
اخبار کميسيون مليتھاگزيده ای از   

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١٣٩١آذر ماه   

 آذربايجان

 محکوميت مستند ساز و دانشجوی مھابادی به زندان

  ٢٠١٢نوامبر  ٢١ -  ١٣٩١آذر  ١چھار شنبه 
  

  آژانس خبری موکریان
  سرویس حقوق بشر

  شھر به زندان محکوم شدند.دو شھروند در مھاباد توسط دادگاه انقالب اسالمی این 
اقدم فيلمبردارومستندسازاھل  براساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان،اميدقادری

  مھاباد ازطرف دادگاه انقالب اسالمی این شھربه دوسال ونيم زندان محکوم شد.
، اقدم که سازنده مستندھای "مين " و " اینجا سردشت، به وقت بغداد " می باشد اميدقادری

ميليونی آزادشده بود؛وی به  ٦٠خردادماه سال جاری مدتی رادربازداشت بسربرده وباقراروثيقه 
  اتھام امنيتی ازطرف دادگاه انقالب اسالمی مھابادبه تحمل دوسال ونيم حبس محکوم شد.
ھمچنين براساس خبر دیگری که به سایت موکریان رسيده،جمال قادرنژاددانشجوی جامعه 

پيام نورمھابادنيز ازسوی دادگاه انقالب اسالمی این شھر به زندان محکوم شناسی دانشگاه 
  شد.

ماه ٥این گزارش ميافزاید،قادرنژادکه اھل روستای حاجی حسن ازتوابع مياندوآب ميباشدحدود 
پيش دستگيروبه اتھام امنيتی به پنج سال حبس محکوم شده است؛ وی ھم اکنون در زندان 

  .مرکزی مھاباد بسر می برد
ظرف مدت  ،اقدمقادری  و  الزم به ذکراست براساس ھمين گزارش،حکم صادره برای قادرنژاد

  قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی ميباشد. روزپس ازابالغ، ٢٠
  
  بازداشت یک فعال مدنی در تبریز 

   ١٣٩١آذر  ٠٢پنجشنبه 

پور فعال مدنی آذربایجانی روز دوشنبه ھفته  بھمن جليل –خبرگزاری ھرانا 

  گونه اطالعی در دست نيست. جاری در تبریز بازداشت شد و تا کنون از وضعيت وی ھيچ

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

  آبان ماه، در تبریز بازداشت شد.  ٢٩پور، فعال مدنی آذربایجانی، شب روز دوشنبه  جليل



یکی از نزدیکان این فعال مدنی به گزارشگر ھرانا گفت: "ساعت ھفت شب روز دوشنبه، دو 

اس شخصی که خود را مامور اداره اطالعات معرفی کردند، به محل کار بھمين نفر از ماموران لب

  پور مراجعه و او را بازداشت کردند. " جليل

ھنوز از اتھامی که این فعال حقوق مدنی بر اساس آن بازداشت شده اطالعی در دست 

  نيست.

اند، تا کنون  مراجعه کردهگفتنی است، خانواده وی که به اداره اطالعات تبریز و مراجع قضایی 

  .اند ھيچ پاسخی در خصوص بازداشت و محل نگھداری وی دریافت نکرده

 محکوميت نويسنده و شاعر مھابادی به زندان

  ٢٠١٢نوامبر  ٢٢ - ١٣٩١آذر  ٢پنجشنبه 

  
  آژانس خبری موکریان
  سرویس حقوق بشر

  شھر به زندان محکوم شد.یک نویسنده و شاعر اھل مھاباد توسط دادگاه انقالب اسالمی این 
براساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، یعقوب خضری نویسنده و شاعر مھابادی به 
اتھام اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور از طرف دادگاه انقالب اسالمی مھاباد به سه سال و 

  شد.سال آن به مدت پنج سال تعليقی می با ٢نيم حبس محکوم گردید که از این مدت 
شناسی ارشد روان  بر اساس ھمين گزارش، یعقوب خضری که معلم و دانشجوی کار

  شناسی بود با حکم ھيأت رسيدگي به تخلفات اداري از کار اخراج شد.
یادآور می گردد که یعقوب خضری خرداد ماه سال جاری مدتی را در بازداشت بسر برده و با 

 ميليونی آزاد شده بود . ٥٠قرار وثيقه 
 

 دکشی يک زندانی در زندان مرکزی اروميهخو

  ٢٠١٢نوامبر  ٢٧ -  ١٣٩١آذر  ٧سه شنبه 
  

  آژانس خبری موکریان
  سرویس اجتماعی

  یک زندانی اھل اروميه در زندان این شھر خودکشی کرد
بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، طی روزھای اخير، یک زندانی عادی به نام یدا...محمودی در 

  زندان مرکزی اروميه، خودکشی نمود
  تا لحظه تنظيم خبر ازعلت خودکشی این زندانی که متھم به قتل عمد است اطالعی در دست نيست

  .بر اساس ھمين گزارش، یدهللا محمودی با نوشيدن سم به زندگی خویش خاتمه داده است
  

  اعدام از مالقات حضوریپور، زندانی سياسی ُکرد محکوم به  محروم کردن حبيب هللا گلپری

  ١٣٩١آذر  ٧سه شنبه 



یک منبع آگاه به کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران گفت که زندانی سياسی ُکرد محکوم 

اش  پور بيش از سه ماه است که از مالقات حضوری با خانواده به اعدام، حبيب هللا گلپری

دان برای مالقات با خانواده، محروم شده است. بعد از درخواستھای متعدد از مسئولين زن

رئيس زندان پس از چند ھفته با مالقات وی موافقت کرده و خانواده او نيز در طی روزھای 

گذشته برای مالقات با فرزند خویش از شھر سنندج عازم سمنان شده بودند اما در آنجا   ھفته

بعد از ظھر به صورت  ۴عليرغم دراختيار داشتن موافقت رئيس زندان برای مالقات، تا ساعت 

پایان وقت اداری اجازه   بالتکليف در جلوی درب زندان معطل نگه داشته و بعدا نيز به بھانه

  خود ندادند.  مالقات این زندانی سياسی را با اعضای خانواده

پور از زندان مرکزی اروميه  این فعال حقوق بشر بعد از انتقال ناگھانی حبيب هللا گلپری  به گفته

ندان مرکزی سمنان محدودیت ھای زیادی برای این زندانی سياسی ایجاد شده و از جمله به ز

اش در طول ماھھای گذشته نسبت به ماھھای اوليه محدود  امکان ارتباط تلفنی با خانواده

شده است. این منبع آگاه به پرونده آقای گلپری پور ھمچنين مدعی شد که بخش حفاظت 

خوانده اند، تھدید » انجام تبليغات سياسی در داخل زندان«را دليل آنچه این زندان چندین بار او 

  به اجرای حکم کرده است.

  

در خروجی شھر مھاباد توسط نيروھای  ٨۶مھرماه سال  ۵حبيب هللا گلپری پور در مورخ 

حفاظت اطالعات مھاباد بازداشت و برای چندین ماه در بازداشتگاھای امنيتی در شھرھای 

روميه و سنندج بازداشت شد. منابع نزدیک به خانواده او به کمپين گفتند که در حين مھاباد، ا

ھای فيزیکی و روحی قرار گرفته به طوری که دست و  تحت شدیدترین شکنجه«بازداشت او 

این زندانی سپس به زندان مھاباد منتقل و در » پای وی در زیر شکنجه شکسته شده است.

ام عضویت در حزب حيات آزاد کردستان ( پژاک ) و سازماندھی اسفندماه به اتھ ٢۴تاریخ 

یک دادگاه انقالب این شھر به اعدام محکوم   مادران صلح ُکرد در شھر مھاباد از سوی شعبه

به  ٨٩اردیبھشت ماه سال  ٢٢شد. این زندانی عقيدتی ُکرد در اعتراض به حکم صادر در تاریخ 

روز اقدام به اعتصاب غذا کرد. بعد از اعتراض به حکم صادر پرونده به دیوانی عالی  ١۵مدت 

  کشور ارسال و در آنجا نيز حکم بدوی عينا تائيد شد.

  

به زندان مرکزی  ٨٩آذرماه ماه سال  ١٢در تاریخ  وی ،منابع نزدیک به آقای گلپری پوربه گفته 

نيز در یک اقدام ناگھانی نيروھای اداره  ٩٠ل اسفندماه سا ٢۵اروميه منتقل شد و در تاریخ 

اطالعات او را از زندان مرکزی اروميه به زندان مرکزی سمنان منتقل کردند. این زندانی 

ی یک زندان مرکزی سمنان در ميان زندانيان عادی نگھداری  سياسی ھم اکنون در بند مشاوره

  .شود می

  

   احمد الجورد، فعال حقوق بشر به دادسرای شھرستان سلماس احضار شد 
   ١٣٩١آذر  ٠٨چھارشنبه 



احمد الجورد، فعال حقوق بشر، روز چھارشنبه مورخ یکم  -خبرگزاری ھرانا 

  ای به دادسرای شھرستان سلماس احضار شد. آذرماه سال جاری طی احضاریه

ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، طبق احضاریٔه بنا به اطالع گزارشگران 
اند، وی ملزم شده است که خود را  کتبی که ماموران امنيتی به خانواده الجورد ابالغ کرده

  نھایتا ظرف سه روز به دادسرای این شھرستان معرفی کند.
  

 نامه دو زندانی سياسی کرد زندان مرکزی اروميه

  ٢٠١٢نوامبر  ٢٩ -  ١٣٩١آذر  ٩پنجشنبه 
  

سرویس حقوق بشر: دو تن از زندانيان امنيتی زندان اروميه در نامه ای  - آژانس خبری موکریان 
ھا در  سازمان زندان  نامه به مسئوالن ارشد جمھوری اسالمی، خواستار رعایت قانون و آیين

  مورد زندانيان امنيتی زندان مرکزی اروميه شده اند
  

ن نامه که نسخه ای از آن به دست آژانس خبری موکریان در مھاباد رسيده به متن کامل ای
  شرح زیر است :

  
  حضور رئيس محترم قوه قضایيه

  
 ١٢با سالم و احترام فراوان اعالم می داریم که ما جمعی از زندانيان سياسی و امنيتی بند 

بانی در استان آذربایجان زندان مرکزی اروميه، به علت کوتاھی نمودن در امر قضایی و زندان
غربی مورد ظلم واقع شده و خود و خانواده ھایمان نيز در بحران شدید اقتصادی و فشارھای 

روحی و روانی گرفتار و دچار صدمات جبران ناپذیری شده ایم. در کشوری زندگی می کنيم که 
از ھر رنگ و  نوع حکومت آن اسالمی است و در قانون اسالم ھمه انسانھا اعم از زن و مرد

نژاد و قومی که باشند با ھم مساوی و برابرھستند و در قانون اساسی ھم به آن اشاره شده 
زندان اروميه به صورت سليقه ای و تبعيض آميز  ١٢است؛ اما متأسفانه با ما زندانيان بند 

م از قبيل مواد برخورد می نمایند و امروزه نيز مسئولين زندان، آیين نامه را زیر پا گذاشته و جرائ
مخدر، تجاوز به عنف، اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر را که حتی بعضی از آنھا دارای 

بيماری ھای واگيردار مثل ھپاتيت ھستند به این بند انتقال داده اند که این خود خالف مقررات 
  داشته شوند.است و طبق آیين نامه زندانھا باید جرایم تفکيک و زندانيان از ھم جدا نگھ

  
ما از داشتن قاضی ناظر، تسھيالت رفاھی مانند کالس ھای فنی و حرفه ای و اشتغالزایی، 
مرخصی، پایان حبس و آزادی مشروط نيز کامالً محروم بوده و بارھا درخواست نموده ایم که 

  متأسفانه کوچکترین اثری در حل مشکالت ما صورت نگرفته است.
  



محترم جمھوری اسالمی ایران با توجه به شرایط ذکر شده، به  لذا خواستاریم از مسئولين
  درخواست ھای قانونی ما رسيدگی نمایند.

  
  والسالم

  زندان مرکزی اروميه
  یوسف رحمانی پور، عثمان مصطفی پور

  
  رونوشت:

وزیرمحترم اطالعات، رئيس محترم سازمان زندانھا و دبير محترم کميسيون حقوق بشر 
 اسالمی

  
 نويسنده مھابادی به زندانمحکوميت 

  ٢٠١٢نوامبر  ٢٩ -  ١٣٩١آذر  ٩پنجشنبه 
  

سرویس حقوق بشر: یک نویسنده و روزنامه نگار اھل مھاباد توسط دادگاه انقالب  - آژانس خبری موکریان 
  اسالمی این شھر به زندان محکوم شد.

مھابادی به اتھام اجتماع و براساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، شاھوحسينی نویسنده و معلم 
  تبانی عليه امنيت کشور از طرف دادگاه انقالب اسالمی مھاباد به پنج سال حبس محکوم گردید

بر اساس ھمين گزارش، حسينی که دبير آموزش و پرورش مھاباد و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی 
زینش ادارە کل آموزش و پرورش از کار نيز اخراج دانشگاه بين المللی امام خمينی در قزوین بود با حکم ھستە گ

  شد.
یادآور می گردد که این فعال فرھنگی خرداد ماه سال جاری توسط نيروھای امنيتی بازداشت و پس از مدتی با 

  .ميليونی آزاد شده بود ٨٠قرار وثيقه 
  

  و شتم ھواداران باشگاه تراکتورسازی تبریز به جرم ھمبستگی با زلزله زدگان ضرب
  ١٣٩١آذر  ١۴ه شنبه س

ھای  نيروی انتظامی مستقر در ورزشگاه آزادی روز گذشته در حاشيه دیدار تيم -خبرگزاری ھرانا 

  کردند.تراکتورسازی تبریز اقدام به ضرب و شتم تماشاگران تبریزی   پرسپوليس تھران و

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، تماشاگران این باشگاه در اقدامی نمادین با 

لخت شدن در ورزشگاه با زلزله زدگان ورزقان ابراز ھمدردی نمودند که در پی این حرکت انسان دوستانه گارد ضد شورش به 

  و آنھا را مورد ضرب و شتم قرار دادند. صفوف تماشاگران حمله کرده 

گذرد و در این مدت مسئوالن کشور به  خانمان شدن بسياری از ھموطنان آذری می ماه از زلزله دردناک ورزقان و بی ٣حدود 

ھایی داده بودند که به نظر  ھا و قول   دفعات و به صورت مکرر در خصوص بازسازی این مناطق قبل از سرد شدن ھوا وعده

 ھا ھمچنان زمان زیادی باقی مانده است. رسد تا عملی شدن این وعده می



 

 يک کالس درس مدرسه روستايی "شين آباد" پيرانشھر دچار آتش سوزی شد

  ٢٠١٢دسامبر  ٠۵ - ١٣٩١آذر  ١۵چھار شنبه 
  

  فرھنگی» آژانس خبری موکریان 
شھرستان مرزی پيرانشھر سحرگاه روز چھارشنبه از توابع ˈ شين آبادˈیک کالس درس مدرسه ابتدایی روستای 

  دچار آتش سوزی شد و شماری از دانش آموزان آن دچار سوختگی شدند .
  

به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از ایرنا، فرماندار پيرانشھر با تایيد این خبر گفت: این حادثه در مدرسه 
  ر سر کالس روی داده است.ابتدایی دخترانه شين آباد و پيش از حضور معلم د

  
نفر از آنھا دچار سوختگی شدند که حال  ٢٩دانش آموز داشت که  ٣٦اروج مجاھدی افزود: کالس درس یاد شده 

  دو تن از آنان وخيم است .
  

وی اضافه کرد: این حادثه زمانی روی داده که بخاری نفتی این کالس درس دچار آتش سوزی شده و تالش 
  خاموش کردن آن با استفاده از کپسول آتش نشانی موثر واقع نشده است . سرایدار مدرسه برای

  
مجاھدی گفت: سرایدار مدرسه وقتی نتوانسته آتش را خاموش کند ، اقدام به انتقال بخاری به بيرون از کالس 

  کرده که در این موقع بخاری منفجر و آتش به تمام سطح کالس سرایت کرده است.
  

نبال این حادثه ، بالفاصله نيروھای آتش نشانی و امدادی وارد عمل شده و از سرایت آتش وی اضافه کرد : به د
  به دیگر کالس ھای مدرسه جلوگيری کردند.

  
مجاھدی وی افزود: پس از این حادثه ستاد بحران این شھرستان تشکيل و کليه امکانات و دستگاه ھای اجرایی 

  . برای انتقال و مداواری مجروحين بسيج شدند
  

وی یاد آور شد: دانش آموزان مصدوم به بيمارستان این شھرستان انتقال و شماری از آنان نيز به بيمارستان 
  شھرھای ھمجوار و مرکز استان انتقال یافتند .

  

 مھاباد : مخالفت با برگزاری مراسم ھمدردی با کودکان پيرانشھری

  ٢٠١٢دسامبر  ٠٨ - ١٣٩١آذر  ١٨شنبه 
  

سرویس فرھنگی: مسئوالن دانشگاه پيام نور مھاباد با درخواست جمعی از اعضای  - موکریان آژانس خبری 
  انجمنھای دانشگاه، جھت گردھمایی به منظورابراز ھمدردی با کودکان پيرانشھری مخالفت کردند.

ی انجمنھا و آذر ماه، جمعی از دبيران و اعضا ١٦بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، روز پنج شنبه 
نور مھاباد درصدد بودند که گردھم آیی را جھت ھمدردی و ھمدلی با کودکان  کانونھا و نشریات دانشگاه پيام 

آباد پيرانشھر در حياط دانشگاه برگزار نمایند که با مخالفت مسئولين دانشگاه روبرو  ی شين سانحه دیده مدرسه
  گردید.

با این گردھمآیی ، دانشجویان خارج از دانشگاه و در مقابل درب اصلی بر اساس ھمين گزارش، به دنبال مخالفت 
  ای اعالم کردند. تجمع نموده و ابراز ھمدردی و ھمدلی خود را با انتشار اطالعيه

  متن کامل بيانيه که نسخه ای از آن به دست آژانس خبری موکریان رسيده به شرح زیر است.،
ھا زل زده  ی وجود به رسانه ھایم چشم و گوش شده بود و با ھمه ھمه تن آباد، تبریز، اروميه، پيرانشھر و شين
ھایی که تنھا چند سال از  ھای پرپر الله ھای پرپر برایمان آورده باشند. آری الله بودیم که شاید خبری تازه از الله

آذر سال  ١٥وز ھای نرم معلم نشستن را تجربه کرده بودند که ر عمر تحصيلی و پشت ميزھای خشک و پای حرف
سوزی معلم،  ھای ریخته شده در آتش خبر منفجر شدن بخاری نفتی با بسی تعجب به اندازه اشک ١٣٩١
ھایمان جمع کرده، شاید در ھمان کتابی که  آموزان دلھایمان را داغدار و اشک را در چشم و غم را دل قلب دانش



بح زود بود و آتش نشان خواب و تنھا دم دستشان بود عکس آتش نشانی کشيده شده بود ولی افسوس ص
چيزی که از آن صحنه مانده بود دست و صورتھای معصوم سوخته شده و کتابھای نيم تن سوخته و البته فوت و 

  غروب چند چشم تازه طلوع کرده.
ھایمان جایی برای  کند. قلب ھایمان شورند و زخمھایتان را ریش ریش می خواھران عزیر شين آبادیمان اشک

کشيد ما ھم تنمان  کنيم و با ھر درد و آه و زجری که شما می ی وجود به سویتان پرواز می ندن ندارد و با ھمهما
  شود. سيخ و روحمان آزرده می

  
  

  مجتمع آموزشي اتحاد در ملحم سلماس طعمه حریق شد
  

  اجتماعی» آژانس خبری موکریان 
س طعمه حريق شد،اما خوشبختانه بدليل عصر روز پنج شنبه مدرسه روستاي ملحم در شھرستان سلما

  تعطيلي مدرسه خسارات جاني در پي نداشت.
عصر پنج شنبه در اثر آتش سوزی گسترده  ١٨به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از منابع محلی،ساعت 

وجه به در مدرسه ابتدایی روستای ملحم ، پنج کالس درس این مدرسه کامال در آتش سوخت و تخریب شد. با ت
اینکه حادثه زمانی رخ داد که ھيچ یک از دانش آموزان در مدرسه حاضر نبودند ،خوشبختانه تلفات جانی نداشتيم. 

ھمچنين در این حادثه یکی از ماموران آتش نشانی بدليل بافت فرسوده مدرسه و ریزش سقف آن دچار 
  شکستگی پا شد.

آن فرسوده بود و ھر لحظه امکان بروز چنين حوادثی انتظار این مدرسه از جمله مدارسی بود که بافت ساختمان 
 می رفت.

 

 ساله پيرانشھری بر اثر شدت سوختگی درگذشت ١٠آموز  دانش

  ٢٠١٢دسامبر  ١٠ -  ١٣٩١آذر  ٢٠دوشنبه 
  

 ۴۵آباد پيرانشھر دچار  سوزی مدرسه شين ای که در سانحه آتش ساله ١٠آموز  بی بی سی: سيران یگانه، دانش
آذرماه به دليل شدت سوختگی در بيمارستان سينا تبریز جان  ١٩درصد سوختگی شده بود، امروز یکشنبه 

  سپرد.
  

رسول خضری، نماینده پيرانشھر با اعالم این خبر به سایت خبرآنالین گفت: "مشکالت تنفسی، سوختگی کامل، 
  بوده است." تنفس گازھای سمی و درصد باالی جراحت از دالیل مرگ این دانش آموز

  
این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش ایران امروز در مجلس با اشاره به عيادت از دانش آموزان سانحه دیده 

  گفت که تعدادی از آنھا به ھنگام دیدار با او "بلند شدند و سرود خواندند."
  

سوزی شد که در پی  چار آتشآباد د ای در روستای شين چھارشنبه ھفته گذشته کالس چھارم دبستان دخترانه
  آن تعدادی از دانش آموزان به دليل سوختگی زیاد در بيمارستان بستری ھستند.

  
آموز این حادثه در بيمارستان اروميه بستری ھستند که درصد  دانش ١۶ھای رسيده از ایران  براساس گزارش

ن سينا تبریز بستری بودند که تعداد آنھا بعد نفر از آنھا در بيمارستا ١٢درصد است و  ۵٠سوختگی آنھا پائين تر از 
  نفر رسيد. ١١ساله به  ١٠از فوت این دختر 

  
حميدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران که امروز در مجلس ایران حضور داشت، معلم مدرسه را در 

ردن دانش آموزان به بروز سانحه آتش سوزی مقصر دانست و گفت: "معلم در ھنگام آتش سوزی به جای خارج ک
کمک سرایدار تالش کرده تا بخاری را از کالس خارج کند، اما دستشان سوخته و بخاری را مقابل کالس رھا کردند 

  که این مسئله خروج دانش آموزان را با مشکل مواجه کرد."
  

ھای  از رسانهآقای حاجی بابایی ھمچنين در صحن علنی مجلس از کلمه "عذرخواھی" استفاده کرد، اما برخی 



ایران معتقدند این عذرخواھی طعنه آميز بوده است. آقای حاجی بابایی در پاسخ به انتقادات نمایندگان گفت: "از 
  کنم". امروز تا قيامت بابت ھر اتفاقی که در وزارت آموزش و پرورش افتاده عذرخواھی می

  
باید با کسانی که در این حادثه مقصر بوده بابایی علی الریجانی، ریيس مجلس، گفت  پس از سخنان آقای حاجی

  اند برخورد شود. انگاری کرده و سھل
  

  اند. برخی از نمایندگان مجلس خواھان استيضاح یا استعفای وزیر آموزش و پرورش شده
  

سوزی  آموز در آتش ھای گذشته نيز رخ داده و از جمله سال گذشته دو دانش سوزی در مدارس ایران در سال آتش
  اه دبيرستانی پسرانه جان خود را از دست دادند.خوابگ

  

   بازداشت و زندان برای دو فعال آذربایجانی
   ١٣٩١آذر  ٢١ه شنبه س

حسن ارک فعال آذربایجانی بازداشت شد و احمدریاضی مبارکی دیگر فعال آذربایجانی  -خبرگزاری ھرانا 

  ماھه خود روانه زندان تبریز شد. ٩جھت گذراندن ادامه حبس 

آذر  ١٨بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، حسن ارک فعال آذربایجانی، روز شنبه 
توسط مامورین امنيتی در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. وی در مغازٔه خود مشغول به کار بود که 

  اند ماموران امنيتی وارد مغازه شده و وی را دستگير نموده
  

  قتل دو کولبر و کاسبکار مرزی ُکرد طی در مناطق مرزی

  ١٣٩١آذر  ٢١شنبه 

آذر ماه  ١٢حقوق بشر در ايران ـ يک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت در تاريخ شنبه کمپين بين المللی 

در جاده پيرانشھر به مھاباد، خودروی يکی از کاسبکاران ُکرد را مورد ھدف ” ليک بن ” نيروھای انتظامی مستقر در پاسگای 

  يراندازی,گلوله ايی به سر اين شھروند اصابت کرده و کشته شده است.ی اين ت تيراندازی خويش قرار داده که در نتيجه

  

اين فعال حقوق بشر ھويت کاسبکار کشته شده را ابراھيم جھانگيری اعالم کرده و در ادامه افزود که نيروھای انتظامی در جاده 

اين شھروند بعد   اند. جنازه ھدف قرار دادهبرای خودروی اين شھروند ُکرد که جيپ بوده است کمين انداخته و مستقيم وی را مورد 

اش تحويل داده شده است.. اين شھروند ُکرد متاھل ،  از دو روز نگھداری در بيمارستان امام خمينی شھر اروميه است به خانواده

  امام جمعه در شھر پيرانشھر از توابع استان آذربايجان غربی بوده است.  فرزند بوده و ساکن محله ۵دارای 

آذرماه نيروھای  ١۶در شب پنج شنبه «ين منبع در ادامه از کشتن يک کاسبکاری ديگر مرزی خبر داد و به کمپين گفت: ا

تعدادی از کاسبکاران ” گوله سوره ” ” به ” دوله گرم ” مرزی   از توابع شھرستان سردشت در منطقه” برده پان ” انتظامی پاسگاه 

اند، مورد ھدف تيرانداری مستقيم قرار داده که بر اثر اين تيراندازی يک جوان  دد بودهمرزی که به صورت کاروانی در حال تر

ساله و متاھل و دارای دو فرزند مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در دم  ١٩ساله ُکرد به نام سمکو ريحانی فرزند محمود  ١٩

ی اين منبع محلی چند سال  اند. به گفته وی را رھا کرده جان سپرده است. نيروھای انتظامی بعد از کشتن اين جوان ُکرد جنازه

از توابع شھرستان سردشت که مشغول کولبری بوده است بر اثر ” دوله بی“پيش نيز پدر او نيز به نام محمود در منطقه مرزی 



  »ريزش بھمن فوت کرده بوده است.

  

داری دھھا دستگاه گيرنده ماھواره خبر داد. اين منبع محلی به ھمين منبع محلی از بازداشت دو کاسبکار ُکرد در پاوه به دليل نگھ

از ” وه ره“ذرماه نيروھای انتظامی شھر پاوه با ھمکاری نيروھای اداره اطالعات اين شھر در روستای  آ ۶روز « کمپين گفت:

اين روستاھا کرده و بعدا يک توابع شھرستان پاوه اقدام به کشف و ضبط دھھا دستگاه گيرنده ماھواره در منزل يکی از اھالی 

از توابع شھرستان پاوه را بازداشت و به بازداشتگاه اداره ” کومه ری” کاسبکار ُکرد به نام اليق مصطفايی از اھالی روستای 

به آذرماه يک شھروند ديگر ُکرد به نام عمر مصطفايی را نيز بازداشت کرده و  ٨اطالعات اين شھر انتقال داده اند. دو روز بعد 

  »بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل کرده اند.

  

اين منبع محلی افزود که صمدی دادستان پاوه برای اين دو کاسبکار ُکرد به اتھام حمل و نگھداری ماھواره قرار بازداشت صادر 

يکان اين افراد روز کرده و مدعی شد بازجويان اداره اطالعات برای گرفتن اعتراف، آنھا را مورد شکنجه قرار داده اند و نزد

آذرماه در زمان انتقال آنھا به دادگاه برای تمديد قرار بازداشت آنھا در وضعيتی که اثار شکنجه بر سر و صورت  ٩چھارشنبه 

  وجود داشته است، مشاھده کرده اند.

  

کاسبکاری مرزی در مناطق کولبر و  ٩ھفته گذشته نيز کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در گزارشی از کشته و زخمی شدن 

روز خبر داده بود. کمپين ھمچنين در ارديبھشت ماه با انتشار گزارش جامعی در خصوص قتل  ٩مرزی ُکردنشين در طی 

توسط » کولبران«کولبران و کاسبکاران مرزی خاطر نشان کرد که حکومت ايران بايد فورا در خصوص موارد متعدد قتل 

شمال غربی آذربايجان، کردستان، و کرمانشاه تحقيق کند و افرادی که چنين اقدامات غير قانونی و نيروھای امنيتی در استانھای 

خشونت باری را انجام داده اند را پاسخگو کند. کمپين ھمچنين افزود که حکومت ايران بايد مقررات امنيت مرزھايش و افزايش 

ھای روشنی را برای توقف قتل ھای غير قانونی و غيرضروری روزافزون استفاده از خشونت مرگبار را بررسی کند و سياست 

  اتخاذ نمايد.

  

مورد جراحات افرادی که به عنوان کولبر(افرادی که اجناس را روی پشت خود حمل  ٧۶مورد مرگ و  ٧۴سال گذشته کمپين 

د سيگار، وسايل برقی، و الستيک می کنند)، و کاسبکاران مرزی (افرادی که اجناسی که به صورت غيرقانونی وارد شده اند، مانن

خودرو را به شھرھای بزرگتر حمل و نقل می کنند)، را مستند کرده است. اين افراد در استانھای کردنشين شمال غربی ايران 

و اسفند  ١٣٩٠مانند آذربايجان غربی، کردستان و کرمانشاه زندگی و کار می کردند. اين قتل ھا و جراحات، ھمگی بين فروردين 

  ، و پس از آغاز برنامۀ انسداد مرزھا تشديد يافته است.١٣٩٠

  بازداشت و انتقال فعال سياسی اھل تبریز به زندان  
   ١٣٩١آذر  ٢٢چھارشنبه 

  تبریز منتقل گردید.عزیز هللا پورولی فعال سياسی اھل تبریز، بازداشت و به زندان  - خبرگزاری ھرانا 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، عزیزهللا پورولی فعال سياسی اھل تبریز روز 

  آذر ماه بازداشت و به زندان تبریز انتقال داده شده است.  ٢٠دوشنبه 



  
  شين آبادشمع افروزی و يک دقيقه سکوت در مھاباد برای دانش آموزان 

  ١٣٩١آذز  ٢٣پنج شنبه 

  آژانس خبری موکريان ـ جمعی از جوانان مھابادی در حرکتی نمادین ھم دردی خود را با قربانيان حادثه شين آباد ابراز داشتند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، صبح امروز پنجشنبه بيست و سوم آذر جمعی از جوانان و دانشجویان مھاباد با روشن کردن 

  شمع در پارک شيخ شلتوت، ھم دردی خود را با دانش آموزان مدرسه شين آباد پيرانشھر ابراز داشتند.

شرکت کنندگان برای ادای احترام به خانواده ھا و قربانيان حادثه شين آباد، یک دقيقه سکوت نمودند و برای شادی روح تنھا 

  جان باخته این حادثه شمع روشن کردند.

  ی نامحدود اسماعيل فتاحی در زندان مرکزی تبريزاعالم اعتصاب غذا

  ٢٠١٢دسامبر  ١۴ - ١٣٩١آذر  ٢۴جمعه 
  

تحت   خبر دریافتی: من اسماعيل فتاحی کارگر جوشکار ساختمانی، زندانی عادی زندان مرکزی تبریزکه
افشاگری در دليل مظلوميت در مورد   ماه بعد از محکوميت خود ھمچنان به ٨ھای روحی مدت  شدیدترین شکنجه

سر ميبرم و تحت شدیترین پرسھای روحی قرار     وضعيت زندان، در زندان به  زندان مرکزی تبریز و معترض بودن به
بيماری ایدز و عدم   وضعيت موجود و ھمچنين وضعيت زندان مرکزی تبریز اعم از آلودگی به  ام. در اعتراض به گرفته

قرار گرفتن کودکان و نوجوانان معصوم ميگردد و ھمچنين جھت اعتراض  موجب مورد تجاوز  تفکيک اھالی زندان که
  دست به ١٣٩١آذر سال  ٢٠برابر با  ١٠/١٢/٢٠١٢وضعيت ضد بشری زندانھای داخلی کشور از فردا صبح تاریخ   به

سی و عادی جمعی از زندانيان سيا  اعتراض خود را با تاکيد بر بيانيه  و بدین وسيله  اعتصاب غذای نامحدود زده
گوش مسئولين و جھانيان ميرسانم. از تمامی نھادھای   شاھرخ زمانی به  زندان مرکزی تبریز و با تاکيد بر بيانيه

وضعيت زندانھای داخل کشور و   بيشتربرای پایان دادن به  حقوق بشری و مسئولين درخواست فشار ھر چه
  وز جنسی قرار گرفتن آنھا ،و ھمچنين در اعتراض بهحقوق کودکان و جھت جلوگيری از مورد تجا  بخصوص اعاده

  اعتياد و فروش انواع مواد مخدر در زندانھا و وجود انواع بيماریھا در زندانھای داخل کشور را دارم
  

این   این اعتصاب جھت پایان دادن به  از تمامی زندانيان معترض بخصوص زندانيان سياسی درخواست پيوستن به
  .شور را دارموضعيت زندانھای ک
  اسماعيل فتاحی
  زندان مرکزی تبریز

١٩/٠٩/١٣٩١   
  

  پرونده سازی عليه پنج زندانی سياسی کرد 
   ١٣٩١آذر  ٢٧دوشنبه 

احمد سليمان، جھانگير پنج زندانی به نامھای احمد تمویی، یوسف کاکه ممی، علی –خبرگزاری ھرانا 

  بادوزاده و مصطفی علی احمد از سوی دادگاه انقالب مجددا محاکمه خواھند شد.

تن از  ۵مھرماه سال جاری  ٢٠بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در تاریخ 
ھر منتقل شدند و در بازجویی ھای انجام گرفته علی رغم عدم زندانيان سياسی کرد زندان اروميه به اداره اطالعات این ش



وجود اقاریر ایشان پرونده ای در خصوص ارتباط با رسانه ھای بيگانه، ارتباط با احمد شھيد گزارشگر ویژه حقوق بشر و ارتباط با 
 گروه ھای حقوق بشری بازگشایی شد.

 

   دور جدید فشارھا بر زندانيان سياسی محبوس در بند کارگاه زندان تبریز
   ١٣٩١آذر  ٢٧دوشنبه 

آذرماه، دور  ٢٣شنبه  مسئوالن زندان مرکزی تبریز از روز پنج -خبرگزاری ھرانا 

  اند.  جدیدی از اعمال فشارھا بر زندانيان سياسی محبوس در بند کارگاه این زندان را، آغاز کرده

  

شنبه  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز پنج

ی کتاب در  طالعهزاده فعال مدنی اھل آذربایجان در حالی که در حال م مھندس مسعود حسين

  گيرد. تخت خواب خود بود، توسط وکيل بند احضار شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می

  

   پنج تن از اعضای کميته ھماھنگی در بوکان بازداشت شدند
   ١٣٩١آذر  ٣٠نجشنبه پ

تن از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک  ۵روز چھارشنبه  -خبرگزاری ھرانا 

  ھای کارگری در بوکان بازداشت شدند. به ایجاد تشکل

ھای کارگری، روز چھارشنبه  بنا به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

شھر بوکان  ساعت چھار ونيم عصر نيروھای امنيتی ولباس شخصی اداره اطالعات ٩١/٩/٢٩

ھای کارگری به  به منزل چھار نفر از اعضای کميتٔه ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

پور و ھادی تنومند یورش برده  پور، قاسم مصطفی ناشيری، ابراھيم مصطفی اسامی جمال می

بردگان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره  و با بازرسی منازل وضبط وسائل شخصی، نام

  شھر بوکان منتقل کردند.اطالعات 

  

 کرمانشاه

   بازداشت و انتقال ھفت شھروند کرد به زندان دیزل آباد



    ١٣٩١آذر  ٠١چھارشنبه 

شنبه گذشته  جنھفت شھروند کرد اھل روانسر طی پ -خبرگزاری ھرانا 

  کرمانشاه منتقل شدند.بازداشت و به زندان دیزل آباد 

شنبه  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز پنج
شھروند اھل شھرستان روانسر توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به زندان  ٧آبان ماه  ٢۵

 دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.

 

   یک وبالگ نويس در کرمانشاه به جرم نشر اکاذیب بازداشت شد
  ١٣٩١آذر  ٢٢چھارشنبه 

رئيس پليس فتای کرمانشاه از بازداشت یک وبالگ نویس که  - خبرگزاری ھرانا 

  دولتی کرده بود؛ خبر داد.اقدام به نشر اکاذیب در وبالگ خود بر عليه یکی از مسئولين 

به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، سرھنگ"زحمتکش" رئيس پليس فتا استان کرمانشاه 

در گفتگو با خبرنگار ما اظھارداشت:پيرو شکايت نماينده حقوقي يکي از سازمان ھاي دولتي 

عليه مسئوالن مبني براينکه افرادي ناشناس اقدام به نشر اکاذيب و درج مطالب خالف واقع بر 

اقدامات خود را براي رسيدگي به  ماموران پليس فتا آن سازمان در سايتي اينترنتي کرده اند،

  آغاز کردند.  اين پرونده

 

 خوزستان

  بازداشت نه تن از شھروندان عرب در شوش و تفھيم اتھام با شوک برقی 
  

  
   ٢٠١٢نوامبر  ٢٣ -  ١٣٩١آذر  ٣آدينه 

  
شھروند  ٩ھای گذشته اقدام به بازداشت  خبرگزاری ھرانا: نيروھای امنيتی وابسته به وزارت اطالعات طی ھفته

  از توابع شھر شوش کردند. » خلف المسلم«عرب اھل روستای 

  



ھا در آستانه ماه محرم  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين نيرو

 ٢٩ساله، حسين چبيشاد فرزند علی  ۴۶با يورش شبانه به منازل شھروندان اين روستا اقدام به بازداشت علی چبيشاد 

ساله،  ٣٢ساله، سلمان چايان  ٣۴سيالوه، سيد ياسين موسوی  ساله، حبيب ٢٢ساله، صالح الدين چبيشاد فرزند علی 

  ساله، آشور شميکلی از اھالی روستای سرخه کردند.  ٣۴ساله، کريم چايان  ٣٠محمد چايان 

تن از  ۵٠در يورش شبانه ماموران امنيتی به منازل شھروندان عرب که به صورت ھمزمان صورت گرفت بيش از 

روز بازداشت در اداره اطالعات شوش به محل  ٢کت داشتند و بازداشت شدگان پس از ماموران امنيتی نقابدار شر

  نامعلومی منتقل شدند. 

يکی از اقوام نزيک علی چبيشاد به ھرانا گفت: "نيروھای امنيتی برای تفھيم اتھام جاسوسی به بازداشت شدگان اقدام 

دان علی چبيشاد، حسين و صالح الدين را با شوک ھای جسمی طاقت فرسا نمودند، به عنوان مثال فرزن به شکنجه

  الکتريکی مجبور به پذيرش اتھام کردند." 

ھای فيزيکی قرار گرفته به  ھا مورد بازجويی و شکنجه ھم چنين در شرح شکنجه علی چبيشاد گفت:"وی ساعت

  طوری که قادر به حرکت نيست." 

سعودی، آمريکا و اسرائيل متھم شدند که برخی از  اين نه شھروند در حالی به اتھام جاسوسی برای عربستان

  بازداشت شدگان حتی سواد خواندن و نوشتن نيز ندارند. 

گويند: "علت بازداشت اين افراد به دليل اعتقادات مذھبی اھالی روستا بوده است  اقوام نزديک به بازداشت شدگان می

  اند."  علنی مذھب خود را اعالم نکردهگاه به صورت  و اھالی اين روستا در طی سالھای اخيرا ھيچ

ھای بازداشت شدگان با مراجعه به اداره اطالعات شوش به جای  اين منبع مطلع در پايان گفت: "پيگيری خانواده

  اند."  نرسيده است و يکی از نگھبانان به ايشان اطالع داد که فرزندانشان به محل ديگيری منتقل شده

ای تحت عنوان  ای از بازداشت عده ران طی روزھای گذشته با صدور اطالعيهگفتنی است، وزارت اطالعات اي

تروريست وابسته به کشورھای حوزه خليج فارس خبر داده بود که قصد بمب گذاری در مناطق حساس خوزستان را 

 اند.  داشته

 

 ادامه بازداشت ھاي گسترده خودسرانه در اھواز

  ٢٠١٢نوامبر  ٢٧ -  ١٣٩١آذر  ٧سه شنبه 
  

بعد از حضور و تجمع باشكوه و چشمگير جوانان عرب در مراسم دفن شاعر ملي و معروف خود ( ستار صياحي)، 
نيروھاي اطالعاتي أقدام به دستگيري ھاي وسيعي كرده كه تا كنون ده ھا نفر دستگير و روانه بازداشتگاه ھاي 

  مخفي كرده اند.
  

كنجه شده اند كه در اين راستا شكسته شدن بازوي به گزارش فعاالن حقوق بشر بازداشت شدگان بشدت ش
يكي از بستگان صياحي و وجود آثار ضربه ھا و شكستگي بر روي سر ايشان نمونه اي از اين شكنجه ھاست. 

فعاالن با ابراز نگراني شديد نسبت به ادامه بازداشت ھا و شكنجه و بدرفتاري با بازداشت شدگان افزوده اند كه 
  نواده ھاي بازداشت شدگان خبر دقيقي از فرزندانشان ندارند.تا كنون اكثر خا

  
منابع محلي أضافه نموده اند در روزھاي أخير تعدادي از جوانان دستگير شده اند و به أماكن نامعلومي برده شده 

  اند از جمله:
زنبوري از  مھدي ٢١/١١/٢٠١٢ھمچنين در مؤرخه  ١٨/١١/٢٠١٢زاھد زرگاني اھل قلعه كنعان تاريخ دستگيري 

أھالي كوي درويشيه، خلف حلفي اھل كوي آريا، شاعر عبدالرضا رفيعي از روستاي جنگيه، صادق ناصري از كوي 
  خروسي، كريم مجدم ساكن كوي آريا و كريم حزباوي اھل قلعه كنعان دستگير شده اند.



  
  كريم دحيمي فعال حقوق بشر

  

  تريبون سازمان ملل متحد  شرح مشکالت و ستمھای وارده بر ملت عرب اھواز از
  اخبار روز:
   ٢٠١٢نوامبر  ٢٨ -  ١٣٩١آذر  ٨چھارشنبه 

  
سايت حزب تضامن دموکراتيک: پنجمين اجالس ساليانه شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در تاريخ 

در ژنو برقرار گرديد. اين اجالس ھمه ساله در خصوص بررسی مشکالت اقليتھای ملی در  ٢٠١٢نوامبر  ٢٨و  ٢٧

کشورھای مختلف در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار می شود.در اجالس امسال ھيئتی به رياست اقای دکتر کريم 

ر اين اجالس در عبديان(ريس سازمان حقوق بشر اھواز) از جانب مردم عرب اھواز شرکت داشت.دکتر عبديان د

  ميليون عرب اھوازی در زمينه ھای ملی،فرھنگی و زبانی سخنرانی کرد.  ٧الی  ۵خصوص ستم وارده به 

دکتر کريم در سخنرانی خود بر لزوم تحت قشار قرار دادن حکومت ايران در خصوص اجرای مصوبات شورای 

ان و ھمچنين اقرار شفاف بر و جود و به رسميت حقوق بشر سازمان ملل در زمينه حقوق مليتھا و اقوام موجود دراير

  شناختن حقوق مليتھا و ساير اقليتھا و ارائه امار دقيق جمعيت انان ؛تاکيد نمود. 

دکتر عبديان در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به مشکالت و ستمھای وارده بر ملت عرب اھواز که به صورت 

اعالم نمود: "رژيم حاکم بر ايران با ديد شک و با نگاه اتھام اميز روزانه توسط جمھوری اسالمی اعمال می گردد ؛ 

به مردم عرب برخورد می نمايد؛ و انھا را تھديدی برای امنيت ملی خود می پندارد. نظام حاکم بر ايران به شيوه 

اين امر ھای گوناگون سعی در مھاجرت اجباری عرب ھا و جايگزينی فارس ھا و ساير قوميت ھا در منطقه دارد. 

  "پاکسازی نژادی" اشکار و مخالف قوانين و عرف بين المللی می باشد" . 

ريس ھيئت اھوازی شرکت کننده در اجالس ضمن تاکيد بر ادامه سياستھای حکومت ايران در عدم اقرار به حقوق 

؛ ان را نديده فانون اساسی در خصوص اموزش به زبان مادری ١٩و  ١۵مليتھای ساکن در ايران وعدم اجرای مواد 

بيانيه جھانی مربوط به حقوق مليتھا و اقليتھا دانست. وی در پايان با اشاره به محروميت استخدام عرب  ۴گرفتن بند 

اعالم  ٪۵ھا از کار در پروژه ھا، کارخانجات و طرح ھای دولتی؛ نسبت اشتغال مردم عرب را در مشاغل دولتی 

فتی ايران از سرزمين عرب ھا صورت می گيرد. حکومت ايران صادرات ن ٪٩٠نمود .اين در حالی است که 

ھيچگونه سرمايه گذاری از محل درامدھای نفتی منطقه برای عمران و توسعه اقليم عربی اھواز انجام نمی دھد. وی 

را در پايان با اشاره به سياستھای "پاکسازی نژادی" که بصورت نھادينه و برنامه ريزی شده توسط نظام حاکم به اج

در می ايند؛ انھا را تخلف اشکار از مصوبات و مقررات سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مليتھا و اقليتھا 

  دانست.حقوقی که دولت ھا مکلف به اجرای انھا می باشند. 

 

 بازداشت ھانی شريفی شھروند عرب اھوازی

  ١٣٩١آذر  ١۵چھارشنبه 

در منزل مسکونی خود واقع در کوی العزيزيه شھر اھواز  ٢٠١٢دسامبر  ۴ساله) شامگاه سه شنبه  ٢٩ھانی شريفی(

بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ھانی شريفی پيش از بازداشت در چندين مرحله با تماس ھای تھديد آميز 

  نيروھای امنيتی موجه شده بود.



ريفی از او خواسته بودند که برادرش يوسف فعاالن حقوق بشری از اھواز گزارش دادند؛ نيروھای امنيتی در تماس با ھانی ش

شريفی را که به دليل فعاليت ھای حقوق بشری وفرھنگی تحت تعقيب قرار گرفته وبه کشور ھلند پناھنده شده را متقاعد 

  سازد تا به اھواز باز گردد.

او تحت ھيچ شرايطی به  يوسف شريفی در گفتگو با فعاالن حقوق بشری و رسانه ھای اھوازی خارج از کشور اعالم کرد که

  کشور بر نمی گردد وبه فعاليت ھای خود در خارج ادامه خواھد داد.

پيش از اين نيز نيروھای امنيتی در جريان تشييع جنازه ستار االحوازی شاعر ملی عرب تعداد زيادی از شھروندان وفعاالن 

  فرھنگی را دستگير کرده بودند.

، نبی صياحی ،امين ناصری، عبدالحسن عبياوی، احمد حزباوی، رضا حزباوی،  صاحب منبوھی، حسن صياحی ،جليل صياحی

عبدالعال دورقی، محمد صياحی، کمال مقدم، سعود صياحی، جاسم مزرعه، لطيف طرفی، ھانی سواعدی، حسن مطيری، 

لدين حاتم ھالالت، مسلم شجيرات، کاظم باوی، جواد نيسی، کاظم زنبوری،علی چبيشات، حسن چبيشات، صالح ا

چبيشات، سيد ياسين موسوی، حبيب سيالوه، سلمان چايان، محمد چايان، کريم چايان و عاشور شمکلی از جمله دستگير 

  شدگان ھفته ھای اخير ھستند که تا به حال از سرنوشت آنان خبری در دست نيست.

در شھرھای اھواز و شوش با  خانواده ھای بازداشت شدگان در مراجعه به دفاتر ستاد خبری اطالعات محل سکونت خود

  توھين وتھديد مواجه شده وھيچ پاسخی در مورد سرنوشت فرزندانشان دريافت نکردند. 

  

  فعال فرھنگی در شادگان  ۴خطر اعدام قريب الوقوع 
  اخبار روز: 

   ٢٠١٢دسامبر  ٧ - ١٣٩١آذر  ١٧آدينه 

؛ شش تن از فعالين فرھنگی شھر ”االن در تبعيدکمپين صلح فع“فعاالن در تبعيد: بنا بر گزارشھای ارسال شده به 

به  ١٩٠١٠٤٣٦٣٠٠٤٠٠٧٩و به کيفر خواست به شماره  ٤/٠٩/٢٠١٢فالحيه (شادگان) طی حکم صادره در مورخه 

حکم اعدام, محکوم شده اند. بر اساس اين گزارش؛ عبدالرضا امير خنافره؛ غازی عباسی؛ عبداالمير  ۴سال حبس و  ٩

مجدمی؛ شھاب عباسی به اتھام محاربه به اعدام و ھادی ابوخنفر؛ جاسم مقدم پيام؛ سامی جدماوی نژاد به ھمين اتھام و 

  ھر يک به سه سال حبس و تبعيد به اردبيل محکوم شده اند. 

  ی متھمين به شرح زير است: اسام

مجرد؛ شاعر معروف شھر فالحيه به اتھام محاربه؛ مفسد فی األرض  ١٣٦٦عبدالرضا امير خنافره فرزند يونس متولد 

  شناخته و به اعدام با طناب چوبه دار محکوم شد. 

محکوم به اعدام شده بود  نفر از جوانان عرب اھل فالحيه در دادگاه انقالب اھواز شعبه اول ٦نامبرده که به ھمراه 

  دستگير شده بود.  ٢٠٠٩پيش از اين به ھمراه دوستانش در تابستان 

  گفته می شود اين حکم به دليل فعاليتھای فرھنگی اينان در ھمايشھا و سمينار ھای شعر در خوزستان بوده است. 

روف منطقه می باشد که نامبرده نيز مجرد و شاعر مع ١٣٦١ديگر متھم اين پرونده ؛ غازی عباسی فرزند احمد متولد 

  از فعالين فرھنگی خوزستان ميباشد. وی نيز به اتھام محاربه ؛ مفسد فی األرض شناخته و به اعدام محکوم شده است. 

متأھل، به اتھام محاربه و مفسد فی األرض محکوم  ١٣٥٩عبداالمير مجدمی فرزند ھوشنگ متولد -متھم بعدی معشور

   به اعدام شده است.

مجرد ديگر متھم اين پرونده است که به اتھام محاربه و مفسد فی األرض به  ١٣٦٥شھاب عباسی فرزند احمد متولد 

  اعدام محکوم شده است . شھاب ھنگام مراجعه جھت دريافت کارت پايان خدمت در تھران دستگير می شود. 



سال  ٣بقه کيفری به اتھام فساد فی األرض به متأھل و فاقد سا ١٣٦٠ھادی البوخنفر نژاد فرزند عبد الخضر متولد 

  حبس و تبعيد در زندان شھرستان اردبيل محکوم شده است. 

مجرد به اتھام محاربه به سه سال حبس و تبعيد در زندان شھرستان اردبيل  ١٣٦٤جاسم مقدم پيام فرزند سعيد متولد 

  محکوم شده است. 

محاربه و فساد فی االرض به سه سال حبس و تبعيد در زندان  به اتھام ١٣٦٠سامی جدماوی نژاد فرزند متولد 

  شھرستان اردبيل محکوم شده است. 

بنا بر اين گزارش ؛ اين افراد برای مدت طوالنی در بازداشتگاه وزارت اطالعات تحت شکنجه فيزيکی و روحی قرار 

ماه در بازداشتگاه اطالعات  ٦ه مدت گرفته اند بطوری که حتی خانواده برخی از اينان جھت اعترافات اجباری ، ب

  محبوس و تحت فشار بوده اند. 

  

   درخواست حمايت خانواده متھمين

گفتنی است در حاليکه پرونده اين افراد در شعبه تجديد نظر می باشد ؛ خانواده ھای اين افراد از تمام نھادھا و 

  إيجاد فشار جھت لغو حکم ھای صادره شده اند.سازمانھای حقوق بشری بين المللی و ايرانی در خواست کمک برای 

 

  دستگيري يك جوان عرب اھوازي توسط پليس فتا

  ٢٠١٢دسامبر  ٠٨ - ١٣٩١آذر  ١٨شنبه 
  

پليس فتا(پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات) ،مسعود دغاغله فعال فرھنگي  ٢٠١١ھجده ماه پيش در سال 
خانواده وي از ھيچ تالشي براي مطلع شدن از سرنوشت اجتماعي عرب اھوازي را دستگير كرد در اين مدت 

فرزندشان فروگذار نبودند ولي تمام سعي و كوشش آنھا بي نتيجه ماند و تا كنون خبري از سوي مقامات مربوطه 
ه فراموش كنند كه در مورد سرنوشت وي به آنھا داده نشده است. و برخي مسئوالن قضايي از آنھا ميخواھند ك

   پسري داشتند.
  

مسعود دغاغله نيز يكي ازميان صدھاجوان عرب اھوازي بود كه با افتتاح صفحه اي در فيسبوك پا به عرصه اين 
ميدان گذاشت و به خيل عظيم جوانان جوياي حقيقت پيوست تا صداي مظلوميت ملت خود را به جھانيان برساند. 

ان عرب اھوازي را ندارد و تنھا حربه آنھا ولي دژخيمان رژيم و روبه صفتان كه تاب تحمل اطالع رساني جوان
سركوب و زندان وشكنجه است با يورش به خانه او و ضبط كامپيوترش او را دستگير و به جاي نامعلومي منتقل 

  ميكنند.
  

  اكنون پس از حادثه كشته شدن ستار بھشتي در زير شكنجه ، خانواده مسعود دغاغله 
زندشان گرديده اند. كه مبادا فرزندشان به سرنوشت ستار دچار گشته بيش از پيش نگران و دلواپس سرنوشت فر

  است و مقامات قضايي و امنيتي در تمام اين مدت آنھا را سر دوانده اند.
  

موضوع شگفت انگيز ديگر برخورد دوگانه فعاالن حقوق بشر ايراني با حوادث اينچنيني در جاھاي مختلف ايران 
ن و فارسھا مستحق دفاع ھستند و ديگران ھيچ حقي ندارند . اين فعاالن حقوق است و گويا كه فقط مركز نشينا

بشر با اتخاذ "سياست يك بام و دو ھوا" عمالً امكاناتي و موقعيتي را كه به نام مردم ايران بدست آورده اند را در 
  راه بخشي از مركز نشينان بكار ميگيرند. 

  
جھاني دفاع از حقوق بشر به حوادثي كه در مناطق مختلف ايران مانند از طرفي ديگر انتظار داريم كه سازمانھاي 

  اھواز، كردستان، بلوچستان، آذربايجان و تركمن صحرا و... رخ ميدھد توجه ويژه اي داشته باشند.
  



  فعال حقوق بشر 
  كريم دحيمي 

 

 سيستان و بلوچستان

   خبری مطلق از سرنوشت دو شھروند بلوچ بی 
   ١٣٩١آذر  ٠٨چھارشنبه 

با گذشت بيش از یک و نيم ماه از بازداشت دو شھروند بلوچ، "خير محمد نارویی و  -خبرگزاری ھرانا 

  افراد اطالعی در دست نيست.محمد امين اميری" از سرنوشت این 

ھای خانواده بازداشت شدگان به  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، پيگيری

  ای در بر نداشته است.  دادگاه انقالب و اداره اطالعات زاھدان تا کنون نتيجه

  " تيراندازی به اتوبوس مسافری محور زاھدان"
 

 ٢٠١٢برابر با بيست و نھم نوامبر  ١٣٩١نھم آذر 

وبلوچستان گفت: صبح امروز اتوبوس مسافری  فارس ( وابسته به سپاه) : معاون اجتماعی فرماندھی انتظامی سيستان
 .در محور ایرانشھر ـ نيکشھر در حوالی روستای تخت ملک به گلوله بسته شد

ایران  ٢٥٤ع ١٧دقيقه بامداد امروز، اتوبوس ولووی نارنجی رنگ به شماره  ٥:٣٠علی ایزدی اظھار داشت: مقارن ساعت 
نفر مسافر که از زاھدان به مقصد نيکشھر در حرکت بود حوالی روستای تخت ملک توسط افراد ناشناس به  ١٥حامل  ١٥

 .شود رگبار بسته می

گير بوده و با توجه به کاھش  دوده دارای سرعتکيلومتری نيکشھر در حالی که جاده در آن مح ٢٥افزود: این حادثه در   وی
 .بندد سرعت اتوبوس، خودروی سواری نامشخصی از پشت، اتوبوس را به رگبار می

تير از اسلحه  ١٣معاون اجتماعی فرماندھی انتظامی سيستان و بلوچستان تصریح کرد: در این تيراندازی که بر اثر آن 
 .شود باک آن سوراخ و در مسير به دليل اتمام سوخت متوقف می کالشينکف به بدنه اتوبوس شليک شده بود،

یادآور شد: این حادثه ھيچگونه تلفات جانی و یا زخمی در پی نداشته و پيگيری برای شناسایی عوامل این  ایزدی 
  .ی خواھد شدتيراندازی و انگيزه آنان از این اقدام توسط مأموران انتظامی در حال انجام است که بالفاصله اطالع رسان

 

   وضعيت وخيم سالمتی یک زندانی سياسی بلوچ در زندان مرکزی تبریز
   ١٣٩١آذر  ٣٠نجشنبه پ



علی نارویی زندانی سياسی بلوچ بر اثر شکستگی فک و بينی در دوران بازداشت،  -خبرگزاری ھرانا 

  ھای مناسب محروم است. دچار عفونت فک و بينی شده است و ھمچنان از درمان

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، وضعيت جسمی و روحی علی نارویی 

  گزارش شده است.  گذراند وخيم ساله خود را در زندان تبریز می ١٨زندانی سياسی بلوچ که اکنون دوران محکوميت 

 

  کرذستان

  يک شھروند سنندجی به اتھام اقدام عليه امنيت، به زندان محکوم شد

  ١٣٩١آذر  ٤شنبه 

يک شھروند سنندجی از طرف دادگاه انقالب اين شھر به زندان  -سرويس حقوق بشر  - آژانس خبری موکريان 
  محکوم شد.

براساس اخبار رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکريان، يک شھروند اھل سنندج به نام محمد گويلی کيالنه، از 
ماه حبس محکوم شد که اين حکم در دادگاه  ١٨طرف دادگاه انقالب اين شھر به اتھام اقدام عليه امنيت، به تحمل 

  تجديد نظر به يک سال کاھش يافت.

الزم به ذکر است که محمد گويلی ھم اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکوميت خود را سپری می کند؛ وی 
 پيشتر نيز مدتی را در حبس بسر برده و با قرار وثيقه آزاد شده بود. 

  سال از مالقات محروم است ۴کمال شریفی پس از 

 ٢٠١٢برابر با بيست و نھم نوامبر  ١٣٩١نھم آذر 

گذشت چھارسال از زندان کمال شریفی، این زندانی سياسی کماکان از داشتن  باوجود
 .مالقات با خانواده خود محروم است

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، کمال 
ساله و زندانی سياسی کرد که در زندان ميناب در ميان زندانيان  ٣٨شریفی روزنامه نگار 

 .برد از انجام مالقات با خانواده خود محروم است عادی و جرایم مواد مخدر بسر می

این زندانی سياسی که تاکنون تنھا یکبار موفق به مالقات با مادر و برادر خود، آن ھم با 
در شھر  ٨٧اب غذای طوالنی شده است در سال اجازه مسئولين قوه قضائيه و پس از اعتص

سال زندان  ٣٠دادگاه انقالب سقز به ریاست قاضی شایق به  ١سقز بازداشت و در شعبه 
  .محکوم شده است



  

  احضار و بازجويی از سه تن از پيروان مکتب قرآن
 ١٣٩١آذر  ١١شنبه 

طی ھفته گذشته، سه تن از پيروان مکتب قرآن به اداره اطالعات سنندج  -خبرگزاری ھرانا 
.احضار و مورد بازجویی و تھدید قرار گرفتند

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در ادامٔه 
احضار اعضای مکتب قرآن به اداره اطالعات سنندج جھت بازجویی؛ روزھای سه شنبه، 

آذرماه؛ به ترتيب حسين عالیی، فؤاد مردوخ روحانی و  ٩و ٨، ٧چھارشنبه و پنج شنبه 
.اره احضارشدندابوبکر امينی به آن اد .

 

 عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به زندان ١١محکوميت 

  ٢٠١٢دسامبر  ٠٢ -  ١٣٩١آذر  ١٢يکشنبه 
  

  آژانس خبری موکریان
  سرویس حقوق بشر

نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان را به  ١١شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به ریاست قاضی بابایی، 
  حبس محکوم کرد.

براساس گزارش رسيده به سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان، یازده تن از اعضای کانون صنفی معلمان 
مصطفی سربازان،  ،پيمان نودینيان، علی قریشی، کمال فکوریان ،بھا ملکی ،کردستان به نام ھای رامين زندنيا

از طرف شعبه اول دادگاه انقالب ھيوا احمدی و رضا وکيلی  ،محمد صدیق صادقی ،عزت نصرتی، پرویز ناصحی
  اسالمی سنندج به اتھام تبليغ عليه نظام ، ھر کدام به چھار ماه حبس به مدت دو سال تعليق محکوم شدند.

الزم به ذکر است پيشتر نيز چند تن از این افراد که ھمگی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و دارای سالھا 
  ستند به ستاد خبری احضار شده بودند.سابقه تدریس در مدارس این استان ھ

 

 احضار و بازجويی چند تن از دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان

  ٢٠١٢دسامبر  ٠۵ - ١٣٩١آذر  ١۵چھار شنبه 
  

  آژانس خبری موکریان حقوق بشر
  آذر روز دانشجو چند دانشجو در شھر مریوان به یکی از نھادھای امنيتی احضار شدند. ١٦در آستانه 

  
آذرماه و در آستانه روز دانشجو چند تن از  ١٥بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، صبح امروز 

دانشجویان دانشگاه پيام نور مریوان به نام ھای مسعود رازین، دانا رستمی، ژیار سالمتيان و دانا لنج آبادی به 
  یکی از نھادھای امنيتی در مریوان احضار شدند.

  
این افراد پس از بازجویی و تذکر به آنھا مبنی بر عدم برگزاری بدون مجوز مراسم روز دانشجو، آزاد  گفته می شود

  شده اند.

   شھروند در کردستان توسط نيروھای امنيتییک  بازداشت
   ١٣٩١آذر  ١٦نجشنبه پ



به گزارش آژانس خبری موکریان، روز ھفتم آذرماه سال جاری یک شھروند ساکن در محله حسن آباد  

  سنندج به نام جالل خدامرادی از سوی نيروھای امنيتی بازداشت گردید.

 تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه آزاد مريوان

  ٢٠١٢دسامبر  ١١ - ١٣٩١آذر  ٢١سه شنبه 
  

سرویس اجتماعی: جمعی از دانشجوی دانشگاه آزاد مریوان در مقابل فرمانداری این  - آژانس خبری موکریان 
  شھر تجمع اعتراضی برپا کردند.

آذرماه جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد مریوان در اعتراض  ٢٠گزارش آژانس خبری موکریان، روز دوشنبه   بنا به
خواستار احداث یک پل ھوایی در مقابل این دانشگاه  به آنچه عدم امنيت جانی اعالم نموده اند تجمع کرده و

  جھت عبور و مرورشان شده اند.
در پی این تجمع یکی از مقامات مسئول در جمع نمایندگان دانشجویان حاضر شد و به آنان وعده داد که به 

  اعتراضشان رسيدگی نماید.
و تن از دانشجویان دانشگاه آزاد، یک الزم به ذکر است چندی پيش در نتيجه برخورد یک دستگاه خودرو با د

دانشجو جان خود را از دست داد و دانشجوی دیگری نيز به دليل شدت صدمه در یکی از بيمارستان ھای مریوان 
  بستری شد.

  

  نگرانی در خصوص وضعيت سالمتی علی مرادی زندانی سياسی ُکرد

  ١٣٩١آذر  ٢١سه شنبه 

بشر در ایران گفت علی مرادی زندانی سياسی ُکرد به دليل مسموميت غذایی  یک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق

برد و او در این مدت قادر به غذا خوردن  در زمان نگھداری در سلولھای انفرادی زندان بندر عباس در وضعيت وخيمی بسر می

انيان این زندان، نياز فوری به اعزام این نبوده و با توجه به امکانات محدود بھداری زندان مرکزی بندر عباس برای معالجه زند

  زندانی سياسی به بيمارستان خارج از زندان وجود دارد .

آذرماه علی مرادی بعد از اعتراض نسبت به بھم ریختن وسایل زندانيان، توسط  ٣این فعال حقوق بشر روز شنبه   به گفته

ماموران در ھنگام بازرسی از سوی نيروھای گارد زندان بند عباس در حضور دیگر زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفته شده و 

زندان منتقل شده است و در این مدت از حق  بعدا به دستور مسولين زندان نيز به بند ویژه ( بند شامل سلول انفرادی ) این

تماس تلفنی و مالقات با خانواده محروم شده است. بعد از یک ھفته مسئولين زندان او را دوباره به بند داخل زندان منتقل 

کرده اما به دليل نامشخص این زندانی سياسی دچار مسوميت غذایی شده و با گذشت نزدیک به یک ھفته ھمچنان وضعيت 

  المتی وی وخيم گزارش شده است.س

  

سال پيش نيز به دليل داشتن نارحتی قلب و عرق از زندان ميناب به یکی از  ۵به گفته وی این زندانی سياسی حدود 

بيمارستانھای شيراز منتقل شده بوده است و در آنجا تحت جراحی قلب قرار گرفته و پزشکان نيز با توجه به وضعيت نارحتی 

حبس را برای او خطرناک توصيف کرده بودند اما به دليل فشار اداره اطالعات ُکردستان، مسولين زندان و قلبی وی تحمل 

  دادگاه با آژادی وی موافقت نکرده بودند.

  

به اتھام  ٢٩/١١/٨٢علی مرادی در تاریخ :« این فعال حقوق بشر در خصوص سابقه ی این زندانی سياسی به کمپين گفت 

از توابع مریوان بازداشت و بعدا در دادگاه انقالب شھر مریوان به اتھام محاربه ” کانی دینار ” له در روستای ھمکاری با حزب کوم

سال زندان و تبعيد به زندان ميناب محکوم شده است. اما اواخر بھمن ماه سال گذشته  ٣٠از طریق عضویت در حزب کومله به 



کشور به نام شمس در زندان ميناب، علی مرادی زندانی سياسی به دليل بعد از حضور یکی از بازرسان سازمان زندانھای 

نياز به رسيدگی پزشکی نسبت به وضعيت بھداشتی و رسيدگی پزشکی زندان با این بازرس گفتگو کرده است و نسبت به 

واھی   ناب به بھانهوضعيت بھداشتی و رسيدگی پزشکی زندانيان در زندان اعتراض کرده است. بعدا به دستور رئيس زندان مي

روز از انتقال  ١۵این زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی انتقال داده شده و مسئوالن زندان بعد از حدود 

  اند. وی به سلولھای انفرادی در یک روند غير قانونی وی را به زندان بندعباس تبعيد کرده

  

روز ماه  ٣٠فروردین به مدت  ١۶نيز در اعتراض به این تبعيد غيرقانون از روز این منبع ھمچنين مدعی شد که علی مرادی 

اقدام به دوختن لبھایش و اعتصاب غذا کرده بود اما نھایتا با قول مساعد مسولين زندان به اعتصاب غذای خویش پایان داده 

سال در زندان ميناب تحمل حبس نموده  ۵دت به اتھام ھمکاری با احزاب ُکردی بازداشت و به م ٧٧بود. او پيشتر نيز درسال 

  »سال به اتھام فعاليتھای سياسی در زندان سپری کرده است. ١۴است که با احتساب به این محکومت او مدت 

 

  

 


