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 کردستان

  انتقال انورحسین پناهی به مکانی نامعلوم

 ۲۱۱۲برابر با بيست و دوم سپتامبر  ۱۹۳۱يکم مهر 

 .انورحسين پناهی زندانی سياسی زندان مرکزی سنندج به مکان نامعلومی منتقل گرديد

بعد از ظهر  ۹بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز گذشته ساعت 

 .ن نامعلومی منتقل گرديدانورحسين پناهی زندانی کرد توسط ماموران زندان مرکزی سنندج فراخوانده شد و به مکا

انورحسين پناهی از فعاالن سياسی و مدنی کرد است که از سوی دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده بود و پس از 

 .نهادهای مدافع حقوق بشر، حکم اعدام وی به زندان تقليل پيدا کرد  اعتراض

 بی خبری ازسرنوشت یک شهروند بازداشتی در مریوان

 ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۲ - ۱۹۳۱مهر  ۴سه شنبه 

 آژانس خبری موکريان

 سرويس حقوق بشر

 از سرنوشت يک شهروند مريوانی که توسط نيروهای امنيتی دستگير شده اطالعی در دست نيست.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان، تاکنون از سرنوشت محمد محمدی که حدود دوهفته پيش از سوی نيروهای 

 تی در مريوان دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده خبری در دست نيست.امني

 گفتنی است اين جوان، اهل روستای لنج آباد از توابع شهر مريوان در استان کردستان می باشد.

خانواده محمدی، تاکنون مقامات مسئول توضيحی در رابطه با محل نگهداری اين   شايان ذکر است عليرغم پيگيری

 اند. ند و اتهام يا اتهامات احتمالی وی ندادهشهرو

 

 انتقال دو زندانی کرد به سلول انفرادی زندان سنندج

 1931مهر  2كشنبه ي

 دو زندانی محبوس در زندان سنندج به دستور مسئولين اين زندان به سلول انفرادی منتقل شدند.

شهريورماه دو زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج به نام های  22دوشنبه به گزارش آژانس خبری موکريان، روز 

 فرهاد الهوريان و حسام صلواتی به دستور مسئولين زندان سنندج به قرنطينه اين زندان منتقل شدند.

فن همگانی گفته می شود علت انتقال الهوريان و صلواتی به سلول انفرادی، اعتراض به اِعمال تبعيض در استفاده از تل

 در زندان بوده است.

 گردد که اين دوشهروند به اتهام امنيتی و همکاری با احزاب مخالف، در زندان بسر می برند. يادآور می



 

 تن دیگر در کردستان ۰۹۲نفر و بازداشت  ۰۱۱سال زندان برای  ۸۲۶طی شش ماه: 

 مهر 9دوشنبه 

شهروند ُکرد را بازداشت و  ۱۳۲قضايی حکومت اسالمی ايران  -های امنيتی دستگاهی اول امسال  آژانس ُکردپا: در نيمه

 اند.  سال و يک ماه حبس تعزيری کرده ۸۲۶تن ديگر نيز اقدام به صدور  ۱۱۱برای 

ها تن از شهروندان  ی بازداشت ده و در نتيجه ۱۹۳۱بنا به گزارش آژانس خبررسانی ُکردپا: در شش ماه نخست سال 

سط دستگاه امنيتی حکومت اسالمی ايران، دستگاه قضايی نيز اقدام به صدور چند صد سال زندان برای ُکرد تو

 شهروندان ُکرد کرده است.

 ی اطالعات های گسترده شهروندان توسط اداره بازداشت

در اين  های امنيتی در مناطق ُکردنشين ايران همچنان استمرار داشته و در شش ماهه اول سالجاری، موج بازداشت

ی  ی اداره نفر از شهروندان ُکرد در نقاط مختلف و توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه ۱۳۲رابطه 

 اند. اطالعات منتقل شده

ها در برخی موارد حفاظت اطالعات سپاه پاسداران نيز بصورت مجزا از وزارت اطالعات، اقدام به  طبق گزارش

های انقالب تعدادی پرونده امنيتی برای شهروندان ُکرد تشکيل  همين راستا و در دادگاه بازداشت شهروندان نموده و در

 شده است.

 صدور احکام سنگین از سوی دستگاه قضایی

سال حبس تعزيری،  ۸۲۶های انقالب جمعا، حکم  نفر از شهروندان ُکرد، دادگاه ۱۱۱ها برای  ه در مجموع تشکيل پروند

 اند. ضربه شالق را برای آنها صادر کرده ۴۴سال حبس تعليقی و  ۱۲

ای دادگاه مبادرت به  های کوتاه و چند دقيقه های انقالب صادر شده که در زمان قريب با اتفاق اين احکام از سوی دادگاه

صدور رأی کرده است. اين در حالی است که اکثريت اين شهروندان از حق استفاده از وکيل تعيينی محروم شده و دادگاه 

 ا اختيار غير قانونی خود برای آنان وکيل تسخيری انتخاب کرده است.ب

 های گسترده امنیتی در مناطق ُکردنشین دالیل بازداشت

شوند، عمدتا از  های امنيتی و در مناطق ُکردنشين بازداشت می با توجه به شواهد موجود، کسانی که از سوی دستگاه

های امنيتی در سيستم قضای برای  اما پس از بازداشت شاهد تشکيل پروندهفعاالن فرهنگی، مدنی و دانشجويان هستند، 

 آنان هستيم.

های انقالب بدون در دست داشتن  به طور معمول و در اکثر موارد، با فشار دستگاه امنيتی بر سيستم قضايی، دادگاه

ی از قبيل همکاری با احزاب ُکرد هاي  مدارک کافی در جهت محکوميت و يا اثبات اتهام، شهروندان ُکرد را به اتهام

 کنند. های طوالنی مدت محکوم می مخالف جمهوری اسالمی به اعدام و يا حبس



آمار ارائه شده تنها با استناد به موارد ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی ُکردپا منتشر گرديده است. با توجه به 

ان و عدم اطالع رسانی آزادانه و بدون محدوديت، باالتر بودن آمار امنيتی حاکم بر مناطق ُکردنشين اير –فضای پليسی 

 باشد.  واقعی بالقوه می

 

  نفر از دبیران و معلمان ُکرد اهل سنّت ممنوع التدریس شدند ۰۱

 ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۸ - ۱۹۳۱مهر  ۲چهار شنبه 

 

سرويس حقوق بشر: در يک اقدام هماهنگ از طرف سازمان آموزش و پرورش استان  -آژانس خبری موکريان 

نفر از دبيران و معلمان آموزش و پرورش شهرهای سقز، مريوان، بانه، قروه و موچش ممنوع التدريس  ۱۴کردستان ،

 شدند.

رورش شهرهای مذکور به اذعان خود با بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، مديران آموزش و پ

نفر از دبيران و معلمان استان  12« تغيير پُست دبيری به معاونت اجرايی ) امور دفتری ( » دستوری شفاهی، اقدام به

 کردستان نمودند.

پس از يکی از اين افراد در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکريان ضمن تأييد اين خبر اظهار داشت: اين فرهنگيان 

اعتراض به مديران آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت، به رئيس سازمان استان مراجعه کردند که او نيز با اين 

استدالل که حرکت مکتب قرآن در نظام جمهوری اسالمی مقبوليت ندارد و غيرقانونی است، بر دستور شفاهی 

 زيردستانش صحه گذاشت.

شهريور سال جاری برای دفاع از حق خود، به وزارت آموزش و پرورش مراجعه کردند  ۲۶وی افزود: روز سه شنبه 

و آنان نيز با غيرقانونی دانستن حکم شفاهی تبديل پست دبيری به معاونت اجرايی مدرسه، با تأکيد بر اين مطلب که حکم 

ز طرف مسئولين شهرستان ها و مذکور تبعيض آميز و تحقير معلمان است و . . . قول مساعد برای لغو رأی صادره ا

رئيس سازمان استان را دادند؛ اما در آخرين دقايق وقت اداری پنج شنبه، کاربدستان وزارت نيز حکم ممنوع التدريسی 

 را تأييد وآن را رأی حراستهای استان و وزارت آموزش و پرورش اعالم نمودند.

 

 اسامی و مشخّصات افراد ممنوع التدريس

 شهر سقز –سال سابقه  ۲۳ -ابوبکر نوری. ۱

 شهر سقز –سال سابقه  ۲۴ -حسين عبدی پور. ۲

 شهر سقز –سال سابقه  ۲۲ -محمد جمال هبکی .  ۹

 شهر سقز –سال سابقه  ۱۳ -حبيب فرزام نيا . ۴

 شهر مريوان –سال سابقه  ۲۶ -. خالد ظهيری  ۲

 شهر مريوان –سال سابقه  ۲۶ -جالل منوچهری .  ۸

 شهر مريوان  –سال سابقه  ۲۴ -نسب ملک ذکريايی .  ۴

 شهر مريوان –سال سابقه  ۲۱ -محمدعلی داربوی .  ۶

 شهر بانه –سال سابقه  ۲۶ -عثمان عبدی .  ۳

 شهر بانه –سال سابقه  ۲۴ -جالل کرمی .  ۱۱

 شهر بانه –سال سابقه  ۲۴ -صالح الدين معروفی .  ۱۱

 شهر بانه –سال سابقه  ۲۹ -عثمان محمدی .  ۱۲

 شهر بانه –سال سابقه  ۲۹ -عبدالسالم فتح اللهی  . ۱۹

 شهر موچش –سال سابقه  ۲۱ -يوسف حمه ويسی .  ۱۴

 شهر قروه –سال سابقه  ۲۱ -ابراهيم مرادپور .  ۱۲



 شهر قروه –سال سابقه  ۱۳ -رسول خداکرمی .  ۱۸

 شهر قروه –سال سابقه  ۱۴ -بهرام سليمانی .  ۱۴

  احضار فرهاد ابراهیمی به دادگاه انقالب سنندج

   1931مهر  72جمعه 

فرهاد ابراهيمی فعال کارگری که چندی پيش باقيد وثيقه آزاد شده بود، به شعبه  -خبرگزاری هرانا 

 يک دادگاه انقالب سنندج احضار شد.

های کارگری، فرهاد ابراهيمی فعال کارگری که چندی پيش به  برای کمک به ايجاد تشکل بنا به گزارش کميته هماهنگی

 روز بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شده بود به دادگاه انقالب شعبه يک سنندج احضار شده است.  ۲مدت 

 به دادگاه مراجعه نمايد. ۱۹۳۱/۴/۶بايد شنبه  نام برده بر اساس اين احضاريه می

 

 بی خبری از سرنوشت سه شهروند در کردستان

 ۲۱۱۲سپتامبر  ۹۱ - ۱۹۳۱مهر  ۳يکشنبه 

 

 از سرنوشت سه شهروند سقزی خبری در دست نيست.

بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، از سرنوشت سه شهروند اهل روستای ايرانشاه )تيلکو( ازتوابع شهر 

ای نامق محمودی و دو فرزندش منوچهر و بهزاد محمودی که در فروردين ماه سقز واقع در استان کردستان به نام ه

 سال جاری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند، تاکنون اطالعی در دست نيست.

خانواده محمودی در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکريان ضمن تأييد اين خبر اظهار داشتند که گفته می شود نامق 

ش منوچهر و بهزاد، در تهران بازداشتند وبا اتهامات سنگينی روبرو هستند، اما تاکنون با هيچکدام از محمودی و پسران

 آنها نه تلفنی صحبت کرده و نه مالقاتی داشته اند.

 

 صدور حکم زندان برای شهروند کرد

 5935مهر  51شنبه 

 توسط دادگاه انقالب اسالمی اين شهر به حبس محکوم شد.يک شهروند سقزی به نام حسن فاطمی 

بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، يک شهروند اهل شهر سقز به نام حسن فاطمی، از سوی دادگاه 

سال حبس محکوم شد که اين  9انقالب سقز، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و همکاری با احزاب اپوزيسيون به تحمل 

 کم در دادگاه تجديد نظر استان کردستان عيناً تأييد گرديد.ح

 فاطمی که از هر دو پا فلج می باشد هم اکنون در زندان مرکزی سقز دوران محکوميت خود را سپری می نمايد.

https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/13683-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/13683-1.html


 د.يادآور می گردد نامبرده سال گذشته نيز توسط نيروهای امنيتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثيقه آزاد شده بو

 

 بازداشت دو شهروند در کردستان توسط نیروهای امنیتی

 ۲۱۱۲اکتبر  ۱۶ - ۱۹۳۱مهر  ۱۴دوشنبه 

 

 

 آژانس خبری موکريان

 حقوق بشر

 براساس اخبار دريافتی، دو شهروند در استان کردستان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند .

 

بنا به گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، اين دو شهروند که امين ملکی و وريا جعفری نام دارند از سوی 

 نيروهای امنيتی بازداشت و روانه زندان شده اند.

 

براساس همين گزارش ملکی که اهل روستای ايرانشاه از توابع شهر سقز و جعفری از اهالی يکی از روستاهای اطراف 

 باشند بيش از سه ماه است که دستگير شده و تاکنون حکمی برای آنان صادر نشده است. سنندج می

 

گفته می شود ملکی و جعفری که هم اکنون در زندان سنندج به سر می برند به همکاری با يکی از احزاب اپوزيسيون 

 متهم شده اند.

 

 نامشخص بودن سرنوشت یک زندانی سیاسی ُکرد بعد یک سال بازداشت

 5935مهر  51ه شنبه س

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ يک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که رضا مالزاده 

در هنگام ورود به شهر  ۱۹۳۱ساله فرزند احمد اهل يکی از روستاهای تابعه شهرستان سلماس در اواخر تابستان  ۲۲

ران بازداشت شده و از آنجا به يکی از بازداشتگاهای سپاه پاسداران در شهر کرمانشاه پاوه توسط نيروهای سپاه پاسدا

 «زمان تا به حال اطالعی از سرنوشت اين جوان ُکرد بدست نيامده است. منتقل شده و از آن

با دستگاهای  اين منبع نزديک به خانواده همچنين مدعی شد که چند ماه بعد از بازداشت از طريق يکی از نزديکانشان که

اند. اين فرد امنيتی به خانواده وی  امنيتی همکاری داشته است در جريان بازداشت او در استان کرمانشاه قرار گرفته

شود. او همچنين گفته است که  اطالع داده که فرزندشان در يکی از بازداشتگاهای امنيتی شهر کرمانشاه نگهداری می

بوده و با همين اتهام تحت بازجويی قرار دارد. بعد از اطالع خانواده از بازداشت  اتهام آقای مالزاده عضويت در پژاک

فرزندشان، پدر او با توجه به دوری مسافت سلماس تا کرمانشاه به ستاد خبری اداره اطالعات و سپاه کرمانشاه مراجعه 

اند و علی رغم پيگيری پدر او  عی کردهاطال کرده است اما آنها از وجود چنين شخصی در بازداشتگاهای امنيتی ابراز بی

 به اداره اطالعات شهرهای سنندج و تهران باز هم اطالعی از وضعيت فرزندش کسب نکرده است.

 

اين منبع نزديک به خانواده رضا مالزاده مدعی شده است که بعد از پيگيری فراروان از طريق يکی از آشنايان ديگر که 

اند که وی به هنگام بازداشت زخمی شده است و وضعيت سالمتی او وخيم  ه طلع شدنزديک به نهادهای امنيتی است م

دهند که به  است. خانواده اين شهروند ُکرد به دليل بی خبری از وضعيت فرزندشان در طول يک سال گذشته احتمال می



نجه کشته شده باشد و از ترس ساله ُکرد در بازداشتگاهای امنيتی تحت شک ۲۲دليل اتهام اسنگين اعالم شده، اين جوان 

 کنند. اطالعی می اطالع رسانی در اين خصوص، نهادهای امنيتی در خصوص وضعيت او اعالم بی

  بیش از چهارسال زندان بدون مالقات برای کمال شریفی
  1931مهر  52سه شنبه 

سال از  ۴کمال شریفی روزنامه نگار زندانی کرد در زندان میناب با وجود گذشت بیش از  -خبرگزاری هرانا 

 مدت حبس خود تنها یکبار اجازه مالقات با بستگانش را بدست آورده است.

ساله و زندانی  ۸۳هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، کمال شریفی روزنامه نگار بنا به اطالع گزارشگران 

برد از ابتدای زندان خود تا کنون ممنوع  سیاسی کرد که در زندان میناب در میان زندانیان عادی و جرایم مواد مخدر بسر می

 اند.  خذ اجازه از مسئولین قوه قضاییه موفق به مالقات وی شدهالمالقات بوده است و تنها یکبار مادر و برادر وی با ا

 کردستان : ممنوع التدریس شدن چهار فرهنگی

 ۵۱۱۵اکتبر  ۱۱ - ۱۸۳۱مهر  ۵۲سه شنبه 

 

 

 آژانس خبری موکریان

 سرویس حقوق بشر

 چهار نفر از معلمان استان کردستان ممنوع التدریس شدند.

بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری موکریان، چهار تن از معلمان شهرستان دیواندره واقع در استان 

 کردستان به اسامی زیر ممنوع التدریس شدند:

 سال سابقه ۵۸ -لیسانس  -دبیردینی وعربی  –صابرخالدیان 

 سال سابقه ۱۳-لیسانس  -دبیردینی وعربی راهنمایی –رئوف حسینی 

 سال سابقه۱۵ -لیسانس –مشاورابتدایی  - ادریس رنجبر

 سال سابقه ۵۸ -لیسانس -دبیرعلوم تجربی –عطاهللا سلیمی 

نفرازدبیران ومعلمان اهل سنت کردستان که آنها هم از اعضای مکتب  ۵۱یادآور می گردد پیشتر نیز دردونوبت،

 قرآن بودند، ممنوع التدریس شدند.

 

  ماه حبس قطعی در دادگاه تجدید نظر برای پدرام نصرالهی ۹۱صدور 
   1931مهر  52چهارشنبه 

دادگاه تجدید نظر سنندج پدرام نصرالهی فعال کارگری دربند را  -هرانا خبرگزاری 

 ماه حبس محکوم نمود. ۷به یک سال و 
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اسفند ماه سال گذشته طی یک  ۱۳لهی که در تاریخ بنا به اطالع گزارشگران هرانا، پدرام نصرا

روز مورد بازجویی قرار گرفته و  ۴۳تماس تلفنی به اداره اطالعات در سنندج احضار و به مدت 

میلیون تومانی آزاد شده بود، توسط دادگاه انقالب اسالمی در سنندج  ۷۱سپس با قید وثیقه 

س و به اتهام اطالع رسانی به کومه له به سال حب ۵به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی به 

 یک سال حبس محکوم شد. 

 

 آذربايجان

 

 تکذیب خبر اعدام شش زندانی در زندان ارومیه

 ۲۱۱۲برابر با بيست و دوم سپتامبر  ۱۹۳۱يکم مهر 

 

در زندان اروميه که اتهام سه نفر از آنها سياسی عنوان شده بود، چند به دنبال انتشار خبر اجرای حکم اعدام شش زندانی 

 .تن از زندانيان سياسی اين زندان در تماس با خبرنگار آژانس خبری موکريان اين خبر را تکذيب کردند

اشتند : اين زندانيان در گفتگو با آژانس خبری موکريان ضمن تکذيب خبر اعدام شش زندانی در زندان اروميه، اظهار د

ه به اتهام خريد و فروش -د و جهانگير-صبح روز پنج شنبه سی ام شهريورماه جاری تنها سه زندانی به نام های ايرج

 .ب به اتهام تجاوز به عنف، در اروميه اعدام شدند-مواد و يک زندانی ديگر به نام حسين

يران نيز روز گذشته در خبری نوشته بود که سه يادآور می گردد سايت هرانا وابسته به مجموعه فعاالن حقوق بشر در ا

 .زندانی در زندان اروميه به اتهام مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند

 برند زدگان آذربایجان ایران همچنان در چادر به سر می زلزله

 ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۹ - ۱۹۳۱مهر  ۲يکشنبه 

 

زدگان در  خبرگزاری رسمی ايران )ايرنا(، امروز )شنبه، اول مهر( گزارش داده است که تعدادی از چادرهای زلزله

 است.  روستای شهسوار از توابع شهرستان هريس جمعه شب دچار حريق شده

 

حادثه تلفاتی نداشت و  اند، ولی اين های کهنه برق" آتش گرفته بنابر اين گزارش، جمعه شب پنج تخته چادر "به دليل کابل

 تنها دست يک نفر از اهالی روستا دچار سوختگی شده است.

 

وردی دهقانی، نماينده ورزقان در مجلس ايران هشدار داده است که "هيچ نوع  اين حادثه در شرايطی رخ داده که هللا

 زدگان آذربايجان در نظر گرفته نشده است." اسکان موقتی برای زلزله

 

هزار نفر در شهرهای ورزقان، اهر، هريس و روستاهای اطراف آن در  ۱۲۱که در حال حاضر حدود او گفته است 

 کنند. چادر زندگی می

 

 اولين برف پاييزی

 اند. زده ايران خبر داده های ايران در روزهای گذشته از کاهش شديد دمای هوا در مناطق زلزله رسانه

 

زده خبر داد و  در گزارشی از بارش اولين برف پاييزی در مناطق زلزله شهريورماه، ۲۶از جمله سايت خبرآنالين روز 



گذرانند و با توجه به کوهستانی بودن منطقه، سوز اين  های سردی را در چادرهايشان می زدگان شب نوشت که زلزله

 .سرما به زودی در طول روز هم احساس خواهد

 

نماينده تبريز، آذرشهر و اسکو به تازگی در بازديد از مناطق  اند که مسعود پزشکيان، های ايران گزارش داده رسانه

کس  زده گفته است که با فرا رسيدن فصل سرما بهداشت مردم نيز به خطر خواهد افتاد و "در اين چادرها هيچ زلزله

 يارای تحمل سرما و سوز و گداز آن را نخواهد داشت."

 

زدگان در برابر سرمای  دار داده بودند که برای محافظت از زلزلهپيش از اين، نهادهای امدادرسان در اين مناطق هش

های مسکونی، آنها در کانکس )اتاقک موقت( اسکان داده  های آينده، الزم است تا زمان آماده شدن خانه منطقه در ماه

 شوند.

 

 ده نشده است.زدگان تحويل دا های مورد نياز به زلزله زده، اتاقک ها از مناطق زلزله اما براساس گزارش

 

زدگان اعالم  های موقت مورد نياز زلزله ترين دليل تامين نشدن اتاقک با آن که مسائل مالی و نيز نبود امکانات، اصلی

شده است، خبرگزاری فارس به نقل از احمد عليرضابيگی، استاندار آذربايجان شرقی نوشته است که دولت ايران 

 داند." زده نمی زندگی اردوگاهی را مناسب شأن مردم زلزله"اسکان موقت و 

 

هايی را در اختيار مردم قرار داده و فصل سرما را به شيوه  توانست بدون کمترين دردسر، کانکس او گفت: دولت می

جمهور راهکار اسکان موقت و زندگی اردوگاهی را مناسب شأن مردم  اردوگاهی سپری کند، اما دولت و شخص رئيس

 های دائمی خود اسکان يابند. کنند تا مردم در خانه دانند و به همين خاطر به سرعت کار بازسازی را دنبال می نمی

 

 'تاخير در تحويل' مصالح ساخت و ساز

شوند، ايرنا روز پنجشنبه گذشته  وساز در مناطق زلزله زده منتشر می هايی که درباره ادامه ساخت افزون بر گزارش

رش داد که دو واحد مسکونی بازسازی شده در مناطق زلزله زده با حضور عليرضا تابش، رئيس بنياد مهر( گزا ۹۱)

 مسکن انقالب اسالمی و استاندار آذربايجان شرقی به بهره برداری رسيده است.

 

 اين دو واحد در روستای شهرک پايين از توابع خواجه هريس قرار دارند.

 

 زده آذربايجان شرقی معرفی شده است. ها در مناطق زلزله اصلی مسئول بازسازی خانهبنياد مسکن انقالب اسالمی نهاد 

 

 ۱۴عباس فالحی، نماينده هريس در مجلس ايران در توضيح شيوه عملکرد بنياد مسکن در اين باره گفته است: وام 

شود، بلکه اين وام دراختيار  ده نمیديده تعلق بگيرد، "به طور مستقيم به مردم دا های آسيب ميليونی که قرار بود به خانه

گذارد. اما  وساز و بازسازی را در اختيار مردم می بنياد مسکن گذاشته شده است و اين بنياد هم مصالح الزم برای ساخت

 در اين موضوع هم تاکنون ضعيف عمل شده است."

 

ته روند کار با سرعت بيشتری پيش رسيد، در يک ماه گذش او اضافه کرد: اگر اين مصالح به موقع و به اندازه می

 رفت که تاکنون اين اتفاق نيافتاده است. می

 چادرهای اقليمی

احمر ايران اعالم کرده است  زده، هالل وساز در مناطق زلزله ها درباره ميزان پيشرفت عمليات ساخت در ميانه گزارش

 زدگان است. هچادر اقليمی" برای اقامت زلزل" ۲۱۱تا  ۱۲۱که در حال توليد روزانه 

 

وساز واحدهای مسکونی در مناطق  ها درباره احتمال به درازا کشيده شدن عمليات ساخت زنی انتشار اين گزارش، گمانه

 زده را بيشتر کرده است. زلزله



 

احمر ايران به خبرگزاری فارس گفته است که اين کارخانه در سه  نيا، مديرعامل کارخانه نساجی هالل محمدرضا هاشم

 زدگان است. هزار چادر برای زلزله ۲۲ت کاری در حال توليد شيف

 

های سرد سال، محل  توانند در ماه گفته شده است که چادرهای اقليمی در برابر سرما و جريان شديد باد مقاوم هستند و می

 زدگان باشند. اقامت مساعدی برای زلزله

 

 بازجویی از چند تن از زندانیان سیاسی کرد زندان ارومیه

 ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۲ - ۱۹۳۱مهر  ۴سه شنبه 

 

 روز گذشته سوم مهر ماه، چهار تن از زندانيان کرد محبوس در زندان اروميه، پس از احضار از سوی مأموران يکی 

 از نهادهای امنيتی مورد بازجويی قرار گرفتند.

حسينی، شيرکو عثمان و علی بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، مصطفی احمد سليمان، سيد سامی 

حسين انديل پس از انتقال به محل استقرار مأموران يکی از نهادهای امنيتی در زندان مرکزی اروميه، مورد بازجويی 

 قرار گرفتند.

بر اساس همين گزارش، پس از اتمام بازجويی علی حسن انديل به بازداشتگاه يکی از نهادهای امنيتی منتقل و سه نفر 

 بند عمومی زندان اروميه بازگردانده شدند.ديگر به 

 

 

 محمد احدی فعال مدنی پنجم مهرماه برای دومين بار در سال جاری به دادگاه انقالب خوی احضار شد

 1931مهرماه  5

 

تر در تاريخ چهارم  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، محمد احدی پيش

 گردد.  قالب اين شهر میپس از شرکت در مراسم ختم ابراهيم جعفرزاده بازداشت و تحويل دادگاه ان ۱۹۳۱مهرماه 

محمد احدی که چهارم تيرماه سال جاری نيز برای رسيدگی به اتهام اخالل در نظم عمومی در دادگاه حضور يافته بود 

 مهرماه سالجاری نيز بايد در دادگاه انقالب خوی حاضر شود. ۲برای 

 لی از زندان مرکزی تبريز آزاد شده بود.ميليون ريا ۲۱۱با سپردن وثيقه  ۳۱بنا به اخبار رسيده وی در خرداد ماه 

شناسی  مهندسی کشاورزی از دانشگاه سراسری تبريز و عضو فعال کانون آذربايجان  التحصيل رشته محمد احدی فارغ

نيز توسط ماموران اداره اطالعات در منزل پدری دستگير و کيس  ۱۹۳۱بهمن ماه  ۴باشد که ظهر روز سه شنبه  می

 ها، مجالت، سی دی و فيلمهای موجود در خانه ايشان ضبط شد. کتابتر، تمامی  کامپيو



اسفند ماه  ۲۴روز در بازداشتگاه اداره اطالعات تبريز و طی مراحل تحقيقات و بازپرسی،  ۲۱وی پس از سپری کردن 

ه در روز حبس از زندان مرکزی تبريز آزاد شد ک ۸ماه و  ۴به زندان مرکزی تبريز منتقل و پس از تحمل  ۱۹۳۱

 سال محکوم شد. ۴ماه حبس تعليقی به مدت  ۸ماه حبس تعزيزی و ۸ارتباط با همين پرونده اخير به 

  شناس آذربایجانی بازداشت شدند دستکم هفت تن از فعالین سر

  1931مهر  70پنجشنبه 

شناس آذربايجانی که در مراسم سالگرد يکی از فعالين  هفت تن از فعالين سر -خبرگزاری هرانا 

 سياسی در شهرستان خوی شرکت کرده بودند؛ بازداشت شدند.

گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، عباس لسانی، رحيم غالمی، بنا به اطالع 

زاده که برای شرکت  سيامک ميرزايی، عسگر اکبرزاده، فريدون آقازاده، ميثم آزادی، کيانوش توحيدی و حميد قربانعلی

وسط نيروهای اطالعاتی و امنيتی اين شهر در مراسم ياد شده به شهر خوی عزيمت کرده بودند، قبل از آغاز مراسم ت

 دستگير شدند.

 

 تأیید حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی کشور

 1931مهر  11سه شنبه 

 ديوان عالی کشور حکم اعدام دو شهروند سردشتی را تائيد کرد. -سرويس حقوق بشر  -آژانس خبری موکريان 

ديوان عالی کشور حکم اعدام دو شهروند اهل سردشت به نام  ۹۱ن، شعبه به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريا

 های ابراهيم عيسی پور و سيروان نژاوی را تأييد نمود.

بر اساس همين گزارش، اين دو شهروند پيشتر از سوی دادگاه انقالب اسالمی مهاباد به اتهام محاربه و افساد فی االرض 

عضويت در يکی از گروههای مخالف نظام و ... به اعدام محکوم شده بودند که دادنامه تجديد نظر خواسته، از طرف و 

 ديوانعالی کشور عيناً تأييد و ابرام گرديد. ۹۱شعبه 

از سوی نيروهای امنيتی بازداشت و پس از سپری کردن مدتی را  ۳۱يادآور می گردد عيسی پور و نژاوی در تيرماه 

 زندان مهاباد، اخيراً به زندان مرکزی اروميه منتقل شده اند.در 

شايان ذکر است وکيل يکی از نامبردگان در گفتگو با مدير آژانس خبری موکريان، تأييد حکم اعدام برای موکلش را 

 توسط ديوانعالی کشور، تأييد نمود. 

 اعدام دو شهروند کرد در زندان مرکزی نقده

 ۲۱۱۲اکتبر  ۱۹ - ۱۹۳۱مهر  ۱۲چهار شنبه 
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بامداد روز سه شنبه يازدهم مهرماه، دو نفر از زندانيان زندان مرکزی نقده، به دستور مراجع قضايی در محوطه اين 

 زندان به دار آويخته شدند.

 

ع که از اهالی روستای عين رو از  -ع و احمد  -بر اساس گزارش رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکريان، سامی 

 اشنويه در آذربايجان غربی بودند از سوی مراجع قضايی به اعدام محکوم و روز گذشته حکم آنها اجرا شد.توابع 

 

سال را در زندان سپری کرده بودند از سوی مراجع قضايی، جرائم مربوط به مواد  5اتهام افراد اعدام شده که حدود 

 مخدر عنوان شده است.

 

  فردین مرادپور دست به اعتصاب غذای خشک زد

  1931مهر  19پنجشنبه 

پور زندانی سياسی زندان تبريز از ظهر امروز چهار شنبه، در  فردين مراد -خبرگزاری هرانا 

 اعتراض به ضرب و شتم خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

 ۶الع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، صبح امروز مسئولين بند بنا به اط

زندان مرکزی تبريز برده و وی را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و از بند  ۹۲پور را به اتاق  متادون، فردين مراد

 اند.  مخدره انتفال داده ۴متادون به بند  ۶

  فعال مدنی ۳مخالفت دادگاه با آزادی موقت 

  1931مهر  10يكشنبه 

دادگاه با آزادی موقت سه فعال مدنی بنامهای محمد اسکندرزاده، وحيد  -خبرگزاری هرانا 

 چشمه و وحيد راستگو مخالفت کرد. حبيب

گان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، جلسه رسيدگی به اتهامات سه بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ار

فعالين مدنی بنامهای محمد اسکندرزاده، وحيد حبيب چشمه و وحيد راستگو در روز دوشنبه دهم مهرماه در شعبه اول 

 برگذار شد. زاده و خانم فاطمه ستاری  دادگاه انقالب تبريز با وکالت آقايان جعفر افشارنيا و علی عباس

  بهروز فریدی جهت اجرای حکم بازداشت شد

  1931مهر  12دوشنبه 
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مهر  ۱۱بهروز فريدی فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز عصر روز سه شنبه  -خبرگزاری هرانا 

 ماه در منزل خود جهت اجرای حکم دستگير شد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نامبرده جهت تحمل محکوميت يک بنا به اطالع گزارشگران 

مهر ماه به بند کارگاه اين زندان منتقل  ۱۲برد و روز شنبه  سالٔه خود از روز سه شنبه در قرنطينٔه زندان تبريز بسر می

 شده است. 

 

 اطالعیه اتحاد بین المللی:

 علیه شاهرخ زمانی در زندان تبریز در رابطه با پرونده سازی جدید

 ۲۱۱۲اکتبر  ۱۶ - ۱۹۳۱مهر  ۱۴دوشنبه 

 

 

به گزارش "کميته حمايت از شاهرخ زمانی"، شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هيئت بازگشايی سنديکای کارگران 

سال  11ق به نقاش و تزئينات ساختمان و عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری که به ناح

زندان محکوم شده است، در زندان تبريز تحت فشارهای قرون وسطايی است و با جابجايی های مکرر در زندان های 

مختلف، و اينک با انتقال وی هر دو روز يک بار به بندهای مختلف زندان تبريز، فشارهای مضاعفی را به ايشان وارد 

 ده سازی برای شاهرخ زمانی و ديگر فعالين زندانی هستند.می کنند. مقامات زندان همچنين در حال پرون

شاهرخ زمانی جرمی به جز دفاع از حقوق و منافع کارگری مرتکب نشده است. مجرمان واقعی کسانی هستند که فعالين 

کارگری مثل شاهرخ زمانی، محمد جراحی و دهها فعال کارگری در اقصی نقاط کشور را به بند می کشند تا ابتدايی 

ترين حقوق انسانی را زير پا بگذارند. ما خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط شاهرخ زمانی و کليه فعالين کارگری 

در بند هستيم و تالش خواهيم کرد فشارهای وارده به اين فعالين کارگری را به زبانهای بين المللی ترجمه و در ابعاد 

و ديگر فعالين در بند در زندان تبريز بايد متوقف گردد و کليه فعالين وسيع منعکس نماييم. اذيت و آزار شاهرخ زمانی 

 کارگری و زندانيان سياسی آزاد بايد گردند. 

 

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

 ۲۱۱۲اکتبر  ۸

 

 یک شهروند سردشتی به ده سال زندان محکوم شد

 2712برابر با يازدهم اکتبر  1931بيستم مهر 

 

  .يک شهروند اهل سردشت توسط دادگاه انقالب اسالمی مهاباد به زندان محکوم شد

براساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، يک شهروند اهل ميرآباد سردشت به نام عمر منجمی راد از سوی 

  ..ی به تحمل ده سال حبس محکوم شددادگاه انقالب اسالمی مهاباد به اتهام امنيت

روز پس از ابالغ، قابل تجديد نظر در محاکم تجديد نظر استان  27بر اساس همين گزارش، حکم صادره ظرف مدت 

 .می باشد



يادآور می گردد عمر منجمی راد که که حدود يک سال پيش توسط نيروهای امنيتی در سردشت دستگير شده، هم 

 .مهاباد به سر می برداکنون در زندان مرکزی 

 

  وخامت حال فردین مرادپور در هفتمین روز اعتصاب غذا 

   1931مهر  27پنجشنبه 

در هفتمين روز از اعتصاب غذای فردين مرادپور در زندان تبريز وضعيت  –خبرگزاری هرانا 

 جسمی وی رو به وخامت گراييده و وی از درد معده و تپش قلب رنچ می برد.

بری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، فردين مرادپور که از روز بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خ

مهرماه در اعتراض به ضرب و شتم خود بدست مامورين زندان دست به اعتصاب غذا زده است در  ۱۲چهارشنبه 

 هفتمين روز از اعتصاب غذای خود با درد معده و تپش قلب روبرو بود. 

  خبری از فهیم قزلباش فعال سیاسی دو هفته بی 

  1931مهر  27پنجشنبه 

با گذشت دوهفته از بازداشت فهيم قزلباش توسط نيروهای سپاه وی تا کنون  -خبرگزاری هرانا 

 موفق به تماس با بستگان خود نشده است.

 بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، فهيم قزلباش فرزند ديناراهل

روستای حسن اباد از توابع شهرستان سلماس از شهروندان کرد پس از گذشت دو هفته از بازداشتش توسط نيروهای 

 اش نداشته است. سپاه اين شهرستان هيچگونه تماسی با خانواده

  زاده فعال مدنی حسین دو سال زندان برای مهندس مسعود
  1931مهر  52دوشنبه 

ماه حبس  ۱۳زاده فعال مدنی در شعبه یک دادگاه انقالب تبریز به  مسعود حسین -خبرگزاری هرانا 

 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ۱تعزیری و 
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مهرماه  ۵۱شنبه  زاده که پنج هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، مسعود حسینبنا به اطالع گزارشگران 

دادگاه انقالب تبریز به ریاست قاضی حملبر مورد محاکمه قرار گرفته و در اعتراض به شرایط غیر قانونی دادگاه از  ۱در شعبه 

 سال حبس محکوم شد. ۵دید، به جمله عدم حضور وکیل مدافع خود حاضر به دفاع از خود نگر

 صدور حکم حبس تعلیقی برای دوتن از فعالین سیاسی در دادگاه تجدید نظر 
 1931مهر  52پنجشنبه 

دو تن از فعالین سیاسی آذربایجان بنامهای حمید منافی نظرلو و حسن قنبری در  -خبرگزاری هرانا 

 دادگاه تجدید نظر به حبس تعلیقی محکوم شدند.

ن حقوق بشر در ایران، شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاال

آذربایجان شرقی حمید منافی نظرلو و حسن قنبری دو تن از فعالین سیاسی آذربایجانی را به دو سال حبس تعلیقی محکوم 

 کرد. 

 بی اطالعی از سرنوشت پنج زندانی سیاسی ُکرد

 1931مهر  72پنجشنبه 

در ايران ـ یک منبع محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که صبح روز پنج  کمپین بین المللی حقوق بشر

زندان مرکزی ارومیه به نامهای یوسف کاکه ممی، علی احمد  ۱۵مهرماه پنج زندانی سیاسی محبوس در بند  ۵۱شنبه 

)تبعه سوریه( از سوی حفاظت این زندان سلیمان ) تبعه عراق(، احمد تمویی، جهانگیر)بیژن( بادوزاده و مصطفی علی احمد 

 احضار و بعدا از سوی ماموران اداره اطالعات این شهر به محل نامعلومی منتفل شده اند.

با گذشت یک هفته از انتقال این زندانیان به محل نامعلوم از سرنوشت و محل » این فعال حقوق بشر به کمپین گفت:

زندانیان سیاسی پیشتر نیز از سوی اداره اطالعات ارومیه و حفاظت زندان مرکزی  نگهداری آنها اطالعی در دست نیست. این

ارومیه در طول چند سال گذشته مورد بازجویی قرار گرفته بودند و بارها آنها را تهدید به تبعید به زندانهای شهرهای دور کرده 

ن، مصطفی علی احمد و یوسف کاکه ممی به اتهام اند. چهار تن از این زندانیان به نامهای احمد تمویی، علی احمد سلیما

سال  ۷سال و  ۱۱سال، ۲سال،  ۱۲همکاری با پژاک قبال از سوی دادگاه انقالب شهرهای ارومیه و مهاباد به به ترتیب به 

 «زندان محکوم شده اند و جهانگیر )بیژن( بادوزاده نیز به اتهام محاربه به حبس ابد محکوم شده است.

 

، زندانی سیاسی ُکرد محکوم به اعدام، حبیب هللا گلپری پور از سوی ماموران اداره اطالعات ۳۱سفندماه سال همچنین در ا

 ۳۳ارومیه از زندان مرکزی این شهر خارج و به زندان مرکزی سمنان تبعید شد. زندانی سیاسی مصطفی علی احمد نیز سال 

داشتگاه اداره اطالعات این شهر منتقل شد و بعد از چند روز بازجویی و به همراه تعدادی از زندانیان سیاسی دیگر ُکرد به باز

ضرب و شتم برای وی پرونده جدیدی در دادگاه انقالب ارومیه تشکیل داده شد و او به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان ارومیه 

 به شش ماه زندان محکوم شده است.

 امین آگوشی به سلول انفرادی منتقل شدمحمد 

  5115برابر با نوزدهم اکتبر  ۱۸۳۱بیست و هشتم مهر 

در پی اعالم اعتصاب غذای محمد امین آگوشی در اعتراض به رد مکرر درخواست مرخصی وی از سوی دادستانی 
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 .آذربایجان غربی نامبرده به سلول انفرادی زندان زاهدان منتقل شد

ارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این زندانی امنیتی که پیشتر به اعدام و بنا به اطالع گز
 -سال حبس توام با تبعید محکوم شده است پس از تبعید به زندان زاهدان به دلیل دوری مصافت زاهدان  ۱۱سپس به 

 .یز محروم شده استارومیه به خودی خود از مالقات هفتگی با اعضای خانواده خود ن

سال حبس تعزیری بارها تقاضای مرخصی برای دیدار با  ۱۱سال از حبس خود و تقلیل حکمش به  ۴این زندانی با گذشت 

خانواده اش را به مسئولین ارائه کرده است که با مخالفت دادستانی استان آذربایجان غربی نتیجه ای برای وی در بر 

 .نداشته است

منبع آکاه مسئولین زندان زاهدان پس از انتقال وی به انفرادی سعی حل این مشکل از طریق مذاکره بر اساس گزارش یک 

 .بر آمدند و به وی قول دادند که وضعیت وی را به دادستانی آذربایجان غربی اطالع خواهند داد
 

 

 

 کرمانشاه

 

 بیکاری استان کرمانشاه در مرز خطر قرار دارد

 ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۸ - ۱۹۳۱مهر  ۲چهار شنبه 

 

کرمانشاه پست: عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، در تذکر شفاهی به رئيس جمهوری در مورد 

است و رئيس جمهور بايد  بيکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و گفت: آمار بيکاری در اين استان به مرز خطر رسيده

 اقدام مقتضی در اين زمينه به عمل رساند.

 

 ۲هللا حسينی در نشست صحن علنی امروز چهارشنبه )  به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری خانه ملت، فتح

سال انتظار دارند برای  شهر پس از سی ماه( در تذکر شفاهی خطاب به رئيس جمهور کشور، گفت: مردم نفت مهر

 های خود اقدام کنند. بازسازی روستا

 

گروه  غرب در مجلس شورای اسالمی، افزود: با وجود اينکه در کار پل زهاب و گيالن ، سرنماينده مردم قصر شيرين

شده است اما تا به امروز هيچ اقدامی در اين  شهر در نظر گرفته بنايی نفت ميليارد تومان برای بازسازی زير ۲۱نفت، 

 زمينه صورت نگرفته است.

 

زهاب و گيالنغرب  پل شيرين، سر ب به احمدی نژاد گفت: قصرعضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خطا

ها، اجازه بازسازی اين مناطق به مردم آن داده  اند پس از گذشت سال درصد تخريب شده ۶۲که در دوران جنگ تحميلی 

 نشده است.

 

مرز خطر  وی همچنين در خصوص بيکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و گفت: آمار بيکاری در اين استان به

 است و رئيس جمهوری بايد اقدام مقتضی در اين زمينه به عمل رساند. رسيده

 

های سرپل  عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی همچنين در تذکر به وزير دادگستری، تصريح کرد: شهرستان

 ايجاد کرده است.ذهاب و قصر شيرين، فاقد پزشک قانونی است و اين امر مشکالت حادی برای مردم اين منطقه 

 

 امدادگر کمپ سرند  ۱۲جلسه رسیدگی به اتهامات دست کم 



 1931مهر  79یکشنبه 

آبان ماه در  ۵۳تن از امدادگران بازداشت شده در کمپ سرند  ۵۱جلسه رسیدگی به اتهامات دست کم  -خبرگزاری هرانا 

 شود. دادگاه انقالب تبريز برگزار می ۱شعبه 

تن از امدادگران بازداشت شده  ۵۱بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، دست کم 

آبان ماه در شعبه  ۵۳در کمپ سرند، واقع در آذربايجان شرقی که برای کمک به زلزله زدگان به آن نواحی سفر کرده بودند روز 

 شوند.  قاضی حملبر دادگاهی می دادگاه انقالب تبريز به رياست ۱

تن که با اتهاماتی همچون تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تهديد بهداشت عمومی و تمرد از دستور پلیس  ۱۳اين 

باشند روز اول شهريور سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم  روبرو می

 قرار گرفتند.

باشد و حمیدرضا مسیبیان  فتنی است، از اين میان بهروز علوی بغیر از اتهامات فوق با اتهام تبلیغ علیه نظام نیز رو برو میگ

 نیز عالوه بر اتهامات فوق اتهام توهین به رهبری و عضويت در احزاب غیر قانونی را تفهیم اتهام شده است.

 

 خوزستان

 کام اعدام تظاهرات مردم خلفیه در اعتراض به اح

 

  ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۸ - ۱۹۳۱مهر  ۲چهارشنبه 

 

و سه شنبه  ۲۲،دوشنبه  ۲۴گزارش دريافتی: مردم شهر خلفيه )خلف اباد( روزهای يکسبنه  -اخبار روز 

اين شهر راهپيمايی کردند. محمد علی در اعتراض به احکام اعدام صادر شده درباره پنج شهروند  ۲۸.۳.۲۱۱۲

عموری وبالگ نويس، هاشم شعبانی دبير ادبيات عرب ، هادی راشدی دبير شيمی ، سيد جابرآلبوشوکه و برادر 

جوانتر او سيد مختار آلبوشوکه شهروندانی هستند که به دليل فعاليت فرهنگی بازداشت و به اتهارم محاربه با خدا 

 م شده اند. محاکمه و به اعدام محکو

کيلومتری جنوب شرق اهواز؛ اين شهر سومين روز حضور  ۳۱به گزارش فعاالن حقوق بشری از شهر خلفيه در 

گسترده نيروهای امنيتی در کوچه ها وخيابانها را تجربه می کند. گزارشگران حقوق بشری با ابراز نگرانی از 

ی وامنيتی مستقر در آنجا ابراز نگرانی کرده احتمال درگيری و کشتار مردم اين شهر توسط نيروهای نظام

 وخواستار توجه هر بيشتر نهادهای بين المللی در اين مورد حساس شده اند. 

فعاالن حقوق بشر می گويند اعتراضات در خلفيه زمانی آغاز شد که داداگاه انقالب اهواز احکام اعدام برای اين پنج 

احکام اعدام اين پنج جوان عرب مورد انتقاد سازمان های بين المللی  تن صادر کرد. از سوی ديگر و درهمين راستا

و کشورهای اروپايی قرار گرفتند. خانواده های اين پنج جوان و ديگر شهروندان عرب معتقدند که احکام صادره بر 

ب هستند و هيچ عليه اين افراد حکايت گر انديشه و رويکرد نژاد پرستانه مسئوالن نهادهای امنيتی و دادگاه انقال

مبنای حقوقی وقانونی ندارند. در همين راستا سازمانهای جهانی فعال در زمينه حقوق بشر هچون سازمان عفو بين 

الملل، ديده بان حقوق بشر، وزارت خارجه بريتانيا، دولت آلمان، پارلمان اروپا ، وزارت خارجه امريکا وديگر 

حقوق بشری ايرانی با صدور بيانيه هايی خواستار توقف بی قيد  سازمانهای محلی عرب های اهواز وسازمان های

 وشرط احکام اعدام اين پنج تن و آزادی آنان شده بودند. 

 



 چهار فعال عرب ایرانی به اعدام محکوم شدند

 ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۴ - ۱۹۳۱مهر  ۸پنجشنبه 

 

بی بی سی : گزارش شده که دادگاه انقالب اهواز چهار نفر از فعاالن عرب ايرانی در شادگان در نزديکی اهواز را که 

 حدود چهار سال پيش دستگير شده بودند به اعدام و سه نفر را به حبس و تبعيد محکوم کرده است.

نافره، عبداالمير مجدمی و شهاب عباسی را به بنابر گزارش ها، دادگاه انقالب اهواز غازی عباسی، عبدالرضا امير خ

 اتهام محاربه و فساد فی االرض به اعدام محکوم کرده است.

 اين افراد همگی کمتر از سی سال دارند.

 جاسم مقدم، سامی جدماوی نژاد و هادی البوخنفر نژاد نيز به سه سال حبس و تبعيد به زندان اردبيل محکوم شده اند.

 سال سن دارند. ۹۲تا  ۲۴اين افراد بين 

 اين احکام قطعی نيست و متهمان می توانند در مدت بيست روز از تاريخ ابالغ حکم درخواست تجديد نظر کنند.

 احتمال مرگ یک زندانی سیاسی اهوازی

 1931مهرماه  8

 

به گزارش فعاالن حقوق بشری از اهواز، حال عمومی عيدان بيت صياح شاخی زندانی سياسی عرب اهوازی به دليل 

است. ساله( ، متاهل ودارای چهار فرزند ۹۴شکنجه مستمر و در اختيار نداشتن امکانات پزشکی بسيار وخيم است. او )

کيلومتر غرب اهواز  ۲۲عيدان بيت صياح در اوايل سال جاری ميالدی در محل سکونت خود در شهر حميديه در 

 بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات منتقل شد.

عيدان بيت صياح پس از گذراندن چندين دوره بازجويی در يک سلول انفرادی وشکنجه مستمر، در چند مرحله از 

ت به زندان کارون وبلعکس منتقل شد. در حال حاضر حال عمومی اين زندانی سياسی به شدت وخيم بازداشتگاه اطالعا

وبغرنج گزارش شده و احتمال مرگ او وجود دارد. مسئوالن اداره اطالعات اجازه انتقال او را به بيمارستان نمی دهند. 

دانهای استان از کمترين امکانات يک بيت صياح به همراه صدها زندانی سياسی عرب در زندان کارون وديگر زن

 زندانی سياسی محروم هستند.

 ساله با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبرو شد! ۰۸یک نوجوان 

 ۰۳۹۰, ۰۱مهر 

 ساله با اتهام اقدام عليه امنيت ملی روبرو شد! ۱۸يک نوجوان 

ساله عرب را بسيار بد گزارش دادند. طارق  ۱۸فعاالن حقوق بشری از اهواز وضعيت روحی و روانی يک زندانی 

 ۲۱۱۲جوالی  ۲۶( ساله، با اتهام تهديد امنيت ملی وتغيير مذهب از شيعه به سنی روبرو شده و در تاريخ ۱۸سالمات)

http://www.etehadefedaian.org/%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-16-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%86


وشکنجه در بازداشتگاه اداره اطالعات به زندان کارون در منزل خود بازداشت شد. او پس از گذراندن دوران بازجويی 

 منتقل گرديد.

گزارشگران حقوق بشری می گويند طارق سالمات به دليل در اختيار نداشتن هزينه وکالت از هيچ وکيلی برخوردار 

سياسی در نيست، وتا به حال وضعيت ايشان به لحاظ حقوقی نامشخص است. پدر طارق سالمات در جريان فعاليت های 

اعدام شده بود. اقوام ونزديکان اين نوجوان زندانی از نهادهای بين المللی حقوق  ۲۱۱۴فوريه  ۱۴اهواز دستگير و در 

 بشری خواسته اند که پرونده او را در مراجع قضايی ايران پيگيری کنند.

 

 سيستان و بلوچستان

 

  عدم رسیدگی پزشکی موجب مرگ یک زندانی در زندان زاهدان

  1931مهر  15شنبه 

يکی از زندانيان عادی زندان مرکزی زاهدان بدليل مسموميت غذايی و عدم  -خبرگزاری هرانا 

 رسيدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

ايران، يکی از زندانيان متهم به قاچاق  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در

زندان مرکزی زاهدان روز جمعه در پی مسموميت غذايی به بهداری زندان منتقل شده که بدليل  ۴مواد مخدر در بند 

 شود.  نبود دکتر در بهداری بداخل بند بازگردانده می

کند و انتقال جسد وی نيز با تاخير  ن فوت میاين زندانی که مبين )امير( جاللی نام داشت شب گذشته در داخل بند زندا

شود. رسيدگی پزشکی در زندان زاهدان هموراه به دليل عدم حضور پزشک و امکانات پزشکی موجب مرگ  روبرو می

 شود. زندانيان در اين زندان می

انی، تلفنهای کل شنبه مسئولين زندان جهت جلوگيری از انتشار خبر اجرای حکم اعدام پنج زند گفتنی است، روز پنج

نفر سحرگاه امروز به مورد اجرا در  ۲زندان مرکزی زاهدان را قطع نموده و در بندهای زندان را بسته بودند، حکم اين 

 آمد.

گروهی به نام "حرکت انصار ایران" مسئولیت حمله انتحاری امروز چابهار را 
 بعهده گرفت

 
 5115برابر با نوزدهم اکتبر ۱۸۳۱ست و هشتم مهر بی

 
احمر از افزایش شمار کشته های  سنی نیوز:رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل

https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/13758-1.html
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/13758-1.html


عملیات انفجاری در چابهار 
  .خبر داد

به گزارش" سنی نیوز "به 
نقل از خبرگزاریها انفجار روز 

مهرماه، در  ۵۳جمعه، 
چابهار استان سیستان و 

داد، موجب  بلوچستان رخ 
ته شدن تعدادی از افراد کش

 سپاه شد .
گروهی به نام حرکت انصار، 

با انتشار عکسی که 
منتسب به فرد بمبگذار ، 

 مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

نیز یک  ۳۳آذرماه سال  ۵۴براساس این گزارش، حمله روز جمعه در حالی رخ داده است که 
بر جای گذاشت که به دنبال آن گروه « کشته ۸۳دستکم »انفجار در نزدیکی همین مسجد، 

 .ای، مسئولیت انرا را بر عهده گرفت با انتشار بیانیه« جندهللا»
 

  .این ادعا از سوی منبع دیگری تائید نشده است
 

 

 

 اعدام سه نفر در زاهدان

 ۵۱۱۵اکتبر  ۵۱ - ۱۸۳۱مهر  ۸۱يکشنبه 
 

های عبدالجلیل کهرازهی، فرزند محمد  به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب زاهدان، دو نفر به نام

چابهار دست داشتند که منجر به شهادت  93زهی، فرزند رستم در حادثه تاسوعای سال  رسول و یحیی چاری

ر سوم به نام عبدالباسط ریگی، گناه شد و همچنین نف نفر از اقشار مختلف مردم بی 119و زخمی شدن  99

فرزند محمدرضا در جنایت مسجد جامع زاهدان دخالت مستقیم داشت که به شهادت جمعی از هموطنان منجر 

 شد اعدام شدند. پرونده این سه نفر درپشت درههای بسته انجام شد و به محکومیت این سه تن انجامید . 

 ز اجرا شد. که پس از تایید دیوان عالی کشور سحرگاه امرو

 


