
  از اخبار کميسيون مليتھاگزيده ای 

 ١٣٩١ديماه 

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  

  خوزستان

  يک جوان عرب در شھرک شطيط آبادان کشته شد 
  

   ٢٠١٢دسامبر  ٢٢ -  ١٣٩١دی  ٢شنبه 
  

گزارش دريافتی: بر طبق خبر رسيده از منابع حقوق بشری به کميته تبليغات حزب تضامن، در  - اخبار روز 

درگيری بين نيروھای امنيتی رژيم ايران در شھرک شطيط از توابع شھرستان آبادان يک جوان عرب به نام حسن 

  بنی طرف کشته شده است. 

ھنگام  ١٣٩١اذر ماه  ٢٩م عرب شھرک شطيط روز جھارشنبه کميته تبليغات حزب تضامن گزارش کرده است مرد

دفن حسن بنی طرف که در اعتراض به سياست ھای اقتصادی ضد مردم عرب جان باخته است، شعارھايی ملی و 

  عربی در حمايت از وی و محکوميت اين عمل ضد بشری نظام ايران می دادند. 

بنی طرف انجاميد به خاطر مطالبات اقتصادی مردم اين شھرک  بر پايه ی اين گزارش اعتراضاتی که به جان باختن

و اعتراض آن ھا به يک شرکت تجاری روی داده است که درخواست کارگران محلی برای استخدام رسمی را رد 

  کرده بوده است. 

دستگير کرده در ادامه اين اعتراضات و تيراندازی مستقيم به معترضين، نيروھای امنيتی و بسيجی جمعی از انان را 

  و به مکانھای مجھولی منتقل کرده که ھنوز از محل نگھداری آن ھا خبری در دست نيست

 

 نفتی در زير باند فرودگاه اھواز پيدا شد   حوضچه

  ٢٠١٢دسامبر  ٢٧ -  ١٣٩١دی  ٧پنجشنبه 
  

فرودگاه فعلی اھواز ھای کشور گفت: از آنجا که زیر باند  به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرعامل شرکت فرودگاه
گاه به مکانی دیگر ھای نفت وجود دارد ، شرکت نفت قصد دارد فرودگاه اھواز را بخرد بنابراین باید فرود حوضچه

  انتقال یابد.
است و باید این کار  نژاد افزود: جابجایی فرودگاه فعلی اھواز به مکان دیگر مصوبه ھيات دولت محمود رسولی

  انجام شود.
ھای کشور است که به توسعه نياز دارد ، اما فرودگاه فعلی  دگاه اھواز از پرتردد ترین فرودگاهوی گفت : فرو

  د و ناگزیر به انتقال آن ھستيم.فضایی برای توسعه ندار
  

کيلومتر بيرون از شھر اھواز و در اتوبان  ١٥ھای کشور اظھار کرد: محل فرودگاه جدید  مدیرعامل شرکت فرودگاه
  د بود.خواھ خليج فارس

  
برداری از فرودگاه جدید اھواز از امکانات فرودگاه فعلی استفاده بھينه  نژاد ادامه داد: تا زمان ساخت و بھره رسولی

  خواھيم کرد.



 

 جلوگيری از درمان يک زندانی عرب اھل اھواز در زندان شھرستان اقليد

  ١٣٩١دی  ٧پنجشنبه 

توسط وزارت  ٢٠٠٦دو فرزند وی ساکن واھل کوت عبدهللا اھواز که در سال ساله عرب اھوازی متأھل دارای  ٤٠رمضان ناصری 

 اطالعات اھواز دستگير شده بود ھم اکنون در حال طی کردن محکوميتش در زندان شھرستان اقليد استان فارس است.

م است. در حال ناصری از بيماری ھای عفونتی ، درد زانوھا و بيماری ھای مفصلی رنج می برد و وضيعت وی خيلی وخي

حاضر وی در شرايط روحی و روانی بسيار بدی بسر می برد و نياز به درمان و معالجه فوری دارد اما مسؤولين زندان از دادن 

  أجازه به وی جھت معالجه و انتقال به بيمارستان خوداری می نمايند.

سال محکوم  ٣٠و محاربه با خدا به  رمضان ناصری توسط دادگاه انقالب اھواز به اتھام أقدام عليه امنيت کشور

شده بود و به زندان شھرستان اقليد تبعيد شد. وی يکی از فعاالن فرھنگی شھر اھواز و يکی از ھنرمندان عرب 

در تئاتر بود. او در دوران إصالحات خاتمی يکی از أعضای "مؤسسة شمس جنوب " بوده و در رشته تئاتر 

  مؤسسة داشت.فعاليتھای فرھنگی فراوانی در اين 

خانواده اين زندانی ، جھت رسيدگی به وضعيت سالمتی پدر خود و معالجه وی در بيمارستان از تمام سازمانھای حقوق 

شايان ذکر است که ناصری تنھا نان آور خانواده خود بوده و خانواده وی از فقر بشری درخواست کمک می نمايند. 

محلی به فعالين حقوق بشر نقل کرد که فرزندان ناصری به علت و محروميت رنج می برند. يکی از منابع 

  .نداشتن ھزينه قادر به رفتن به شھرستان اقليد جھت مالقات با پدر خود نيستند

   مسعود لدنی فعال سياسی در اھواز بازداشت شد
   ١٣٩١دی  ١۶شنبه 

مذھبی در خوزستان، صبح امروز –مسعود لدنی از اعضای شورای فعاالن ملی - ھرانا خبرگزاری 

  در منزل خود در اھواز بازداشت شد.

مذھبی، صبح امروز دو مامور که خود را مامور اجرای احکام دادگاه انقالب معرفی –بنا به گزارش تارنمای ملی

  تا از آنجا به زندان کارون اھواز منتقل شود.  کردند مسعود لدنی را به دادگاه انقالب منتقل کردند می

الزم به يادآوری است مسعود لدنی طی چند نوبت احضار و بازداشت نھايتا دادگاھی شده و به اتھام اقدام عليه امنيت ملی 

  مذھبی دوسال حکم تعزيری دارد. - از طريق عضويت در شورای فعاالن ملی

  فرھنگی خوزستان است.وی ھمچنين يکی از مسئوالن انجمن توسعه 



سياسی قانونی و انتخاباتی  –ھای فرھنگی  مذھبی اھواز در ساليان اخير فعاليت - مسعود لدنی به ھمراه ديگر فعاالن ملی

گو در باره امور مختلف با حضور سخنرانانی از طيفھای مختلف فکری و  و داشته و جلسات سخنرانی و بحث و گفت

  ھا علنی و قانونی بوده است. اند. ھمه اين فعاليت دهکر سياسی در آن شھر برگزار می

مسعود لدنی از فعاالن سياسی پرسابقه استان خوزستان است که سابقه زندان در دھه شصت به خاطر ارتباط با يکی از 

  ھای متاثر از آرا دکتر شريعتی را نيز دارد. گروه

اضات پس از آن چند بار احضار، بازجويی و بازداشت و اعتر ٨٨ھايش در جريان انتخابالت سال  وی به خاطر فعاليت

  شده بود.

مذھبی است چند نوبت -پروين کھزادی ھمسر مسعود لدنی نيز که خود از فعالين مطبوعاتی و مدنی با گرا يش ملی

احضار، بازجويی و بازداشت شده و وی نيز دارای حکم قضايی است. اما وی و تک فرزندشان مدتی پيش از کشور 

 اند. شده خارج

  روستاي منطقه شعيبيه توسط نيروھاي يگان ويژه ٤بازداشت ھاي خودسرانه شھروندان عرب و محاصره 

  ٢٠١٣ژانويه  ٠۶ -  ١٣٩١دی  ١٧يکشنبه 

روستاي منطقه شعيبيه توسط نيروھاي  ٤خبر دریافتی: بازداشت ھاي خودسرانه شھروندان عرب و محاصره 
  يگان ويژه

  
فعاالن حقوق بشر از اھواز گزارش داده اند كه نيروھاي انتظامي ھمراه با يگان ويژه أقدام به محاصره چھار 

روستاى منطقه شعيبيه از جمله روستاى بيت يريح، روستاى بيت نبي ، روستاى دھول و روستاى الشان صخي، 
نفر از عناصر يگان ويژه و نيروھاي  ٣٠٠بيش از  ٣/٠١/٢٠١٣نموده اند. به گفته منابع محلي در روز پنج شنبه 

  انتظامي در منطقه شعيبيه منتشر شده و سه نفر از ھموطنان عرب را دستگير نموده اند. 
  

ساله دانشجوي  ٢٠ساله فرزند حنش ، كعب كعبي فرزند شاپور  ٢٤از بين بازداشت شدگان مھندس وليد كعبي 
 ٢٥/١٢/٢٠١٢وي دانشگاه مي باشند. . ھمچنين در مؤرخه ساله دانشج ١٩دانشگاه و جليل كعبي فرزند حميد 

نيروھاي امنيتي در روستاى "يريح " ھموطن ديگري بنام حاتم كعبي فرزند عطيه دستگير نموده است. در ھمين 
نيروھاي امنيتي جھت ترساندن و به وحشت انداختن مردم تعدادي از ساكنان  ٢٠١٢راستا در روزھاي آخر سال 

ساله ،  ٢٢ساله بنام مھدي كعبي ، خليل كعبي  ١٤را بازداشت نموده اند از جمله نوجوان منطقه شعيبيه 
  ساله جزء دستگير شدگان بوده اند. ٣٦ساله و ابو نبيل كعبي  ٢٣ھاشم كعبي 

  
شوشتر قرار گرفته و نظام جمھورى إسالمي زمين ھاي  - منطقه شعيبيه در شمال اھواز و در مسير اھواز 

را مصادره و چندين شركت نيشكر را در آنجا راه اندازي نموده است. در چند سال أخير نظام حاكم كشاورزي مردم 
جھت تغيير تركيب جمعيتي مبادرت به اسكان عشائر كوچ نشين و مھاجر در اين منطقه نموده است. فعاالن مي 

دليل برخورد و درگيري گويند از دو ھفته پيش اين تنش ھا و بازداشت ھاي خودسرانه در منطقه شعيبيه ب
  ساكنان منطقه با عشائر كوچ نشين در جريان است.

  
٤/١/٢٠١٣ 

  

 جوان عرب اھوازي اھل خلفيه( رامشير) توسط ديوان عالي كشور ۵تأييد حكم إعدام 



  ٢٠١٣ژانويه  ١١ - ١٣٩١دی  ٢٢جمعه 
  

  
  

كه توسط وزارت اطالعات در سال  تن از زندانيان سياسي عرب ٥منابع حقوق بشر در اھواز اعالم كرده اند كه 
دستگير شده بودند. دو روز پيش از انتشار اين خبر حكم اعدام آنھا توسط ديوان عالي تاييد و ابالغ شد. اين  ٢٠١١

وبالگ نويس و دبير أدبيات عرب و دانشجوي فوق  -شاعر  ١٣٦٠افراد بنام ھاي ھاشم شعباني نژاد متولد 
دبير شيمي و فوق ليسانس شيمي  ١٣٥٢واز، ھادي راشدي متولد ليسانس علوم سياسي دانشگاه اھ

 -وبالگ نويس و فارغ التحصيل رشته مھندسي منابع طبيعي ١٣٥٦كاربردي، محمد علي عموري نژاد متولد 
شيالت و آبزيان از دانشگاه صنعتي أصفھان و فعال دانشجويي و يكي از مؤسسان نشريه دانشجويي " التراث" 

و برادر وي سيد مختار ١٣٦٣شگاه صنعتي اصفھان منتشر مي شد، سيد يابر البوشوكه متولد بوده كه در دان
و على رغم اينكه كليه متھمين در جلسات رسيدگي ضمن انكار اتھامات انتسابي ،  ١٣٦٥البوشوكه متولد 

خود نزد اعترافات خويش نزد ماموران امنيتي را ناشي از شنكجه و فشار ھاي جسمي و روحي و اعترافات 
بازپرس را در اثر اكراه و تھديد با حضور ماموران امنيتي بيان نموده اند لكن علي رغم اين وعدم وجود شھود عدول 

دادگاه انقالب اھواز به رياست قاضي سيد محمد باقر موسوي در تاريخ  ٢در خصوص اين پرونده توسط شعبه 
عليه نظام جمھوري اسالمي و اقدام عليه امنيت ملي با به اتھام محاربه وفساد في االرض و تبليغ  ١٧/٤/١٣٩١

از قانون مجازات  ١٠٥، ٤٩٨،١٩١، ١٩٠،  ٥٠٠، ١٨٩، ١٨٦، ١٨٣استناد به اصطالح << علم قضايي>>و مواد 
  به اعدام محكوم شده اند. ٨٩٠٩٩٨٦١١٩٩٠١٥١٧إسالمي و طي پرونده كالسه 

ماه در بازداشتگاه اطالعات بشدت شكنجه و در شرايط  ٩دت منابع حقوق بشري أضافه نموده اند كه اين أفراد بم
روحي و جسماني بسيارسخت و ناگوار بسر مي بردند كه در اثر شكنجه ھادي راشدي استخوان لگن وي 
شكسته شد و ھاشم شعباني نژاد دچار بيماري اختالل رواني شده است و ديگر متھمين از بيماري ھاي 

ر است كه دو نفر از متھمين بنام ھاي ھادي راشدي و ھاشم شعباني نژاد قبل از عفونتي رنج مي برند. قابل ذك
تفھيم اتھام و تشكيل دادگاه توسط تلويزيون پرس تي وي ايران و نيروھاي اطالعاتي مورد تھديد و شكنجه قرار 

  گرفته اند وتحت شكنجه شديد و فشار اعترافات اجباري و ساختگي گرفته شده و نمايش داده شد.
<<<  

دادگاه انقالب احواز و تائيد  ٢>>> پيش از اين منابع محلي أعالم كردند كه بعد از صدور حكم اعدام توسط شعبه 
ان در دادگاه تجديد نظر، اھالي شھر خلفيه( رامشير) با يك تومار اعتراض خود نسبت به أحكام غير قانوني و غير 

ا نشان داده اند . إمضاء كنندگان تومار كه ھمگي از انساني صادره در حق اين فعاالن مدني و فرھنگي ر
معتمدين، معلمان ، شاعران ، روشنفكران ھمراه با فعاالن فرھنگي مساجد منطقه ،فعاليت مدني و فرھنگي اين 
افراد را تائيد كرده بوده اند. كه گويا اين عمل و ھمچنين رد تھمت ھاي نسبت داده شده به آنھا در دادگاه انقالب 

عتراض به اعترافات زير شكنجه در پرس تي وي باعث خشم مأمورين اطالعات شده و اداره اطالعات اھواز با و ا



  أعمال نفوذ و دخالت مستقيم بر روند قضائي پرونده خواستار إعدام اين جوانان شدند.
ديدبان حقوق  الزم به يادآوري است كه على رغم محكوميتھاي پي در پي توسط سازمان ھاي ، عفو بين الملل،

بشر ،پارلمان ھاي اتحاديه اروپاو بريطانيا ، وزارت خارجه المان ، وزارت خارجه بريطانيا ، وزارت خارجه امريكا و ديگر 
نھادھاي حقوق بشر بين المللي و ايراني نسبت به اينگونه اقدامات غير قانوني و غير انساني دستگاه قضائي و 

يك حقوق بشر توسط رژيم جمھوري اسالمي ايران در منطقه اھواز أما ماموران وي و ھمچنين نقض سيستمات
  شاھد پافشاري دستگاه اطالعاتي و قضايي بر إعدام اين پنج جوان عرب ھستيم.

 كريم دحيمي فعال حقوق بشر

  

  وضعيت وخيم يک فعال عرب اھوازی محکوم به اعدام در زندان کارون 
  
  ٢٠١٣ژانويه  ١٧ -  ١٣٩١دی  ٢٨شنبه  پنج
  

فرزند مير حمزه اھل وساکن شھرستان خلفيه (رامشير) می  ١٣٥٢ھادی راشدی عرب اھوازی متولد 

باشد.وی دارای مدرک فوق ليسانس شيمی کاربردی و به عنوان معلم در دبيرستان دکتر حسابی شھر "سر 

ار بااليی نزد بندر" مشغول بکار بود. ھادی راشدی به عنوان فردی تحصيکرده و روشنفکر از احترام بسي

  مردم و به ويژه جوانان شھر برخوردار است.

  

او فردی ھويت طلب و دارای فعاليتھای سياسی، فرھنگی، مدنی و حقوق بشر در سطح منطقه و شھر بوده 

و نيز در چارچوب طرح اصالحات و انتخابات پارلمانی و شوراھای شھر و روستا و نيز در زمينه توسعه 

ازی مردم نسبت به حقوق شھروندی و ملی خود فعاليت می کرد.ھادی دارای فرھنگی و روند آگاه س

  ناراحتی قلبی بوده که به ھمان علت از خدمت سربازی معاف شده بود.

  

ھادی راشدی از بيماری روماتيسم قلبی و مشکل حاد کبد رنج می برد و از لحاظ جسمانی بسيار ضعيف 

ه مخوف اطالعات بسر می برد تحت شکنجه بسيار شديد قرار داشته و طی اين مدت يک بار می باشد.وی در طول مدتی که در بازداشت گا

لگن خاصره وی توسط بازجويان شکست. مسوولين اداره زندان از انتقال وی به بيمارستان جھت معالجه خوداری نموده و به او گفته اند 

وی ھميشه بايد داروھای خاصی را مصرف می نمود که از وی منع  شما مستحق معالجه نيستيد. الزم به ذکر است که طبق دستور پزشک

شده و چندين بار ايشان در استانه مرگ قرار گرفته است. خانواده ھادی ھم اکنون از وضعيت وخيم ايشان نگران ھستند و از تمام نھادھای 

  حقوق بشر درخواست کمک می نمايند.

  

دادگاه انقالب  ٢در شعبه ١٧/٤/١٣٩١ت اطالعات اھواز دستگير شده بود در تاريخ توسط وزار ٢٨/٢/٢٠١١ھادی راشدی که در تاريخ 

اھواز به رياست قاضی سيد محمد باقر موسوی به اتھام محاربه وفساد فی االرض و تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی و اقدام عليه امنيت 

ر البوشوکه و محمد علی عموری نژاد به اعدام محکوم شده بود. ھفته ملی کشور ھمراه ھاشم شعبانی نژاد، سيد مختار البوشوکه ، سيد ياب

  جوان را تاييد نموده اند. ٥ديوان عالی کشور رضا فرج اللھی، قائم مقامی و لطفی حکم اعدام اين  ٣٢گذشته قضات شعبه 

  

  کريم دحيمی فعال حقوق بشر

 

 وم شدمحمد علی عموری زندانی محکوم به اعدام از مالقات با وکيل محر

 ٢٠١٣برابر با ھفدھم ژانويه  ١٣٩١بيست و ھشتم دی 

 .دی ماه از مالقات محمد علی عموری با وکيل خود ممانعت به عمل آوردند ٢۵مسئولين زندان کارون اھواز روز دوشنبه 

مراجعه دکتر احسان بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، مسئولين زندان در زمان 
 .معاضدی وکيل محمد علی عموری از مالقات وی با موکلش ممانعت به عمل آوردند



دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رضا فرج اللھی و قضات دیگر؛ قائم مقامی و لطفی، اخيرا حکم اعدام محمد  ٣٢شعبه 
بوشوکه و یابر البوشوکه را در ھفته گذشته به وکالی نژاد، مختار ال نژاد به ھمراه ھادی راشدی، ھاشم شعبانی علی عموری

 .اند ھا ابالغ نموده ان

منع مالقات بدون ھيچ دليلی از سوی مسؤولين زندان در نظر گرفته شده و تا این لحظه کسی پاسخگوی اعتراض زندانيان 
 .نبوده است

 –حصيل رشته مھندسی منابع طبيعی ميالدى) وبالگ نویس و فارغ الت ١٩٧٨( ١٣۵۶مھندس محمد علی عمورى متولد 
بوده که در » التراث«شيالت و آبزیان از دانشگاه صنعتی اصفھان و فعال دانشجویی و یکی از مؤسسان نشریه دانشجویی 

 .شد. وی ھمچنين دبير دبيرستانھاى رامشير نيز بوده است دانشگاه صنعتی اصفھان منتشر می

 

  کردستان

 

  د، پس از پنج سال و نيم زنداناولين مرخصی محمدصديق کبودون

  ٢٠١٢دسامبر  ٢٣ -  ١٣٩١دی  ٣يکشنبه 
  

  حقوق بشر: محمد صدیق کبودوند، دبير سازمان حقوق بشر کردستان به مرخصی آمد.» آژانس خبری موکریان 
ھمسر محمد صدیق کبودند در گفتگو با آژانس خبری موکریان ضمن تایيد این خبر اظھار داشت : مرخصی کبودوند 

  ميليونی صورت گرفته است. ٧٠٠در پی ارائه وثيقه 
این اولين باری است که محمد صدیق کبودوند از زمان دستگيری بعد از پنج سال و ھشت ماه حبس مستمر در 

  زندان اوین برای چھار روز به مرخصی آمده است.
ادگاه انقالب اسالمی تھران بازداشت و در د ٨٦محمد صدیق کبودوند، دبير سازمان حقوق بشر کردستان در سال 

به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از طریق تشکيل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و 
  از بابت تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی به شش ماه حبس و جمعاً به ده سال وشش ماه حبس محکوم شد

 

 

  ھا بران در کافی نتمريوان : نصب دوربين و ثبت اطالعات کار

  ٢٠١٢دسامبر  ٢۵ -  ١٣٩١دی  ۵سه شنبه 
  

ھای مدار بسته و  ھای شھر مریوان ملزم به نصب دوربين نت سرویس اجتماعی: کافی - آژانس خبری موکریان 
  ثبت اطالعات کاربران شدند.

انتظامی به تعدادی از به گزارش آژانس خبری موکریان، صبح امروز دوشنبه چھارم دی ماه چند تن از ماموران 
ساعت ملزم به نصب دوربين مداربسته و ثبت  ٤٨ھا در مریوان مراجعه کرده و اعالم نموده اند که ظرف  کافی نت

  مشخصات فردی کاربران اینترنت می باشند.
بر اساس ھمين گزارش از مدیران کافی نتھا خواسته شده که کد پستی و کد ملی کاربران را یادداشت نموده و 

  ثبت کنند

 

 انتقال يکی از قديمی ترين زندانيان سياسی کردستان به اداره اطالعات

  ٢٠١٢دسامبر  ٢٧ -  ١٣٩١دی  ٧پنجشنبه 
  

سرویس حقوق بشر: یک زندانی کرد محبوس در زندان مرکزی اروميه توسط مأموران  - آژانس خبری موکریان 
  زندان احضار و به اداره اطالعات منتقل شد.



  
، عثمان مصطفی پور یکی از ٩١دی ماه  ٦بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، صبح روز چھارشنبه 

قدیمی ترین زندانيان سياسی کردستان توسط مأموران زندان مرکزی اروميه فراخوانده و به اداره اطالعات این 
  شھرستان منتقل گردید.

  
  انی به اداره اطالعات اطالعی به دست نيامده است.تا لحظه تنظيم خبر از علت انتقال اين زند

  
بازداشت و پس از محاکمه به اتھام ھمکاری با احزاب اپوزیسيون  ٧٠يادآور می گردد عثمان مصطفی پور در سال 

سال زندان محکوم شد ؛ وی مدتی از حبس خود را در زندان تبریز و مابقی را در زندان اروميه سپری  ٢۵و ..... به 
  است. نموده

  
 انتقال چھار زندانی اعدامی کرد به قرنطينه زندان قزل حصار

  ٢٠١٢دسامبر  ٣٠ -  ١٣٩١دی  ١٠يکشنبه 
  

سرويس حقوق بشر: چھار زندانی محکوم به اعدام به دستور مسؤلين زندان قزل حصار  - آژانس خبری موکريان 
  به قرنطينه اين زندان منتقل شدند.

  
گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکریان در مھاباد ضمن اعالم این خبر اظھار داشت : برادر یکی از این افراد در 

بعدازظھر روز چھارشنبه ششم دی ماه سال جاری ، چھار تن از زندانيان محکوم به اعدام به نام ھای حامد 
قرنطينه اين  احمدی، کمال موالیی، جھانگير دھقانی و جمشيد دھقانی، به دستور مسؤلين زندان قزل حصار به

  زندان منتقل شده اند.
  

وی افزود : از علت انتقال این چھار تن که از سوی مقامات قضایی متھم به عضویت در گروھھای سلفی ھستند 
  اطالعی در دست نيست.

  
در سنندج بازداشت و مدتی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره  ٨٨بنابه اطالعات بدست آمده این افراد درسال 

سنندج نگھداری شده، سپس به زندان اوین انتقال یافته و سپس به زندان رجایی شھر کرج منتقل  اطالعات
  شدند.

  
دادگاه انقالب شھر تھران به ریاست قاضی مقيسه به اتھام عضویت در  ٢٨  ھمه این افراد از سوی شعبه

ھای  ر نيز تائيد شده و در ماهھا در دیوان عالی کشو اند و حکم آن گروھھای سلفی و ... به اعدام محکوم شده
  گذشته جھت اجرای حکم به دایره اجرای احکام زندان اوین ابالغ شده است .

  
  

  محکوميت سه شھروند در سقز به زندان

  
  سرویس حقوق بشر : ادگاه انقالب اسالمی سقز سه شھروند را به حبس محکوم کرد. - آژانس خبری موکریان 

خبری موکریان، دادگاه انقالب اسالمی سقز سه شھروند اھل این شھر را به براساس گزارش رسيده به آژانس 
نام ھای مختار الياسی، کمال خضری و یوسف عبدی را به اتھام امنيتی، ھر کدام به تحمل یک سال حبس 

  محکوم نمود.
يقه آزاد شده گفتنی است این سه شھروند که پيشتر مدتی را در زندان سقز در بازداشت بسر برده و با قرار وث

 بودند، ھم اکنون در زندان مرکزی این شھر دوران محکوميت خود را می گذرانند.

 

  اجرای قريب الوقوع حکم اعدام زانيار و لقمان مرادی



  ٢٠١٣ژانويه  ٠۶ -  ١٣٩١دی  ١٧يکشنبه 

ت تا حکم اعدام بنا بر اخبار رسيده از زندان گوھردشت کرج، دادستان رژیم در کردستان راھی این زندان شده اس
زانيار و لقمان مرادی را به اجرا درآورد، بنا به اطالع، این حکم به احتمال زیاد ظرف دو یا سه روز آینده اجرا خواھد 

شد. شاھرخ زمانی کارگر زندانی در این زندان، طی فراخوانی از تمامی فعالين و تشکل ھای حقوق بشری 
يری از اجرای این حکم ضد بشری به کار گيرند. وی تاکيد کرده است درخواست کرد تمام تالش خود را برای جلوگ

فارغ از ھر اختالف عقيدتی و سياسی و با توجه به در ميان بودن جان دو انسان، تمامی فعالين متحدانه ھمانند 
ی حکم او انجام داده و مانع از اجرا -زن محکوم به سنگسار در زندان تبریز  - آن چه برای سکينه محمدی آشتيانی 

  شدند را در مورد این دو زندانی سياسی که تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده اند دریغ نکنند.
  

  کميته ی حمایت از شاھرخ زمانی 
١٦/١٠/١٣٩١  

  

  احضار يازده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به دادگاه

  ٢٠١٣ژانويه  ٠٩ -  ١٣٩١دی  ٢٠چھار شنبه 

سرویس حقوق بشر: یازده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان از سوی اجرای احکام  - آژانس خبری موکریان 
  دادگاه انقالب سنندج احضار شدند.

 ،پيمان نودینيان، علی قریشی، کمال فکوریان ،بھا ملکی ،بنا به اطالع خبرنگار آژانس خبری موکریان، رامين زندنيا
ھيوا احمدی و رضا وکيلی از جمله احضار  ،ق صادقیمحمد صدی ،مصطفی سربازان، عزت نصرتی، پرویز ناصحی

  شدگان می باشند.
بر اساس ھمين گزارش، اجرای احکام دادگاه انقالب سنندج از آنان خواسته تا روز چھارشنبه بيستم دی ماه خود 

  را به دادگاه معرفی کنند.
ب اسالمی سنندج به اتھام تبليغ عليه یادآور می گردد این افراد آذرماه سال جاری از طرف شعبه اول دادگاه انقال

  نظام، ھر کدام به چھار ماه حبس به مدت دو سال تعليق، محکوم شده بودند.

 

  راس حيوان باربر در شھرستان بانه ٢٣٠کشتار 

  ٢٠١٣ژانويه  ١٠ -  ١٣٩١دی  ٢١پنجشنبه 

ره ایجاد رعب و وحشت و اجتماعی: نماینده سقز و بانه گفت: وزارت کشور باید دربا» آژانس خبری موکریان 
راس حيوان باربر در شھرستان بانه که در قالب طرح مبارزه با قاچاق و با شليک گلوله انجام شد،  ٢٣٠کشتار 

  توضيح دھد.
به گزارش خبرگزاری موکریان و به نقل از منابع محلی، محسن بيگلری ، با بيان اینکه ھيچ انسان عاقلی منکر 

 ٢٣٠ت، گفت: اما ایجاد رعب و وحشت که با شليک ھزاران گلوله منجر به کشتار مبارزه با مقوله قاچاق نيس
  راس حيوان باربر در شھرستان مرزی بانه شد، منطقی و قانونی نيست.

شد و از  ھای قاچاق مصادره می تر نبود که به جای کشتار حيوانات، فقط بار وی تصریح کرد: آیا بھتر و انسانی
  آمد. عمل می کشتن حيوانات ممانعت به

نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی، افزود: این مساله باعث نارضایتی شدید مردم این منطقه شده 
ترین مقام دولت در شھرستان بانه  است و در ھمين حال فرماندار این منطقه که رئيس شورای تامين و عالی

  اطالعی کرده است. است، از این امر اظھار بی
تر درباره  ن صنایع و معادن مجلس، تاکيد کرد: سوال از وزارت کشور این است که باید ھر چه سریععضو کميسيو

 این مساله و جھت روشن شدن اذعان عمومی توضيحات الزم را ارائه دھد

  

 آتش سوزی در يک مدرسه روستايی در کامياران



  ٢٠١٣ژانويه  ١۵ - ١٣٩١دی  ٢۶سه شنبه 

اجتماعی : بخاری نفتی کالسی در مدرسه راھنمایی روستای خامسان از توابع  سرویس - آژانس خبری موکریان 
  کامياران آتش گرفت و یک دانش آموز زخمی شد.

  
بر اثر آتش  ٩١بر اساس گزارشات رسيده به آژانس خبری موکریان، صبح روز یکشنبه بيست و چھارم دیماه 

سھای مدرسه دخترانه مھر اندیشه در روستای سوزی در یکی از کال گرفتن بخاری نفتی و متعاقب آن آتش
  خامسان از توابع کامياران، یک دانش آموز دختر به نام آزیتا مرادی زخمی شد.

  
بر اساس ھمين گزارش، آزیتا مرادی که از ناحيه دست و صورت دچار سوختگی شده، به بھداشت روستای 

  خامسان منتقل گردیده است.
  

بر اثر وقوع حادثه آتش سوزی در یکی از کالس ھای مدرسه روستای شين آباد  یاد آور می گردد چندی پيش نيز
تن از آنان بر اثر جراحات  ٢دانش آموز مقطع ابتدایی مصدوم شدند که  ٢٩از توابع شھرستان مرزی پيرانشھر، 

  شدید ناشی از سوختگی جان خود را از دست دادند.

  

  پناھی، زندانی سياسی کرد، توسط نيروھای امنيتیبازداشت دو نفر ديگر از اعضای خانواده حسين 

  ١٣٩١دی  ٢٧چھارشنبه 

ديماه دو نفر ديگر از نزديکان زندانی سياسی کرد انور حسين پناھی  ٢٧امروز چھارشنبه  - کميته گزارشگران حقوق بشر 

  توسط مأموران امنيتی رژيم ايران بازداشت شده و تالش نيروھای امنيتی برای دستگيری نفر سوم موفقيت آميز نبود.

فايق حسين پناھی اھل ھای شيرزاد حسين پناھی و  بر اساس اخبار رسيده به کميته گزارشگران حقوق بشر، دو برادر با نام

از توابع دھگالن در استان کردستان امروز طی مراجعه نيروھای امنيتی به محل سکونتشان بازداشت » قوروچای«روستای 

  اند. شده

سيروان حسين پناھی فعال مدنی و پسر خواھر زندانی  ١٣٩١دی  ٢٠گفتنی است که ھفته گذشته و در روز چھارشنبه 

ھای وزارت اطالعات جمھوری اسالمی  اھی، پس از مراجعه نيروھای امنيتی و لباس شخصیسياسی کرد انور حسين پن

ايران در استان کردستان و توسط تعداد چھاد دستگاه اتوموبيل در منزل پدريش واقع در روستايی قروچای از توابع شھرستان 

  دھگالن دستگير شده بود.

بازو شديداً مورد آسيب قرار گرفته و به گفته يکی از شاھدان احتماال سيروان حسين پناھی در ھنگام بازداشت از ناحئه 

اند. بر اساس اخبار رسيده، نيروھای لباس  شکسته است و نيروھای امنيتی اقدام به تفتيش منزل و ضبط وسايل موجود کرده

سين پناھی به نام فاتح شخصی وابسته به وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، پس از آن به جھت بازداشت پسر عمه انور ح

سال اخير بعد  ۶اند. گفتنی است که در  حسين پناھی مراجعه کرده که به دليل عدم حضور ايشان موفق به بازداشتش نشده

ھای مخلفت دستگير  نفر از خانواده حسين پناھی بطور جداگانه و به بھانه ٣٣از دستگيری انور حسين پناھی، بيش از 

  اند.  شده

 

 آذربايجان

  

   بند زندانيان سياسی در زندان اروميه منحل شد



   ١٣٩١دی  ٠٣يكشنبه 

زندان مرکزی اروميه  ١٢مسئولين زندان مرکزی اروميه به دستور وزارت اطالعات، بند  - خبرگزاری ھرانا 

  که محل نگھداری زندانيان سياسی و عقيدتی در این زندان بود را منحل کردند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، مسئولين زندان اروميه به دستور وزارت 

شرایط را بيش از پيش برای زنداینان  ١٢اطالعات با انتقال برخی از زندانيان خطرناک با جرائمی چون قتل و مواد مخدر به بند 

 سياسی غير قابل تحمل کردند. 

  وضعيت نامناسب بھداشتی در زندان سلماس 
   ١٣٩١دی  ٠٣يكشنبه 

وضعيت زندان شھرستان سلماس به لحاظ بھداشتی، کيفيت غذا، تفکيک جرایم و  - خبرگزاری ھرانا 

  تر کرده است. تحمل کيفر برای زندانيان را بيش از پيش سختبرد و این امر  سوء مدیریت در بحران جدی بسر می

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، آزاد بودن خرید و فروش مواد مخدر با پرداخت 

ضعيت سرویسھای بھداشتی رشوه به زندانبانان، عدم تفکيک زندانيان بر اساس جرائم، کيفيت بد غذایی، عدم رسيدگی به و

  از جمله مورادی است که تحمل حبس در این زندان را غير ممکن کرده است. 

  انتقال یونس آقایان به سلول انفرادی و خطر اجرای حکم اعدام 
    ١٣٩١دی  ٠۶چھارشنبه 

صبح امروز یونس آقایان عليبگلو، زندانی عقيدتی محکوم به مرگ از زندان مھاباد به سلول انفرادی زندان  

  اروميه منتقل گردید.

دی ماه یونس آقایان  ۶بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، صبح امروز چھارشنبه 

  از پيروان آئين یاری (اھل حق) از زندان مھاباد به سلول انفرادی در زندان اروميه منتقل گردید. عليبگلو، زندانی عقيدتی و 

باشد و حکم وی به تایيد دیوان عالی کشور نيز رسيده است، احتمال اجرای  از آن رو که یونس آقایان با حکم اعدام روبرو می

  حکم وی نگرانی محافل حقوق بشری را برانگيخته است.



 ٨٣آقایان عليبگلو اھل روستای اوج تپه از توابع شھرستان مياندوآب است که به ھمراه چھار ھم آئين خود در سال  یونس

سالگی بازداشت و سپس در دادگاه به اتھام  ٢٢توسط نيروھای امنيتی در درگيری موسوم به روستای اوج تپه در سن 

  محاربه محکوم به اعدام شده بود.

 ١٣زاده در دادگاه تجدید نظر به  ونده به نامھای سھندعلی محمدی، بخشعلی محمدی و عبادهللا قاسمسه متھم دیگر این پر

 ٨٧زاده نيز به اعدام محکوم و حکم نامبرده در بھمن ماه سال  سال زندان در تبعيد محکوم و یک تن دیگر به نام مھدی قاسم

 اجرا شد.

  کانتجمع خانواده ھای فعاالن کارگری بازداشتی در بو

  ٢٠١٢دسامبر  ٢۶ - ١٣٩١دی  ۶چھار شنبه 
  

ھای پنج فعال کارگری بازداشتی اھل بوکان در مقابل اداره  سرویس حقوق بشر: خانواده - آژانس خبری موکریان 
  اطالعات این شھر تجمع کردند.

  
جمال ھای  بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، روز یکشنبه سوم دیماه سال جاری خانواده

پور، ھادی تنومند و محمد کریمی در مقابل اداره اطالعات شھر  پور، قاسم مصطفی ميناشيری، ابراھيم مصطفی
  بو کان تجمع نموده . وضمن اعتراض به بازداشت این افراد خواستارمالقات با آنھا شدند.

  
پور اجازه مالقات با  يم مصطفیبر اساس ھمين گزارش، در پی این تجمع، مامورین اداره اطالعات به فرزند ابراھ

  پدرش را دادند.
  

ھا در مقابل اداره اطالعات، مامورین نيروی انتطامی در محل حاضر شدند و تالش کردند که  پس از تجمع خانواده
  ھا تصميم گرفتند به دادستانی مراجعه کنند حاضرین را متفرق کنند که خانواده

  
روز قرار  ٧ر بوکان به آنھا گفته شد که برای این پنج شھروند به مدت در پی مراجعه خانواده ھا به دادستانی د

  بازداشت صادر شده است
 

  اعدام دو شھروند در زندان مرکزی اروميه

  ٢٠١٢دسامبر  ٢٨ - ١٣٩١دی  ٨جمعه 
  

دی ماه سال جاری، دو نفر از زندانيان زندان  ٨سرویس حقوق بشر: بامداد روز جمعه  - آژانس خبری موکریان 
  مرکزی اروميه، به دستور مراجع قضایی در محوطه این زندان به دار آویخته شدند.

ش که از اھالی شھرستان قره  –ا و موسی  –بر اساس گزارش رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکریان، محمد 
ته حکم آنھا ضياءالدین واقع در استان آذربایجان غربی بودند از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم و شب گذش

  اجرا شد.
بر اساس ھمين گزارش، اتھام افراد اعدام شده از سوی مراجع قضایی، جرائم مربوط به مواد مخدر عنوان شده 

  است

 

   شھروند کرد اھل سلماس ٢صدورحکم حبس برای  
    ١٣٩١دی  ٠٨جمعه 



شھروند کرد اھل روستای دریک ازتوابع شھرستان سلماس به  ٢طی چند روز گذشته  - خبرگزاری ھرانا 

  چھارسال و شش ماه حبس محکوم شدند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، دالور بادکان فرزند محمد اھل روستای دریک 

شھروند کرد توسط دادگاه انقالب شھرستان خوی به اتھام  ٢ازتوابع شھرستان سلماس و کيوان احمدی فرزند رشيد، 

  به شش ماه و چھارسال حبس محکوم شدند. ھمکاری با احزاب کردی مخالف دولت به ترتيب 

  بھروز آلخانی زندانی سياسی کرد در آستانه حکم اعدام 
   ١٣٩١دی  ٠٨جمعه 

کرد محکوم به با تایيد حکم بھروز آلخانی در دادگاه تجدید نظر این زندانی سياسی  - خبرگزاری ھرانا 

  اعدام، در آستانه اجرای حکم قرار گرفته است.

 ٧تن دیگر در  ١۵بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، بھروز آلخانی به ھمراه 

  توسط نيروھای امنيتی در شھر سلماس به اتھام رابطه با پژاک بازداشت شد.  ١٣٨٨بھمن ماه 

  احضار و بازجویی از حسين پيروتی در اداره اطالعات اشنویه
   ١٣٩١دی  ١١دوشنبه 

 ٩در پی احضار حسين پيروتی فعال کارگری به اداره اطالعات اشنویه، وی روز شنبه  - خبرگزاری ھرانا 

  مراجعه و مورد بازجویی قرار گرفت.دی به اداره اطالعات 

بنا به گزارش تارنمای کميتٔه ھماھنگی، حسين پيروتی فعال کارگری و از اعضای کميتٔه ھماھنگی برای کمک به ایجاد 

دی ماه به این اداره مراجعه کرده و مامورین اداره  ٩ھای کارگری در پی احضار به اداره اطالعات اشنویه، روز شنبه  تشکل

  برده را در خصوص حضور در مجمع عمومی کرج مورد بازجویی قرار دادند.  ساعت نام ٢ت به مدت اطالعا

تن از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد  ۵آذر ماه سال جاری  ٢٩ھمچنين الزم به یادآوریست، روز چھارشنبه 

  برند. سر میھای کارگری در بوکان بازداشت شده و تا این لحظه را در بازداشت ب تشکل

   بازداشت دو تن از فعالين مدنی در ملکان



    ١٣٩١دی  ١٢سه شنبه 

زاده از فعالين مدنی در شھر ملکان  مامورین امنيتی مھدی کوخيان و عباس ولی - خبرگزاری ھرانا 

  کردند. آذربایجان شرقی را بازداشت

دی ماه مامورین اداره  ١٠شنبه  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، بعد از ظھر یک

اطالعات ملکان، ابتدا با ھجوم به مغازٔه موبایل فروشی مھدی کوخيان واقع در سه راه معلم، ضمن تفتيش مغازه و ضبط 

  اند.  تر شخصی وی، این فعال مدنی را بازداشت کرده کامپيو

  لق از وضعيت یک شھروند کرد اھل سلماسبازداشت وبی خبری مط
    ١٣٩١دی  ١۶شنبه 

بيش از یک ھفته است توسط عوامل   از سرنوشت یک شھروند کرد اھل سلماس که - خبرگزاری ھرانا 

  خبری در دست نيست.  اطالعات این شھرستان احضار و بازداشت شده

 ٣٩بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شھروز مامدی فرزند سعيد، شھروند کرد 

باشد که پس از گذشت یک ھفته از بازداشتش توسط نيروھای  اھل روستای "آقبرزه" از توابع شھرستان سلماس می   ساله

  اش نداشته است.  وادهاطالعات این شھرستان ھيچگونه تماسی با خان

نھادھای امنيتی در این شھرستان، تاکنون ھيچ اطالعی از وضعيت وی کسب   مکرر پدر شھروز مامدی به  باوجود مراجعه

  اند.  نکرده

ھمين گزارش، اتھامات نامبرده از سوی مقامات امنيتی ایران ھمکاری با حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) ذکر شده  هبرپای

  است.

  اطالعی نھادھای امنيتی نگرانيھای خانواده وی را افزایش داده است بر وی و اعالم بی  ی است، اتھام واردهگفتن

 

  محمد موالنایی فعال کارگری در مھاباد بازداشت شد
   ١٣٩١دی  ١٨دوشنبه 



محمد موالنایی فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای  - خبرگزاری ھرانا 

  کارگری در پی احضار به اداره اطالعات مھاباد بازداشت شد.

دی ماه سال جاری محمد موالنایی  ١۶ھای کارگری، روز شنبه  بنا به گزارش کميتٔه ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

ھای کارگری به اداره اطالعات مھاباد احضار شده و بعد از مراجعه نام برده  مک به ایجاد تشکلعضو کميته ھماھنگی برای ک

  ظھر به اداره مزبور تاکنون به منزل بازنگشته است.  ١٢در ساعت 

  گفتنی است، بتازگی برخورد با فعالين کارگری در استانھای غربی شدت گرفته است.

	لتینارضايتی مردم بوکان از دستگاھھای دو
 ٢٠١٣ژانويه  ٠٩ -  ١٣٩١دی  ٢٠چھار شنبه 

  
مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی گفت : مردم 

  بوکان از عملکرد دستگاه ھای خدمات رسان شاکی ھستند.
استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از منابع محلی، مشاور 

عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی اظھار کرد: بيشترین شکایات مطرح شده توسط مردم بوکان از 
  دستگاه ھای خدمات رسان از جمله شرکت گاز، امور آب و فاضالب و شھرداری ھا مربوط بوده است.

  
ت وام و تسھيالت بانکی، درخواست برای تحت پوشش قرار گرفتن در نادرسالمت، مساعدت در زمينه دریاف

نھادھای حمایتی از جمله کميته امداد و بھزیستی را از دیگر مواردی ذکر کرد که عمدتا در سطح استان توسط 
  مردم مطرح شده است.

وکان قابل پيگيری و درصد از مشکالت مردم دراین شھرستان توسط ارگان ھای دولتی در ب ٩٠سالمت ادامه داد : 
رفع شدن بوده ومابقی در مرکز استان و با حضور مدیران کل بررسی شده واز طریق سامانه الکترونيک استانداری 

 در عرض یک ھفته اعالم می گردد

  بازداشت شد بيگلو فعال مدنی آذربایجانی آیت مھرعلی 
   ١٣٩١دی  ٢٠چھارشنبه 

بيگلو فعال مدنی آذربایجانی در شھر صوفيان آذربایجان شرقی توسط  آیت مھرعلی - خبرگزاری ھرانا 

  نيروھای امنيتی بازداشت شد.

شناس  بيگلو فعال مدنی سر بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، آیت مھرعلی

آذربایجان امروز در شھر صوفيان آذربایجان شرقی توسط نيروھای امنيتی دستگير و به بازداشتگاه انفرادی اداره اطالعات تبریز 

  منتقل گردید. 



د و تا کنون بعد از ظھر به وقت ایران اعالم کردن ٣بنا به اطالعی که به خانواده ایشان داده شد زمان دستگيری وی را ساعت 

  از سرنوشت این فعال مدنی اطالعی در دست نيست.

 

سال زندان  ١سعيد شيرزاد از امدادگران بازداشت شده آذربایجان شرقی به 
   محکوم شد

   ١٣٩١دی  ٢٠ھارشنبه چ

دادگاه انقالب تھران سعيد شيرزاد از امدادگران بازداشت شده در آذربایجان  ٢۶شعبه  - خبرگزاری ھرانا 

  سال حبس تعليقی محکوم کرد. ١شرقی را به 

دی ماه سال جاری طی حکمی که به  ١١بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز 

  سال حبس تعليقی محکوم گردیده است.  ١وی به  شيما قوشه وکيل سعيد شيرزاد ابالغ شد

   فعال سياسی آذربایجانی محمد خطيبی در تبریز بازداشت شد 
   ١٣٩١دی  ٢٠چھارشنبه 

اداره اطالعات در منزل پدری محمد خطيبی فعال سياسی آذربایجانی توسط ماموران  - خبرگزاری ھرانا 

  خود بازداشت شد.

شنبه محمد خطيبی از فعالين  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، صبح سه

ل شده سياسی آذربایجانی در منزل پدری خود واقع در محله خطيب تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات تبریز منتق

  است. 

  

 درياچه اروميه در آستانه نابودی کامل قرار دارد

  ٢٠١٣ژانويه  ١٢ - ١٣٩١دی  ٢٣شنبه 

  
  ھزار ميليارد تومان است. ٢۵روستای اطراف این دریاچه خبر داد و اعالم کرد ھزینه انتقال مردم از این منطقه  ۵٠
  
نماینده مردم اروميه در مجلس  ،پور دی) در قالب گفتگویی با نادر قاضی ٢٣این مطلب را روز شنبه (» خانه ملت«

  مطرح کرده است.
  

روستا پيرامون دریاچه اروميه خالی  ۵٠اکنون حدود  ھای انجام شده ھم بر اساس بررسی«این سایت نوشته که 



  »اند. از سکنه شده
  
تر شدن خطر طوفان نمک در دریاچه  ت جدیشناسان نوشته در صور ھمچنين بر اساس اظھارات کار» خانه ملت«

  جایی مردم از این مناطق است. ھزار ميليارد تومان ھزینه جابه ٢۵حدود  ،اروميه
  

توجھی  اگر ھمچنان به مشکالت دریاچه اروميه بی«پور نيز در گفتگو با این سایت اعالم کرده است:  آقای قاضی
  »ھا ميليارد دالر برای احيای آن ھزینه کرد. صد شود این دریاچه کامال از بين خواھد رفت و باید

  
صورت چشمگيری کاھش یافته و در  سطح آب این دریاچه به ،علت تعلل مسئوالن متأسفانه به«وی افزوده که 
  »شود. طور کامل خشک می آینده نزدیک به

  
ھای نمک در  ظار طوفاناین نماینده مجلس ھشدار داده چنانچه این دریاچه به طور کامل خشک شود باید در انت

  کشور بود.
  

ھای رسمی این  آبی روبروست به طوری که براساس برخی گزارش ھاست با بحران کم دریاچه اروميه سال
  درصد آب خود را از دست داده است ۶۵دریاچه بيش از 

 

  بازداشت يک معلم کرد در اشنويه

  ٢٠١٣ژانويه  ١٣ -  ١٣٩١دی  ٢۴يکشنبه 

  سرویس حقوق بشر: یک معلم کرد اھل اشنویه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد. - آژانس خبری موکریان 
بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، آزاد رسول نژاد معلم و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق 

بين الملل دانشگاه مراغه، روز بيست و چھارم آبان ماه سال جاری از طرف حراست اداره آموزش و پرورش 
  اشنویه احضار و پس از مراجعه به این اداره بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات در این شھر منتقل شد.

بر اساس ھمين گزارش، اتھام رسول نژاد که پس از چند روز به اداره اطالعات اروميه منتقل شده، امنيتی عنوان 
  شده است.

خبری نوشت که یازده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان  یادآور می گردد روز سه شنبه نيز سایت موکریان در
 از سوی اجرای احکام دادگاه انقالب سنندج احضار شدند.

  

 نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان ٢٠صدور حکم زندان برای 

  ٢٠١٣ژانويه  ١۵ - ١٣٩١دی  ٢۶سه شنبه 

نفر  ٢٠اول دادگاه انقالب تبریز طی حکمی  شعبه ٩١دیماه  ٢۵حقوق بشر: روز دوشنبه » آژانس خبری موکریان 
از داوطلبانی را که در جریان کمک رسانی به زلزله زدگان شھرھای اھر، ھریس و ورزقان به این مناطق رفته 

  بودند، به زندان محکوم کرد.
  

زاری "عباس جمالی"، وکيل مدافع تعدادی از محکومين به زندان در گفتگو با خبرنگار سرویس حقوق بشر خبرگ
  کمال حسينی، در این باره تصریح کرد: - موکریان 

  
نفر  ٣۵به ھنگام دستگيری تعداد بازداشت شدگانی که در حال کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجانی بودند، 

  نفر مابقی را در مرحله دادسرا بدون محاکمه آزاد کردند.١۴نفر از آنان را محاکمه کردند و ٢١اعالم شد، که 
  

  بيان اینکه اتھام اصلی آنھا "اجتماع و تبانی به قصد برھم زدن امنيت ملی" بود، ادامه داد:وی با 
  



ميليون تومانی از زندان آزاد شدند  ۶٠نفر پس از گذشت یک ماه بازداشت، ھمگی با سپردن وثيقه ھای ٢١این 
ساله داشتند و آقای نوید خانجانی که ایشان ھم در  ۵منھای آقای حسين رونقی ملکی که در تھران محکوميتی 

  سال زندان محکوم بودند. ١٢تھران به 
  

جمالی افزود: البته نامبرده به دليل اینکه در پی اخطاریه دادگاه، مسوالن زندان رجایی شھر از آوردن ایشان به 
ر دادگاه حاضر شود، لذا پرونده ایشان دادگاه انقالب تبریز سر باز زدند و خانجانی در جریان دادگاھی نتوانست د

  کماکان مفتوح مانده است.
  

نفری که محاکمه شدند احکام  ٢٠این وکيل دادگستری با بيان این که شعبه اول دادگاه انقالب تبریز برای 
متفاوتی صادر کرده است، ادامه داد: حسين رونقی ملکی، واحد خلوصی، بھرام شجاعی، حميدرضا مسيبيان و 

علوی ھرکدام در رابطه با اتھام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به تحمل دوسال حبس  بھروز
محکوم شدند. ھمچنين آقایان حميدرضا مسيبيان به اتھام توھين به رھبری و بھروز علوی به اتھام فعاليت 

ماه دیگر زندان  ٣ماه و  ۶تيب به تبليغی عليه نظام ھرکدام اضافه بر محکوميت دوساله ای که اشاره شد، به تر
  محکوم شدند.

  
جمالی اضافه کرد: آقایان؛ حسن رونقی ملکی، وحيد روحانی، ميالد پناھی پور، شایان وحدتی، محمد ارجمندی 

راد، اسماعيل سلمانپور، ھومن طاھری، سپھرداد صاحبان، مسعود وفابخش، محمدعلی صالحی، محسن 
يال حسنی، علی محمدی و امير رناسی ھمگی به اتھام اجتماع و تبانی به صامعی، مرتضی اسماعيل پور، دان

  ماه حبس محکوم شدند. ۶قصد اقدام عليه امنيت ملی، به 
  

جمالی خاطرنشان کرد: بنده و ھمکارانم به عنوان وکيل مدافع این چند نفر به احکام صادره از طرف دادگاه 
  احکام را نقض کند. معترضيم و اميدواریم که دادگاه تجدیدنظر این

  
وی با بيان اینکه افراد محکوم به زندان، ھرگز در آن گير ودار قصد سوئی از کمک رسانی به زلزله زدگان شھرھای 

اھر، ھریس و ورزقان را نداشتند، ادامه داد: ھيچ دليل و مدرکی دال بر اینکه موکلين ما قصد چنين اقداماتی را 
بازداشت شده صرفا به صورت داوطلبانه قصد کمک به آسيب دیدگان زلزله را  داشته باشند، موجود نيست. افراد

  داشتند.
  

این وکيل پایه یک اظھار داشت: ما معتقدیم کمک کردن به عده ای زلزله زده در ھيچ جایی جرم نيست و دستگير 
  کردن داوطلبان کمک رسان توجيه قانونی ندارد.

  
، عده ای جوان بودند که از شھرھا و نقاط مختلف ایران جمع شده بودند تا ایشان با بيان اینکه افراد دستگير شده

بلکه بتوانند به یاری ھموطنان آسيب دیده خود بشتابند، ادامه داد: بسياری از آنان برای اولين بار ھمدیگر را در 
افه کرد:داوطلبان این کمپ (داوطلبان کمک ھای مردمی به زلزله زدگان آذربایجان) شناختند. جمالی ھمچنين اض

حاضر در کمپ توانسته بودند در مدت زمان کمی کمک ھای مردمی زیادی برای زلرله زدگان جمع کنند که اقدام 
  به دستگيری آنان، کمک رسانی داوطلبانه مردم را نيز مختل کرد.

  
م شده اتھام ھای دیگری نفر از این متھمان در پایان این گفتگو بيان کرد: افراد محکو ٧عباس جمالی، وکيل مدافع 

ھم مبنی بر، تھدید عليه بھداشت عمومی و تمرد از دستور ماموران به ھنگام دستگيری، داشتند که از طرف 
دادگاه انقالب به علت عدم صالحيت به دادگاه عمومی فرستاده شده و فعال در مورد این اتھام ھا پرونده این افراد 

  مفتوح مانده است

 شھروندان و مامورين انتظامی در نستان سردشت درگيری بين جمعی از

  ٢٠١٣ژانويه  ١٨ - ١٣٩١دی  ٢٩جمعه 

سرویس اجتماعی: تعقيب و مصادره بار کاسبکاران در روستای نستان سردشت، موجب  - آژانس خبری موکریان 
  درگيری جمعی از مردم و مأمورین نيروی انتظامی شد.

  



در جریان بازرسی و ضبط  ٩١موکریان، روز گذشته بيست و ھفتم دیماه بر اساس اخبار رسيده به آژانس خبری 
بار چند کاسبکار در منزلشان در روستای نستان توسط نيروھای انتظامی، جمعی از اھالی روستا به محل آمده و 

  منجر به بروز درگيری بين آنان و مأمورین نيروی انتظامی شده است.
  

  ر از طرفين درگيری زخمی و صدای تير ھوایی نيز شنيده شده است.گفته می شود در این رویداد چند نف
  

آخرین خبرھا از منطقه حاکی از آن است که امروز برق و آب روستای نستان که از توابع شھر سردشت در استان 
  آذربایجان غربی است، قطع می باشد.

 

  کرمانشاه

  

    
 درصد صنایع استان کرمانشاه غير فعال ھستند80

 ٢٠١٣ژانويه  ٠١ - ١٣٩١دی  ١٢سه شنبه 

  
در صد از صنایع استان کرمانشاه به  ٨٠اقتصادی: عضو کميسيون انرژی مجلس گفت: » آژانس خبری موکریان 

درصد از صنایع استان ١٠در صد از صنایع نيمه فعال و تنھا  ١٠دليل عدم حمایت از توليد کامال غير فعال ھستند و 
  فعال است.

به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از ایلنا، سيد سعيد حيدری طيب در رابطه با وضعيت صنایع استان 
 ١٠در صد از صنایع استان کرمانشاه به دليل عدم حمایت از توليد کامال غير فعال ھستند و  ٨٠کرمانشاه گفت: 

 ست.درصد از صنایع استان فعال ا١٠در صد از صنایع نيمه فعال و تنھا 
 

  استفاده از زبان ُکردی در استان کرمانشاه، در تدريس و محاوره ممنوع اعالم شد! 
  
  ٢٠١٣ژانويه  ٨ -  ١٣٩١دی  ١٩شنبه  سه

  
ی مدارس  ای استفاده از زبان ُکردی در کليه ی کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه طی بخشنامه  آژانس ُکردپا: اداره

  ھای درس اين استان را ممنوع اعالم کرد.  و کالس
ی  ای به کليه ی کل آموزش و پرورش کرمانشاه در بخشنامه ماه اداره به گزارش آژانس خبرسانی ُکردپا، شنبه نھم دی
ھای آموزشی بايد با زبان فارسی باشد  دھد که تدريس و محاوره در محيط معلمان و دانش آموزان اين استان ھشدار می
  ھای مختلف آن استفاده نشود.  و تحت ھيچ شرايطی از زبان ُکردی و گويش

تقويت زبان معيار و توجه  باشد، آمده است؛ در راستای ای از آن در اختيار آژانس ُکردپا می در اين بخشنامه که نسخه
آموزان بومی ملزم  ی معلمان و دانش به زبان فارسی و تقويت خزانه و واژاگان زبان فارسی در مناطق ُکردنشين، کليه

  ھستند که از صحبت کردن به ھر زبان و گويشی غير از زبان فارسی پرھيز کنند. 
استان کرمانشاه صادر گرديده که آمارھای غيررسمی  آموزان غيربومی در بخشنامه ظاھراً برای احقاق حقوق دانش

ھای وابستگان نظامی و کشوری بيشتر  % از شھروندان غير ُکرد در استان است که خانواده٥حاکی از سکونت تنھا 
  گردد.  اين افراد غيربومی را شامل می

صدا و سيمای استان کرمانشاه از  چند روز قبل نيز اخبار رسيده به آژانس ُکردپا حاکی از جلوگيری نمودن مسئوالن
  باشد.  ی زاکرس می ی ُکردی کلھری در شبکه پخش برنامه به لھجه
گيرد که در قانون اساسی حکومت  ی کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در حالی صورت می اين دستورالعمل اداره

ی است دانش آموزان به زبان مادری خود اسالمی ايران تأکيدشده است در مناطق اتنيکی ايران نظير ُکردستان ضرور
  در کنار زبان فارسی آموزش داده شوند. 

  

 محمد توکلی عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه بازداشت شد



 ٢٠١٣برابر با ھفدھم ژانويه  ١٣٩١بيست و ھشتم دی 

سوی اطالعات سپاه  محمد توکلی فعال فرھنگی و عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه روز پنجشنبه در پی احضار از
 . کرمانشاه بازداشت شد

توکلی در ماھھای اخير بارھا توسط نھادھای امنيتی و اداره حراست سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به بھانه انجام 
 . فعاليت ھای صنفی تحت فشار قرار داشت

پروش کرمانشاه به اطالعات سپاه  منابع مطلع می گویند این فعال فرھنگی صبح روز پنجشنبه از طریق حراست آموزش و
 . احضار شده است . توکلی از ناراحتی ھای متعدد قلبی رنج می برد بطوری که مرتب تحت نظر پزشک قرار دارد

 . در ماھھای اخير اطالعات سپاه کرمانشاه اقدام به احضار و بازداشت فعاالن کرمانشاه می کند

 

  سيستان و بلوچستان

  

   شير احمد شيرانی زندانی بلوچ دست به اعتصاب غذای خشک زد 
   ١٣٩١دی  ٢٨پنجشنبه 

به جرم عضویت در جندهللا  ٨٨زندانی سياسی بلوچ شير احمد شيرانی که در سال  –خبرگزاری ھرانا 

  بازداشت شده است در زندان مشگين شھر دست به اعتصاب غذای خشک زد.

 ١٣٨٨بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این زندانی بلوچ در خردادماه سال 

  رت اطالعات بدون مالقات با خانواده به سر برده بود. ھای وزا توسط اطالعات ایران دستگير شده و مدت سه سال در سلول

  


