ ػاَيگبِ يؾاْت اماليی تٓـاٌ، اف اْبنی ؿٔمتبی 

.  پبِٔ ػؿ امتبٌ کـيبَيبِ يی ثبىؼ

 

 عٕفمتبٌ
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 ادامه دستگیریهای خودسرانه جوانان عرب

 1391 شهریور8 

ادامه دستگیریهای خودسرانه جوانان عرب در روزهای عید فطر 

طی روزهای ماه رمضان و روزهای عید فطر نیرو های أمنیتی رژیم ایران اقدام به دستگیریهای فراگیری در 
این موج دستگیری از حمیدیه ، ویس و . شهرهای مختلف عربنشین جهت سرکوبی مردم و جوانان عرب نموده اند

. مالثانی، اهواز و حومه ان گذشته و در ایام أخیر شاهد بازداشت های فله ای در شهرستان شاوور هستیم

منابع محلی تأکید نموده اند که در روزهای عید فطر جوانان عرب دست به راهپیمایی مسالمت آمیز جهت تبریک این 
عید به خانواده های زندانیان و با پوشیدن لباس سنتی عربی باعث خشم نیرو های أمنیتی شده که در این راستا مأمورین 

. اطالعات اقدام به دستگیری تعدادی از جوانان عرب که أسامی آنان در ذیل ذکر می شود، نموده است

ساله، عبدهللا کرم هللا چعب ٣٠ جهاد کعبی فرزند رحیم ١٩/٨/٢٠١٢به گفته فعاالن حقوق بشر در اهواز در مؤرخه 
 ساله، محمد کعبی فرزند ٣۶ ساله، محمد تمیمی فرزند حنون ٢۶ ساله، احمد تمیمی فرزند حنون ٣١فرزند عباس 

 ساله که همگی ساکنان شهرستان شاوور ٢٣ ساله دارای دو فرزند و حسن کرم هللا کعب فرزند عباس ۴٩صابط 
 ساله ، کاظم کعبی فرزند ١٩ عبدالناصر کعبی فرزند حبیب ٢۶/٠٨/٢٠١٢همچنین در مؤرخه . هستند، دستگیر شدند

 ساله و دارای دو فرزند ، احمد کعبی فرزند عباس ٢٩ ساله، حسن کعبی فرزند عباس ٢٣ ساله، میالد کعبی ٢۵حبیب 
 ساله که همگی اهل شاوور هستند، دستگیر ٢٣ ساله و عباس فرزند علی کعبی ٢٧ ساله، محمد کعبی فرزند عباس ٢٣

 رضا زرگانی فرزند اگعید ٢۶/٠٨/٢٠١٢در منطقه ویس و مالثانی نیز در مؤرخه . و به اماکن مجهولی منتقل شدند
.  نفر رسید٢٠مذهبی دستگیر شده و تعداد بازداشت شدگان این منطقه به بیش از -  ساله بدالئل فعالیتهای فرهنگی٢٠

خانواده های این افراد بازداشتی که به بهانه های واهی تاکنون دستگیر شده اند از وضعیت فرزندانشان اطالع دقیقی 
شکنجه ، رفتارهای غیر انسانی و محاکمات ظالمانه توسط مقامات أمنیتی و قضائی  فعالین حقوق بشر از آزار،. ندارند

ناگفته نماند که مقامات رژیم ایران به کلیه پیمان های بین المللی حقوق بشر و اصول و مواد . این افراد نگران هستند
. ائین دادرسی خود پایبند نیستند

کریم دحیمی فعال حقوق بشر 
٢٨/٠٨/2012 

   ُضاس ًفش دس خْصستبى صًذاًی ُستٌذ۱۵بیش اص 
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ٌ ْبی امتبٌ عٕفمتبٌ يٍبَگٍٍ مـاَّ - عجـگقاؿی ْـاَب  يؼیـکم اػاؿِ فَؼا

ٌ ْبی امتبٌ ؿٔفی مّ ٔػؼِ :  تٕيبٌ ؽکـ کـػ ٔ اكقٔػ۱۷۰۰ؿؾای فَؼاٍَبٌ ػؿ ؿٔف ؿا  ػؿ فَؼا

. ؿؾای گـو ثـای فَؼاٍَبٌ تٍّٓ يی ىٕػ

ٌ ْبی امتبٌ، : ثُب ثّ گقاؿه اینُب، ٔی اظٓبؿکـػ یکی اف ييکالت اػاؿِ کم فَؼا

 ۸ ىٓـمتبٌ، تُٓب ػؿ ۲۵ صٕفِ هْبیی ٔ ۳۲فیـمبعت ْبی ّؼٍق امت؛ ثّ ٕٓؿی کّ ثب ٔرٕػ 

https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/13402-1.html


ٌ ْب ػؿ فَؼاٌ کبؿٌٔ إْاف َگٓؼاؿی  ىٓـمتبٌ، فَؼاٌ ٔرٕػ ػاؿػ ٔ فَؼاٍَبٌ ثنٍبؿی اف ىٓـمتب

 . يی ىَٕؼ

شكنجو ي یك هعلن عرب اىٌازي در بازداشتگاه اطالعات 

 ۲۰۱۲ مپتبيجـ ۱۴ - ۱۳۹۱ ىٓـٌٕؿ ۲۴رًؼّ 

صنٍ يُبثً ٍبنضً ، كٕم نٍنبَل تبؿٌظ اف ػاَيگبِ تٓـاٌ ٔ يؼهى ػثٍـمتبٌ ْبي إْاف ٔ ىٕه كّ ػؿ 

يُبثً ثؼؼ اف تضًم ىکُزّ .  ًْـاِ ثـاػؿه تٕمٔ يأيٕؿٌٍ ٔفاؿت آالػبت ػمتگٍـ ىؼِ ثٕػ۲۸/۱۱/۲۰۱۱ؿٔف

. ؿٔصی ؿٔاَی ٔرنًبَی ٔ إتًبو تضوٍوبت ًْـاِ ػٌگـ فَؼاٍَبٌ اْم صًٍؼٌّ ثّ فَؼاٌ كبؿٌٔ يُتوم ىؼِ ثٕػ

 

ٔي ػثٍـ تبؿٌظ ٔ رقء كبػؿ ٔفاؿت آيٕفه ٔ پـٔؿه ثٕػِ كّ كؼبنٍتٓبي كـُْگً ٔ يؼًَ عٕػ ؿا اف ػٔؿاٌ اٍالصبت 

اٌيبٌ ثـاي چُؼٌٍ ثبؿ تٕمٔ . عبتًً آؿبف ًَٕػ كّ ثؼؼا ثؼنٍم كؼبنٍتٓبٌو اف آيٕفه ٔ پـٔؿه اعـاد يى ىٕػ

آالػبت ػمتگٍـ ٔ ىكُزّ ىؼِ ثٕػ ٔ ثؼنٍم يقاصًتٓبي ٍَـْٔبي ايٍُتً ٔ اَتظبيى يزجٕؿ ثّ اَتوبل ثّ ىٓـ 

.  إْاف ىؼِ ثٕػ

 

ػؿ اثتؼاي يبِ رٕالي ػاػگبِ اَوالة إْاف هبًّ إثـاًًٍْ ، اتٓبيبت اهؼاو ػهٍّ ايٍُت يهً ٔ يضبؿثّ ؿا ثّ أ 

ُْگبو اَتوبل " ثُب ثّ گلتّ ٌكً اف ػٔمتبٌ ٔي كّ ْى كٌُٕ ثب هٍؼ ٔحٍوّ آفاػ امت يٍگٌٕؼ . َنجت ػاػِ امت

صنٍ ثّ فَؼاٌ كبؿٌٔ ثّ ػهت ىكُزّ ىؼٌؼ ٔ كًً ٔفٌ ٔي ؿا َيُبعتى ٔ أ اف ػلَٕتٓبي ػاعهً ؿَذ يً 

صنٍ يُبثً ثّ أ گلتّ كّ ثـ احـ ػؼو تضًم ّـة ٔ ىتى كٍقكً ٔ ؿٔاًَ "ًْچٍٍُ ػٔمت أ اّبكّ ًَٕػ "ثـػ

". ثٕمٍهّ تضوٍن كُُؼگبٌ ثّ آَچّ كّ َكـػِ اهـاؿ كـػِ امت

 

 فَؼاَی مٍبمی ػـة ثُبيٓبي 4اعٍـا ػؿف كٍهى ٔیؼیٕئی اف فَؼاٌ كبؿٌٔ إْاف كّ ػؿ آٌ : اٌٍ يُجغ اگبِ أّبكّ ًَٕػ

ٔ ػٔمت آَٓب ػهی ىـیلی اف مبفيبٌ ْبی صوٕم ثيـی ٔ ثٕیژِ  (مّ ثـاػؿ)ّٓ ، ػجبك ٔ ػجؼانـصًٍ صٍؼؿی 

اصًؼ ىٍٓؼ گقاؿىگـ ٔیژِ مبفيبٌ يهم عٕامتّ ثٕػَؼ ثـای تٕهق صکى اػؼاييبٌ تاله کُُؼ، مجت ىكُزّ ٔ 

اف ثٍٍ اٌٍ اكـاػ صنٍ يُبثً ، يُٓؼك . آفاؿ تؼؼاػي اف فَؼاٍَبٌ كبؿٌٔ ٔ ثبفگيت آَب ثّ ثبفػاىتگبِ آالػبت ىؼ

ًْنـ ٔ عبَٕاػِ صنٍ يُبثً ٍبنضً اف . ؿبفي صٍؼؿي ٔ چُؼ َلـ ػٌگـ كّ ْى اكٌُٕ ػؿ آالػبت ثنـ يً ثـَؼ

ّٔؼٍت ماليتً أ َگـاٌ ْنتُؼ ٔ ٍْچ گَّٕ اؿتجبًٓ ثب ٔي َؼاؿَؼ ٔ ػؿ صٍٍ يـارؼّ ثّ متبػ عجـي إْاف، 

. يأيٕؿٌٍ آالػبت اف ػاػٌ ْـگَّٕ آالػً ػؿ يٕؿػ ّٔؼٍت ماليتً اٌيبٌ ايتُبع يً ٔؿفَؼ

 

كؼبنٍٍ صوٕم ثيـ اف آفاؿ،ىكُزّ ، ؿكتبؿْبي ؿٍـ اَنبًَ ٔ يضبكًبت ظبنًبَّ تٕمٔ يوبيبت أيٍُتً ٔ هْبئً 

َبگلتّ ًَبَؼ كّ يوبيبت ؿژٌى اٌـاٌ ثّ كهٍّ پًٍبٌ ْبي ثٍٍ انًههً صوٕم ثيـ ٔ إٍل ٔ . اٌٍ اكـاػ َگـاٌ ْنتُؼ

. يٕاػ ائٍٍ ػاػؿمً عٕػ پبٌجُؼ ٍَنتُؼ

 

۱۴-۰۹-۲۰۱۲ 

كـٌى ػصًًٍ كؼبل صوٕم ثيـ 

 

 


