
کميسيون مليتھا ١٣٩١گزيده ای از اخبار اسفند ماه   

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 

  احضار روحانی اھل سنت سردشتی به دادگاه ويژه روحانيت

  ١٣٩١اسفند  ١سه شنبه 

  ابراھيم سردشت به دادگاه احضار شد. امام جماعت محله شيوه  -سرويس حقوق بشر  - آژانس خبری موکريان 

ابراھيم سردشت به   گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، ماموستا عبدالسالم گلنواز امام جماعت محله شيوهبنا به 

  دادگاه ويژه روحانيت تبريز احضار شد.

براساس تماسی که با ماموستا گلنواز گرفته شده است وی می بايست روز ھفتم اسفند ماه سال جاری خود را به دادگاه 

  يز معرفی نمايد.ويژه روحانيت تبر

ماموستا گلنواز در گفتگوی کوتاھی با سايت موکريان، دليل احضار خود را به دادگاه ويژه روحانيت، عضويت در مکتب قرآن 

  وپيروی از کاک احمدمفتی زاده وسخنرانی درمورد وضعيت اھل سنّت و مردم کردستان عنوان نمود.

ارديبھشت و خرداد ماه سال جاری به دادگاه ويژه روحانيت اروميه احضار و مورد ياد آور می گردد ماموستا گلنواز پيشتر نيز در 

  بازجويی قرار گرفته بود. 

  نگار در ايالم روزنامه ١٢خبرھای ضد و نقيض درباره بازداشت 

  ١٣٩١اسفند  ١سه شنبه 

اند اما برخی  نگار در ايالم توسط اداره اطالعات سپاه پاسداران خبر داده روزنامه ١٢راديو زمانه ـ برخی منابع خبری از بازداشت 

  اند. اند اما بازداشت نگردیده نگاران احضار و بازجویی شده اند این روزنامه منابع گفته

  

که در ماھنامه "وريا"، نگار  روزنامه ١٢بھمن به تارنمای "خبرنگاران ايران" گفت  ٣٠يک منبع که نامش فاش نشده، روز دوشنبه 

  اند." اند، "بازداشت شده کرده نامه "نجوا" ایالم فعاليت می نامه "کوشک" و دو ھفته ھفته

شدگان سردبير بخش کردی  شوند و دو نفر از بازداشت فارسی منتشر می - ھا به زبان کردی  به گفته این منبع، اين نشريه

  ھا ھستند. اين نشريه

  

که انجمنی ادبی است و مجوز رسمی دارد و جلسات آن در حوزه ھنری ايالم » ھانا«فراد در انجمن وی افزوده است: "اين ا

  شود، عضويت و فعاليت داشتند." برگزار می

  

  پردازد. ھای فرھنگی در اين زمينه می انجمن "ھانا" بيشتر به بررسی ادبيات کردی و فعاليت

  

اند. وی گفته است:  نگاران احضار و بازجویی شده و سپس آزاد شده ن روزنامهاما یک منبع به تارنمای "کوردانه" گفته است ای

اند و تعداد زیادتری از فعاالن ادبی به اداره اطالعات  "احتمال دارد که در روزھای آینده افرادی که روز یکشنبه بازجویی شده

  ھای تکميلی فرا خوانده شوند." برای بازجویی

  

پی، کامران محمدرحيمی، محسن چراغی، رحمت چراغی و عباس  "نسرين باوندپور، احسان نيک تارنمای خبرنگاران ایران از



شده ديگر ھنوز  نگار بازداشت نگاران بازداشت شده در ايالم نام برده و نوشته نام شش روزنامه عنوان روزنامه محمدزاده" به

  مشخص نيست.

  

بقيه  اند و ھا آزاد شده تھران بازداشت شدند که تاکنون چھار نفر از آن نگار در روزنامه ١٧اوايل بھمن سال جاری خورشيدی نيز 

  ھمچنان در بازداشت ھستند.

  تھدید دو زندانی سياسی محکوم به اعدام در زندان اروميه
   ١٣٩١اسفند  ٠١شنبه سه 

حفاظت زندان مرکزی اروميه با احضار دو زندانی سياسی محکوم به اعدام اقدام به  -خبرگزاری ھرانا 

  تھدید ایشان کردند.

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

يه را عھده دار است در اقدامی جدید با احضار سيروان نژاوی و اطالعات مسئوليت کنترل زندانيان سياسی در زندان اروم

  پور دو زندانی سياسی محکوم به اعدام، اقدام به تھدید ایشان کرده است.  ابراھيم عيسی

این دو زندانی سياسی به اتھام محاربه از طریق عضویت در حزب حيات آزاد کردستان به اعدام محکوم شده و حکم ایشان از 

  برند. ن عالی کشور تائيد و در انتظار اجرای حکم بسر میسوی دیوا

  اند. زندانی عادی محبوس در این زندان را نيز به دفتر حفاظت زندان احضار کرده ٧٠گفتنی است، حفاظت زندان اروميه اخيرا 

 يلنا گزارش می دھد

  کرمانشاه رتبه دوم بيکاری کشور

  ٢٠١٣فوريه  ٢۴ - ١٣٩١اسفند  ۶يکشنبه 
  

  کرمانشاه پس از لرستان دومين استان کشور از نظر نرخ باالی بيکاری شد. 
  مرکز آمار ایران نرخ بيکاری پایيز امسال را منتشر کرد. 

درصد پس از لرستان در رتبه  ٨. ١٨به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بر اساس این گزارش استان کرمانشاه با 
  دوم بيکاری کشور قرار گرفت. 

  درصدی ھمراه بوده است.  ٧. ۴ابق آمار یادشده نرخ بيکاری استان نسبت به تابستان نيز با افزایش مط
درصدی ھمراه بوده اما عمال  ٣. ١این در حالی است که ھرچند این نرخ نسبت به مشابه سال قبل با کاھش 

  تغييری در جایگاه آن مشاھده نشده است. 
  برز در رتبه دوم قرار داشت. پایيز گذشته نيز کرمانشاه پس از ال

  اند.  ھا نسبت به آمار باالی بيکاری ھشدار داده ھمچنين مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی بار
ھای زودبازده نتيجه مطلوب برای کرمانشاه به ھمراه  ھای اشتغالزایی دولت از جمله بنگاه رسد سياست بنظر می

  نداشته است. 
  خبار گوناگونی از تعطيلی واحدھای توليدی صنعتی و سنتی کرمانشاه منتشر شده است.در ماھھای اخير ا

 

  نگرانی انجمن روزنامه نگاران ُکردستان از وضعيت نامعلوم دو روزنامه نگار 
  



  اخبار روز
   ٢٠١٣فوريه  ٢۴ -  ١٣٩١اسفند  ۶يکشنبه 

  
  وضعيت جسمانی سليمان محمدی روزنامه نگار کورد زندانی در زندان اوين تھران روز به روز رو به وخامت است. 

بر اساس اخبار تأييد شده از طرف انجمن روزنامه نگاران ُکردستان، سليمان محمدی در وضعيت نامساعد جسمانی 

دان شرايط او بيش از پيش رو به وخامت است. بسر می برد، به علت عدم مداوای پزشکی و بی توجھی مسئوالن زن

اين موضوع موجبات نگرانی خانواده نامبرده را فراھم نموده. اين روزنامه نگار چندی پيش عمل ديسک کمر و 

  فيوژن مھره داشته، از زمان بازداشت تاکنون ھيچ اقدام درمانی خاصی برای وی صورت نگرفته است 

ش،از زمانی که نامبرده دستگير شده است، تنھا يکبار به وی اجازه داده شده که ھمچنين بر اساس اظھارات نزديکان

تن از روزنامه نگاران  ١٦بھمن ماه ھمراه با  ٧اش ارتباط برقرار کند. محمدی روز  از طريق تماس تلفنی با خانواده

  ديگر در تھران دستگير شدند. 

ح نظری به انجمن روزنامه نگاران کردستان اعالم ميدارند، که ھمزمان با آن از سنندج، خانواده ی روزنامه نگار ماد

روز تمام است ھيچ خبری از وضعيت پسرشان ندارند. مادح نظری سردبير ھفته نامه ی "ديدگاه" در شھر سنندج  ٣٠

زداشت است، ھمکارانش به انجمن روزنامه نگار اطالع دادند که از اوايل بھمن ماه نامبرده توسط نيروھای امنيتی با

شده است. ھمچنين طبق اظھارات ھمکارانش، نظری قبل از دستگيری چندين بار از طريق تماسھای تلفنی تھديد شده 

  است. 

تن  ١٢در حالی که ھيچ خبری از سرنوشت اين دو روزنامه نگار زندانی کورد در دست نيست، در اوايل ھفته جاری 

ھای امنيتی بازداشت شدند و بعد از بازجويی و تفتيش منزل ھايشان روزنامه نگار ديگر در استان ايالم از طرف نيرو

با قيد وثيقه آزاد شدند، ھمچنين، از اين روزنامه نگاران تعھد گرفته شده که فعاليتھايشان تنھا بايد در حوزه ی 

  فرھنگی باشد. 

اھان بررسی وضعيت انجمن روزنامه نگاران کردستان با ابراز نگرانی از وضعيت اين روزنامه نگاران، خو

قای سليمان محمدی است و بر ضرورت تسريع درمان و رعايت حقوق انسانی ايشان تأکيد دارد، ھمچنين  جسمانی آ

اطالع از سرنوشت مادح نظری و ھمه روزنامه نگاران زندانی که غريبانه در کنج زندانھا به بند کشيده شده است، 

  رد وضعيت اين عزيزان دربند است. انه ھا و جامعه جھانی در موتأکيد ميکند و خواھان توجه ھرچه بيشتر رس

  انجمن روزنامه نگاران کردستان 

٢۴/٢/٢٠١٣   

  

  روز پيش به مکان نامعلومی منتقل شده است ۶سمکو خلقتی از 
   ١٣٩١اسفند  ٠۶شنبه يك

معلومی منتقل شده  روز پيش به مکان نا ۶خلقتی زندانی سياسی زندان رجایی شھر کرج، از سمکو 

  است.



ساله کرد  ٣٢بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، سمکو خلقتی زندانی سياسی 

بھمن ماه به مکان نامعلومی منتقل  ٣٠عد از ظھر دوشنبه زندان رجایی شھر کرج بسر ميبرد، از ب ١٢اھل مھاباد که در سالن 

  شده است. 

  سال زندان محکوم گردیده. ١۵وی به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از طریق جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان به 

عد از ظھر یکی از ھمبندیان وی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر ھرانا گفت: "سمکو بدون وسایل شخصی خود، ب

اند تا دوباره مورد بازجویی  الف سپاه منتقل نموده -٢اوین و یا بند  ٢٠٩خارج گردید و احتماال وی را به بند  ١٢دوشنبه از سالن 

  قرار گيرد."

وی ادامه داد: "این در حالی است که حکم قطعی سمکو صادر شده و معلوم نيست نھادھای امنيتی چرا مجددا وی را برای 

  اند." احضار کرده بازجویی

زندان اوین منتقل و در آنجا تحت فشار  ٢٠٩در اراک بازداشت گردیده پس از مدتی به بند  ١٣٨٨این زندانی سياسی که سال 

  برای انجام مصاحبه تلویزیونی قرار گرفته بود.

   ی کرد در زندان زاھدان دست به اعتصاب غذا زدیک زندانی سياس
   ١٣٩١اسفند  ٠٧دوشنبه 

ھای مستمر مسئولين  امير طالب مرھم زندانی سياسی کرد در زندان مرکزی زاھدان بدليل کارشکنی 

  اش دست به اعتصاب غذا زده و به قرنطينه زندان منتقل گردید. در روند آزادی و مرخصی

را در » باپير«بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امير طالب مرھم که پدر خود 

تر با آزادی مشروط وی چندین بار مخالفت شده بود، در اعتراض به کارشکنی  زمانی که در زندان بوده از دست داده و پيش

  و مرخصی از امروز دست به اعتصاب غذا زد. مسئولين در موافقت با آزادی مشروط 

  

   فعالين کارگری بازداشت شده در مھاباد محاکمه شدند
  ١٣٩١اسفند  ٠٧دوشنبه 

اسفند ماه محمد موالنایی، یوسف آب خرابات و واحد سيده از  ۶روز یکشنبه مورخ  -خبرگزاری ھرانا 

  دادگاه این شھر محاکمه شدند. ٢فعالين کارگری بازداشت شده در مھاباد در شعبه 

ھای کارگری، اتھامات وارده به این فعالين کارگری شرکت  بنا به گزارش تارنمای کميتٔه ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

  باشد.  کميته ھماھنگی در سنندج، کرج و ھمچنين حضور در اول ماه مه سال گذشته میدر مجامع عمومی 



 

   شھروند ساکن سلماس ۴تفتيش منزل و ضرب و شتم 
   ١٣٩١اسفند  ٠٨شنبه سه 

اسفند ماه سال جاری نيروھای انتظامی و لباس شخصی با مراجعه به  ۵روز شنبه  -خبرگزاری ھرانا 

شان را مورد  شھروند از اھالی روستای بروشخواران ازتوابع شھرستان سلماس ایشان را ضرب و شتم کرده و منزل ۴منزل 

  بازرسی و تفتيش قرار دادند.

ر در ایران، نيروھای امنيتی ایران با مراجعه به منزل بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بش

صالح آقاجانی فرزند رضا، شفيق آقاجانی فرزند رضا، داود (دیام) جھانگيرزاده فرزند ابراھيم و ایرج ایوری فرزند ابراھيم اھل و 

  شھروند نيزتعرض نمودند.  ۴ساکن روستای بروشخواران، ضمن تفتيش منزل به افراد خانواده این 

این اقدام نيروھای امنيتی و لباس شخصی به شکلی زننده و با ھدف ایجاد ترس و وحشت  ،درادامه این گزارش آمده است 

بدون ارائه حکم قانونی و قضایی صورت گرفته است و سبب ضرب و شتم ایشان توسط  ،شھروند  ۴در بين خانواده این 

  نيروھای لباس شخصی شده است.

  گيرنده ماھواره و مدارک و وسایل شخصی، این شھروندان را ضبط کرده و با خود بردند. مامورین ھمچنين دستگاه

شھروند از سوی مقامات امنيتی ایران ھمکاری با حزب  ۴درضمن اتھامات مطرح شده از سوی نيروھای امنيتی نسبت به این 

  حيات آزاد کردستان (پژاک) مطرح شده است.

  ھای بيگانه و دفتر احمد شھيد سليمان به اتھام رابطه با رسانهيک سال زندان برای علی احمد 

  ١٣٩١اسفند  ٨سه شنبه 

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ یک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران گفت که علی احمد 

به اتھام ارتباط با رسانه ھای بيگانه و دفتر احمد شھيد به ھمراه چھار زندانی دیگر  ٩١سليمان زندانی ُکرد که مھرماه سال 

ُکرد از زندان مرکزی اروميه به بازداشتگاه اداره اطالعات شھر اروميه منتقل شده بود از سوی شعبه یک دادگاه انقالب اروميه 

  به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بشر علی احمد سليمان اواسط بھمن ماه از زندان به شعبه یک دادگاه انقالب شھر اروميه منتقل  بنابه گفته این فعال حقوق

روز در اواخر بھمن  ١٠شده و در آنجا به اتھام ارتباط با رسانه ھای بيگانه و دفتر دکتر شھيد مورد محاکمه قرار گرفته و بعد از 

دادگاه انقالب در دادنامه صادر بدون اشاره «ماه سال جاری، تایيد حکم یک سال حبس به او در زندان رسما اعالم شده است: 

به  ٩٠به ھيچگونه مدرکی در این زمينه این حکم را صادر کرده و تنھا با توجه به سابقه او که پيشتر نيز در خردادماه سال 

عليه نظام از طریق نشر اخبار کذب به رسانه ھای بيگانه و حقوق بشری از سوی شعبه یک دادگاه انقالب اروميه اتھام تبليغ 

  »ماه حبس محکوم شده بود این حکم جدید را صادر کرده است. ۶به ریاست قاضی چابک به 

  

يمان شھروند ُکرد تبعه علی احمد سل»«این فعال حقوق بشر در خصوص سابقه این زندانی سياسی به کمپين گفت : 

در منطقه ی مرزی ترگەور از توابع شھرستان اروميه بازداشت و برای چندین ماه در  ٨۴کردستان عراق در پایيز سال 

بازداشتگاه حفاظت اطالعات سپاه پاسداران تحت بازجویی شدید و در مواردی ھم ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. این 

سال  ۵شعبه یک دادگاه انقالب اروميه به ریاست قاضی درویشی به اتھام عضویت در پژاک به  زندانی سياسی بعدا از سوی



  »ماه حبس محکوم شد. ۶حبس تعزیزی و از بایت ورود غيرقانونی به کشور به 

  

این زندانی سياسی در این مدت حبس از حق تماس تلفنی و مالقات با خانواده محروم بوده است و در « وی مدعی شد: 

ول چند سال گذشته بارھا به بازداشتگاه ستاد خبری اداره ی اطالعات منتقل شده و برای ھمکاری و اعترافات تلویزیونی ط

وزارت اطالعات با اعالم اینکه ھمچنان  ٩٠تحت فشار و آزار واذیت فيزیکی قرار گرفته است. بعد از اتمام پایان حبس در سال 

دی وی ممانعت به عمل آورده است و در طی سال گذشته دو بار از سوی دادستان اروميه دارای یک پرونده باز می باشد از آزا

کافی نبوده است خواستار تجدید محاکمه به ھمين اتھام  ٨۴به دادگاه احضار شده و به بھانه اینکه حکم زندان صادره در سال 

  »عضویت در پژاک و صدور حکم مجدد برای وی کرده است.

  

پنج زندانی سياسی ُکرد به نامھای احمد تموئی، یوسف کاکه ممی ، جھانگير «چنين به کمپين گفت: این منبع مطلع ھم

از سوی ماموران وزارت اطالعات شھر  ٩١مھرماه  ٢٠بادوزاده ، علی احمد سليمان و مصطفی علی احمد که روز پنج شنبه 

قل شده بودند بعد از دو ماه به اتھام ارتباط با رسانه ھای اطالعات این شھر منت  اروميه از زندان مرکزی به بازداشتگاه اداره

 ٢١بيگانه و دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل و تبليغ عليه نظام در زندان مورد بازجویی و حتی شکنجه قرار گرفتند. در تاریخ 

زندانی  ۵ت داده شده بودند و ھر آذرماه احمد تمویی به زندان رجایی شھر کرج تبعيد و چھار زندانی دیگر به زندان اروميه عود

  »سياسی در زمان بازداشت از سوی شعبه ی یک دادگاه انقالب مورد تفھيم اتھام و بازپرسی قرار گرفته بودند.

  

 انتقال چھار فعال دانشجويی ُکرد به زندان مريوان

  ٢٠١٣فوريه  ٢٨ - ١٣٩١اسفند  ١٠پنجشنبه 
  

  چھار تن از فعاالن دانشجویی شھرستان مریوان به زندان مرکزی این شھر منتقل شدند. 
ماه چھارتن از فعاالن دانشجویی  بنا به گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان، امروز پنجشنبه دھم اسفند

از بازداشتگاه پوشی و سامان محمودی  ھای سوران دانشور، داود قاسمی، محمد کھنه شھرستان مریوان به نام
  ادارٔه اطالعات شھرستان مریوان به زندان مرکزی این شھر انتقال یافتند. 

تا لحظه تھيه این گزارش، ھيچ علت یا عللی برای بازداشت این شھروندان از جانب مقامات قضائی شھر مریوان 
  باشد شود اتھام این افراد امنيتی می اعالم نشده اما گفته می

ماه سال جاری داود قاسمی، سامان محمودی، سوران دانشور، محمد  ژانویه/ دھم بھمن  ٢٩گردد  یاد اور می
  پوشی، توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند. کھنه

  

  انتقال ھوشنگ رضایی زندانی سياسی محکوم به اعدام به مکان نامعلوم
   ١٣٩١اسفند  ١٢شنبه 

ھوشنگ رضایی زندانی سياسی محکوم به اعدام ساعاتی  –خبرگزاری ھرانا 
 پيش از زندان رجایی شھر به محل نامعلومی منتقل شد. 

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

اعدام محکوم شده است.  سياسی به اتھام ھمکاری با کومله به  
 

زندان اوین به زندان رجایی شھر منتقل شده  ٢٠٩وی اخيرا پس از شش ماه انفرادی در بند 
 بود. 



 
خانواده این زندانی سياسی به دليل کھولت سن و زندگی در شھرستان قادر به پيگيری 

 وضعيت وی در زندان کرج نيستند. 

 

 وثيقه آزاد شدندچھار دانشجوی زندانی در مريوان با 

  ٢٠١٣مارس  ٠٣ -  ١٣٩١اسفند  ١٣يکشنبه 
  

آژانس خبری موکریان : چھارتن از دانشجویان کرد اھل مریوان که چندی پيش توسط نيروھای امنيتی بازداشت 
  شده بودند، امروز با سپردن قرار وثيقه آزاد شدند. 

ھای داود قسيمی،  جویان کرد اھل مریوان به نامبنا به گزارش رسيده به آژانس خبری موکریان،، چھار تن از دانش
روز از بازداشت موقت، ھرکدام با وثيقٔه  ٣٢پوشی و سامان محمودی پس از گذشت  سوران دانشور، محمد کھنه

  ميليون تومانی آزاد شدند.  ١٠٠
ھای داود  نامماه سال جاری چھار تن از فعاالن دانشجویی شھرستان مریوان به  گردد دھم بھمن  یاد اور می

ماه از  قاسمی، سامان محمودی، سوران دانشورتوسط نيروھای امنيتی بازداشت و پنجشنبه دھم اسفند
  .بازداشتگاه ادارٔه اطالعات شھرستان مریوان به زندان مرکزی این شھر منتقل شدند

  

  روز آزاد شدند ٣٢دانشجوی مریوانی بعد از  ۵

  ١٣٩١اسفند  ١٣یکشنبه 

  احزاب کرد و فعاليت دانشجویی تفھيم شد ھام ھمکاری باات

  

  

روز پيش در مریوان دستگير شده  ٣٢قرار بازداشت پنج فعال دانشجویی کرد که از نزدیک به 
ميليون تومانی از سوی دادگاه انقالب  ١٠٠ھای  اسفند با سپردن وثيقه ١٢بودند، روز شنبه، 

  به آزادی موقت تبدیل شد. 

پوشی ھمزمان  سوران دانشور، خالد محمدی، سامان محمودی، داوود قسيمی و محمد کھنه
  ماه در شھر مریوان بازداشت شده بودند.  بھمن ١٠حضار چند فعال دیگر روز سه شنبه ابا 

برخی از منابع خبری، ھمزمان با بازداشت این افراد از دستيگری فرد دیگری به نام "زانا 
  وضعيت وی اطالعی در دست نيست.  از ودند که تا این لحظهمعينی" خبر داده ب

تر و  نيروھای امنيتی در جریان بازداشت، منازل این افراد را مورد تفتيش قرار داده و کامپيو
  بودند.   وسایل شخصی آنان را با خود برده



ھا تحت فشار  ھای این پنج دانشجوی زندانی که به گزارش روز برای مصاحبه با رسانه خانواده
  بودند، تا لحظه آزادی موقت موفق به مالقات با بستگانشان نشده بودند. 

اند که در دوران بازداشت و  منابع نزدیک به خانواده این پنج فعال دانشجویی، به روز گفته
ھا دست  ھای آن ھا تفھيم شده اما در بازجویی با یک حزب کرد" به آن بازجویی اتھام "ھمکاری

  ھای دانشجویی بوده است.  کم در یک ھفته آخر در رابطه با فعاليت

در سالھای گذشته به ویژه سال گذشته، شماری از فعاالن مدنی و دانشجویی کرد توسط 
ه دمکراتيک دانشجویان کرد اند که بيشتر آنان عضو اتحادی نيروھای امنيتی بازداشت شده

  اند.  بوده

اسعد باقری، سوران دانشور، ميالد کریمی، مھدی دعاگو، آرمان زمانی، رحيم باجور و شيرزاد 
سوی نيروھای امنيتی از کریمی از جمله اعضای این اتحادیه ھستند که طی سال گذشته 

  اند.  احضار و بازداشت شده

  توسط جمعی از دانشجویان کرد تأسيس شد.  ١٣٨۴ل اتحادیه دمکراتيک دانشجویان کرد، سا

  اند.  تاکنون شماری از اعضای این اتحادیه از حق تحصيل محروم شده

بھمن ماه، سوران دانشور، دانش آموخته رشته مسکن و  ١٠در ميان بازداشت شدگان روز 
ان ُکرد شھرسازی از دانشگاه کردستان و دبير کميته ھماھنگی اتحادیه دمکراتيک دانشجوی

  است. 

ھای قضایی استان کردستان به اتھام "تبليغ  این فعال کرد بھمن ماه گذشته از سوی دستگاه
  عليه نظام جمھوری اسالمی" به یکسال زندان محکوم شد. 

بازداشت شده بود، به مدت دو سال به صورت  ٩٠حکم آقای دانشور که در شھریور ماه سال 
  تعليق درآمده است. 

ھای دانشجویی  انشجویان ایرانی به ویژه در سالھای گذشته به خاطر فعاليتبسياری از د
ھای متفاوتی ایجاد  اند. نھادھای مدافع حقوق بشر در بيانيه بازداشت، احضار و زندان شده

  اند.  ھا و فعاالن دانشجویی ایرانی را محکوم کرده فشار بر نھاد

بار پياپی، در چھارمين گزارش خود به  احمد شھيد، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای چندمين
فوریه امسال منتشر شد، نسبت به وضعيت  ٢٨مجمع عمومی سازمان ملل که روز 

  ھای جمھوری اسالمی ابراز نگرانی کرده است. دانشجویان ایرانی در زندان

 وه قریشیکا

  

    ادبی در پاوه دستگير شدنددو فعال فرھنگی و 
   ١٣٩١اسفند  ١٧پنجشنبه 



اطالعات   ادبی از طرف اداره -کيھان عزیزی و داوود غفاری دو فعال فرھنگی

  احضار و بازداشت شدند.  پاوه

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

تسليت بزبان کردی بمناسبت درگذشت یکی   اتھام نگارش متن اعالميه  ادبی به -فرھنگی

(مال قادر   در پاوه  ولی فقيه  و نماینده  و پس از شکایت امام جمعه  ازنویسندگان در ماه گذشته

  ادری) احضار و بازداشت گردیدند. ق

  ی ھماھنگی مراسم ھشت مارس در سنندج  دستگيری اعضای کميته
  اخبار روز

   ٢٠١٣مارس  ٧   - ١٣٩١اسفند  ١٧  شنبه پنج
  

امروز پنجشنبه، ماموران امنيتی طی يورشی وحشيانه، چند نفر نفر از اعضای کميته ھماھنگی برای برگزاری مراسم 

  انی زن، بدون ھيچ دليلی با توھين و ھتاکی دستگير کردند. ھشتم مارس روز جھ

به گزارش کميته ی دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ماموران با کفشھای گلی وارد منزل شده و به طور توھين آميز با 

  اين شھروندان سنندجی برخورد کردند. 

  تا به حال ھيچ خبری از دستگير شدگان در دست نيست. 

وفا قادری و خالد حسينی در ميان کسانی ھستند که صبح امروز توسط نيروھای امنيتی در سنندج علی آزادی، 

  بازداشت شده اند. 

ھا صورت گرفته  به گفته شاھدان احتماال برای جلوگيری از برگزاری مراسم ھشت مارس در سنندج اين دستگيری

  است. 

  محروميت از تحصيل برای دانشجوی دکترای کرد اھل سنت
   ١٣٩١اسفند  ١٧پنجشنبه 

کبودی دانشجوی کرد اھل سنت در مقطع  اسماء چشمه -خبرگزاری ھرانا 

  دکترا از ادامه تحصيل محروم شد.

ن ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، اسماء بنا به اطالع گزارشگرا

کبودی ساکن سنندج و از "پيروان مکتب قرآن"، دانشجوی دکترای ریاضی محض (آناليز)  چشمه



دانشگاه کردستان بدستور وزارت اطالعات سنندج و از طریق حراست دانشگاه از ادامه تحصيل 

  محروم شد. 

بھمن ماه) از طرف مدیر گروه ریاضی، اخراج  ٢۴امتحانات ترم اول (گفتنی است، پس از پایان 

  شود. وی اطالع داده می

در برگ ابالغ اتھامات، عقيدتی و مذھبی ھمچون تحریک دانش آموزان و معلمان در جھت 

تفرقه مذھبی و توزیع مکرر اعالميه در دبيرستان فاطمه الزھرا شھرستان کامياران در جریان 

  با موضوعاتی از قبيل: ٩١-٩٢و آبان سال تحصيلی ھای مھر  ماه

  لغو مدرک پزشکان اھل سنت -١

  ھای ملی ومذھبی عليه اھل سنت کردستان ستم -٢

  سریال سياست برخورد با اھل سنت ایران -٣

-اسماء چشمه کبودی ساکن سنندج ودبير رسمی ریاضی در آموزش وپرورش کامياران 

شناسی ارشد  که در کنار تدریس، موفق به أخذ مدرک کار باشد، می -دبيرستان فاطمة الزھرا

) در آزمون دکترای ریاضی محض ٩١امسال نيز ( ریاضی به عنوان دانشجوی ممتازگردید، و

  شود. (آناليز) با نمره عالی در دانشگاه کردستان پذیرفته می

منوع التدریس الزم به یاد آوریست، پيشتر نيز تنی چند از دبيران و معلمان "مکتب قرآن" م

  شده بودند و مدرک طبابت چند تن از پزشکان وابسته به این گروه لغو شده بود.

  

  موج گسترده بازداشت فعالين مدنی ُکرد
 

08.03.2013  
 ايران امروز

اطالعات شھرستان مھاباد در طول   المللی حقوق بشر در ايران گفت که نيروھای اداره يک منبع محلی به کمپين بين
ھای گذشته چندين تن از فعالين مدنی و شھروندان ُکرد را در اين شھر بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری  ھفته
ھا برای صحبت نکردن در مورد فرزندانشان، ھويت  ديد خانوادهاند و به دليل تھ اطالعات اين شھر منتقل کرده  اداره

فعال مدنی و شھروند  ١٠نشده است. منابع مطلع محلی از بازداشت حداقل  مشخصھنوزگان  تعدادی از بازداشت شد
 ١٧اطالعات شھرستان سنندج روز پنج شنبه   اند. ھمچنين نيروھای اداره ھای گذشته خبر داده ُکرد در طی ھفته

  تن از فعالين کارگری شھر سنندج کردند.  ۵سفندماه اقدام به بازداشت ا

بھمن ماه يک دانش آموز ُکرد به  ٢٩اطالعات در روز دوشنبه   اين فعال حقوق بشر به کمپين گفت: نيروھای اداره
و ھمزمان پسر  اند نام فرزاد سامانی در داخل شھر مھاباد بازداشت کرده و به بازداشتگاه ستاد خبری منتقل کرده

ديگری از شھر توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است. ھمچنين اخباری مبنی بر بازداشت   دائی او نيز در منطقه



وارده بر خانواده ھويت افراد ديگر مشخص  یافراد ديگری در اين زمينه وجود دارد ولی به دليل فشارھا  گسترده
روز بازداشت فرزاد سامانی به منزل پدری وی يورش برده و ضمن  ۵ز اطالعات بعد ا  نشده است.. نيروھای اداره

او، برادر بزرگتر وی به نام فاروق سامانی که ھنرمند و از زندانيان   احترامی به اعضای خانواده بازرسی و بی
روز سه شنبه اند. ھمچنين در  سياسی سابق بوده است، بازداشت کرده و با خود به بازداشتگاه ستاد خبری منتقل کرده

اسفندماه نيروھای امنيتی يک فعال فرھنگی و از زندانيان سياسی سابق ُکرد به نام رسول خضرمروت را نيز  ٧
اند. از علت بازداشت اين افراد ھمچنان اطالعی بدست نيامده است و تنھا افراد بازداشت شده به  بازداشت کرده

اطالعات مھاباد   گھداری خويش در بازداشتگاه ستاد خبری ادارهخويش تماس گرفته و از ن  صورت کوتاه با خانواده
  » اند. خبر داده

ردبير سابق نشريه موج جديد گسترده بازداشت فعالين ُکرد، قاسم احمدی از فعالين دانشجوی سابق ُکرد و س  در ادامه
اطالعات مھاباد متعاقبا   اسفندماه بعد از احضار به ستاد خبری اداره ١۶روز چھارشنبه ”  ژهرو” دانشجويی 

بازداشت شده است. نيروھای امنيتی ھمچنين به منزل او مراجعه کرده و اقدام به بازرسی منزل و ضبط کامپيوتر و 
  اند.  تعدادی از وسائل شخصی او کرده

شد. اين نشريه پس  ن کرد دانشگاه تھران منتشر میتوسط دانشجويا” روژه“ی سياسی، اجتماعی، فرھنگی  فصلنامه
ی  از سوی مسئوالن امور فرھنگی و کميته ١٣٩٠فروردين ماه سال  ٢٠شماره از آن در تاريخ  ١٣از انتشار 

  انضباطی دانشگاه تھران توقيف شد. 

موکريان نيوز ” خبری اسفندماه نيروھای امنيتی به منزل خسرو ُکرپور مدير آژانس  ١٧ھمچنين روز بعد پنج شنبه 
  اند.  مراجعه کرده و بعد از بازرسی منزل اقدام به بازداشت او کرده” 

اداره اطالعات مھاباد با ارائه “سی فارسی گفت:  بی بی مسعود کردپور، برادر خسرو کردپور با تائيد اين خبر به 
ھايش را نيز ھمراه  موبايل و کتاب تاپ، حکم قضايی امروز برادرم را بازداشت کرد و وسايل شخصی او نظير لپ

  ” خود بردند.

اتھامی است که عليه برادرش مطرح شده ” اطالع رسانی از زندانيان و فعاليت حقوق بشری“به گفته آقای کردپور 
  است. 

اسفندماه با يورش ھمزمان به منزل و محل  ١٧اطالعات شھر سنندج بامداد امروز پنج شنبه   ھمچنين نيروھای اداره
کار پنج تن از فعالين کارگری، اقدام به بازداشت خالد حسينی، حامد محمدنژاد، بھزاد فرج الھی، وفا قادری و علی 

  اند.  ھماھنگی برای ايجاد تشکالت کارگری بوده  اند. ھمه اين افراد عضو کميته آزادی کرده

دنی ُکرد در طی ماھھای گذشته روند صعوی داشته و در بھمن ماه نيز تعدادی از موج گسترده بازداشت فعالين م
ميليون  ١٠٠فعالين دانشجويی ُکرد مريوانی بازداشت شده بودند که بعد از حدود يک ماه اين افراد با توديع وثيقه 

  .رت موقت از زندان آزاد شده بودندتومانی به صو

  نگاران و برخورد با اھالی مطبوعات در ايران آغاز شده است.  روزنامهاز دوماه پيش موج جديدی از بازداشت 

  

رجاع پرونده سه زندانی سياسی محکوم به اعدام به اجرای احکاما   

١٣٩١اسفند  ١٩شنبه   

زندانی سياسی کرد متھم به عضویت در پژاک و با تائيد محکوميت سه  -خبرگزاری ھرانا 
ھا از اجرای حکم ایشان  ارسال پرونده ایشان به اجرای احکام زندان مرکزی اروميه، نگرانی

 .افزایش یافت



پور، سمکو نژادی، سامان نسيم سه زندانی سياسی کرد محبوس در زندان  ابراھيم عيسی
عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام  مرکزی اروميه با تائيد حکم اعدامشان در دیوان

  زندان اروميه در آستانه اعدام قرار گرفتند

  پنج تن دیگر در شھر پاوه بازداشت شدند 
   ١٣٩١اسفند  ١٩شنبه 

توسط بيستم اسفندماه پنج شھروند اھل شھرستان پاوه   امروز شنبه 

  نيروھای امنيتی در این شھرستان بازداشت شدند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاال ن حقوق بشر در ایران، قانع حاتمی، 

محمد نگاری، بابک عباسی، معتصم شافعی و جھانبخش احمدی اسامی بازداشت شدگان 

  امروز بوده است. 

رسد فعاليت در  سوی ماموران اعالم نشده است اما بنظر میاتھام و دليل بازداشت ایشان از 

  فضای سایبری موجب بازداشت ایشان شده است.

ماموران امنيتی در مراجعه به منزل کليه بازداشت شدگان اقدام به تفتيش منزل و ضبط 

  تر، مدارک شخصی نامبردگان کردند. کامپيو

دارد.   شروع و ھنوز ادامه  گذشته  ز ھفتها  موج دستگيری جوانان و فعاالن فرھنگی شھر پاوه

دو فعال فرھنگی و ادبی بنامھای "داوود غفاری" و "کيھان عزیزی" بدليل   گذشته  ھفته

  تسليت بزبان کردی بازداشت شدند.  مبنی بر انتشار اعالميه  پاوه  شکایت امام جمعه

تن دیگر بنامھای  نيز چند  گذشته  ھم چنين برخی گزارشات حاکی از آن است که ھفته

"فردین رسولی"، "بختيار رسولی"، "ستار احمدی"، "مختار احمدی" و "یاسر کاکایی" بدالیل 

  اند. نامعلومی توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده

نفر  ١٢ھای امروز در این شھر شمار بازداشت شدگان در شھر پاوه به  با احتساب بازداشت

  رسيده است.

حکم اعدام دو زندانی سياسی به ده سال حبس در تبعيد تقليل يافت   
  ١٣٩١اسفند  ١٩شنبه 



سيد سامی حسينی زندانی سياسی کرد به ھمراه جمال الدین محمدی که به اتھام  
ررسی مجدد پرونده به ده سال بمبگذاری و عضویت در پژاک به اعدام محکوم شده بودند در ب

 .حبس تعزیری و تبعيد محکوم شدند

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این دو زندانی 
.نددر ایست بازرسی گلوگاه شيرازی سلماس بازداشت شد ٨٧سياسی در خرداد ماه سال   

 

پور، معلم و روزنامه نگار بازداشت شد مسعود کرد                                                                              
١٣٩١اسفند  ٢٠   

| 

اطالعات مھاباد برای پور در مراجعه به اداره  پور، فعال صنفی و برادر خسرو کرد مسعود کرد
 .پيگيری وضعيت برادرش بازداشت شد

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، وی که جھت 
  اطالعات مھاباد مراجعه کرده و از آنجا با این  صبح به اداره ١١پيگيری وضعيت برادرش ساعت 

ه است نامبرده را از اداره مذکور خارج و به محل پاسخ که وی به محل دیگری منتقل شد 
.نامعلومی منتقل کردند  

 

  روزنامه نگاران کردستانی را آزاد کنيد! 
  

   ٢٠١٣مارس  ١٠ -  ١٣٩١اسفند  ٢٠يکشنبه 
  

  سرگشاده  ای نامه  کردستان در  مدنی  و فعاالن سياسی نگاران از روزنامه  گزارش دريافتی: شماری - اخبار روز 

و مراتب نگرانی خود را از بازداشت خودسرانه و  در کردستان ھستد  نگاران بازداشتی روزنامه  خواھان آزادی

  ند گسترده روزنامه نگاران ًکرد اعالم می دار

  آيد:   در ذيل می  متن نامه

  ه نگاران کردستانی را آزاد کنيد روزنام

ايران و گسترش فضای اختناق و سرکوب ، که نمود بارز آن با شروع موج جديد بازداشتھا از حدود يک ماه پيش در 

دستگيری دھھا روزنامه نگار در تھران بود، اين موج با شدت بيشتری به کردستان رسيد و اولين برخورد در استان 

ايالم و سپس استان کردستان و ھم اينک در آذربايجان غربی با شدت و حجم بيشتری ، حضور خود را تحميل کرده 

. و در اقداماتی جداگانه خسرو کردپور، قاسم احمدی و مسعود کردپور از فعالين عرصه خبرنگاری و است

  مطبوعاتی بازداشت شدند. 

بدون ترديد تجربه سالھا برخورد حکومت اسالمی با فعالين مدنی و مطبوعاتی در مناطق مختلف کردستان اين 

يزی محکم برای برخوردی خشن و تندتر با اين فعالين به دليل ًکرد واقعيت تلخ را به اثبات رسانده ، که ھمواره دستاو

اند. به طوری که با نسبت دادن آنھا به  بودن وجود داشته و فعالين کردستانی ھمواره از ستمی مضاعف رنج برده

  اپوزيسيون خارج از کشور دستاويزی برای خود مھيا کرده جھت صدور احکامی سنگين برای اين فعالين. 

اين اوصاف به نظر می رسد ھم اکنون بازداشت شدگان جديد در کردستان ، قربانی سناريو سازی جديد رژيم حاکم با 



بر ايران ھستند به اين وسيله ما امضاکنندگان اين نامه اعتراضی مراتب نگرانی خود را از بازداشت خودسرانه و 

  ی ھر چه سريع تر آنان می باشد. داشته و خواستار آزاد گسترده روزنامه نگاران ًکرد و سناريوسازی برای آنان اعالم

 

آخرین وضعيت زانيار و لقمان مرادی در گفتگو با اقبال مرادی   
  ١٣٩١اسفند  ٢٠كشنبه ي

زندان  ١٢زانيار و لقمان مرادی زندانيان سياسی محکوم به اعدام در سالن  -خبرگزاری ھرانا 
باشند که خطر اعدام ایشان نگرانی محافل حقوق بشری را بر انگيخته  رجایی شھر کرج می

 .است

در این رابطه خبرگزاری ھرانا گفتگویی اختصاصی با اقبال مرادی پدر زانيار مرادی ترتيب داده 
خوانيد است که مشروح آن را در زیر می . 

لطفا در مورد آخرین وضعيت لقمان وزانيار مرادی در زندان رجایی شھر کرج برای 
 .خوانندگان توضيح دھيد

ایند بيرون از وضعيتشون  ھا وسایتھای خبری ودوستانی که از زندان می ما از طریق رسانه
القات ھستند. و بر اساس آخرین اطالعاتی ھا ممنوع الم شویم، به واقع ھردوی ان مطلع می

که بدست آوردیم وضعيت جسمی زانيار ھم بنا به شکستگی ستون فقرات ورنجھایی که 
ھا  ھا با توجه به اینکه تمام رسانه ناشی ازشکنجه بود مناسب نيست. وضعيت پرونده ان

ولی متاسفانه وفعالين حقوق بشری در رابطه با حکم اعدام زانيارولقمان اقدام کردند. 
 .جمھوری اسالمی تا کنون ھيچ اقدامی و یا عکس العملی نشان نداده است

توانيد بفرمایيد که اجرای حکم زانيار ولقمان به چه شکل متوقف شد و در حال  می
 حاضر در چه مرحله است؟

حکم صادره به قرار شورای عالی قضایی به قوت خود باقی است ولی علت اینکه چرا اجرای 
ھا و نھادھای حقوق بشری است که فشار  صورت نگرفته است به خاطر فعاليت سازمان حکم

اند اما آخرین وضعيت پرونده ھيچ تغييری نکرده است و کماکان در اجرای  زیادی به ایران اورده
 .احکام زندان رجایی شھر است و ھر لحظه اجرای حکم وجود دارد

رزاده شمارا محاربه وقتل فرزند امام جمعه دادگاه انقالب تھران اتھام فرزند و براد
 شھر مریوان اعالم کرده است توضيحی در این رابطه دارید؟

ھا کسی نبوده جز خود  دانند که عاملين این زنجيره ترور امام جمعه وتمام مردم مریوان می
 کادرھای اطالعات در مریوان، امثال کادرھای بوميشون یا نيروھای اسالمی که دست باالیی

ھا داشتند دراین زنجيره ترور . 

بعد از دستگيری نيروھای اتحاد که خود امام جمعه ھم دراصل یکی از عاملين دستگيری 
ھا درکردستان به خصوص درمریوان یک دونه گلوله  نيروھای اسالمی بوده. بعد از دستگيری ان

که عوامل  اند ھم شليک نشده است و ھمه مردم بومی منطقه به این نتيجه گيری رسيده
ھا دست داشتند اداره اطالعات دراین ترور . 

حدود صد و سی چھل نفراز افراد بومی وغيربومی درکردستان و به خصوص درمنطقه مریوان 
خواست رسوایی که خودشان  توسط عوامل اداره اطالعات ترورشدند. وجمھوری اسالمی می

 .به باراوردند را به زانيار و لقمان نسبت دھند



ام جمعه مریوان در خصوص پرونده زانيار و لقمان مرادی چيست؟موضع ام  

در این سناریویی که وزارت اطالعات واسه زانيار ولقمان درست کرده امام جمعه نقش 
اند  ای که زانيار و لقمان مرادی در زندان نوشته اساسی داشته است بر اساس آخرین نامه

بيایيد به خاطر مصلحت قتل رابه عھده «ته ھا داشته گف ای که با این امام جمعه در جلسه
ھا ھم به خاطر اینکه قبل  اون» ساعت ازادتون کنم. ٢۴دم که در عرض  بگيرید. قول شرف می

ھا  از آن در وضعيت شکنجه تھدید به تجاوز جنسی استعمال بطری نوشابه و از این جورچيز
ار و لقمان نه با اسلحه سر و قرار داشتند مجبور به اعتراف ساختگی شدند درصورتی که زاني

 .کار داشتند و نه بينش سياسی داشتند

ھا بازداشت زانيار و لقمان را نوع گروگانگيری برای  تر در گفتگو با رسانه شما پيش
توانيد در این خصوص توضيح دھيد؟ بازداشت خودتان اعالم کردید می  

روز قبل از بازداشت زانيار من در خاک عراق ھدف ترور نافرجام ماموران اعزامی  ١۵تقریبا 

پرس تی «خبری از زانيار شبکه جاسوسی  ماه بی ٩جمھوری اسالمی قرار گرفتم و بعد از 

ھا  مستندی در رابطه با بازداشت زانيار و لقمان پخش کرد درصورتی که ھمه این» وی

کی گرفتند ونه سالحی. واگر شما رنج نامه زانيار ولقمان را اساس وبی پایه بوده نه مدر بی

  برید ھا درست کردند بھشون پی می خونده باشيد این نوع سناریو سازی که واسه این بچه

 

  »ست ربايی نحوه دستگيری خسرو و مسعور کردپور، نوعی آدم«

  ٢٠١٣مارس  ١٢ - ١٣٩١اسفند  ٢٢سه شنبه 
  
  

برادر خسرو و مسعود کردپور که اخيرا در  دویچه وله: جعفر کردپور
وگو با دویچه وله ضمن ابراز نگرانی و  مھاباد بازداشت شدند در گفت

ھا توسط ماموران  اش، نحوه دستگيری آن خبری از وضعيت برادران بی
  کند. ربایی تشبيه می اطالعات مھاباد را به آدم

  
 ١۶شنبه  د، پنجبه گفته جعفر کردپور ماموران اداره اطالعات مھابا

نگار و مدیر آژانس خبری  خسرو کردپور، روزنامه ١٣٩١اسفند 
  کنند. "موکریان" را در دندانسازی بازداشت می

  
روند و حين تفتيش منزل، خسرو کردپور را مورد  افزاید، ماموران ھمراه با خسرو کردپور به منزل او می وی می

برند. ماموران اداره اطالعات سپس  ی او و ھمسرش را با خود میضرب و شتم قرار داده و کامپيوتر، موبایل شخص
  برند. خسرو کردپور را با خود به مکان نامعلومی می

  
نگار و برادر خسرو کردپور برای اطالع از وضعيت برادر خود به اداره  اسفند، مسعود کردپور روزنامه ١٧روز شنبه 

ه اطالعات مسعور کردپور را ھم بازداشت کرده و با خودرو به مکان کند اما ماموران ادار اطالعات مھاباد مراجعه می
  کنند.  نامعلومی منتقل می

  
ھای خسرو و مسعود کردپور آشکار و علنی بوده و نيازی به برخوردھای  گوید فعاليت وله می جعفر کردپور به دویچه

  کردند. ھا خود مراجعه می کردند، آن ھا را احضار می غيراخالقی برای دستگيری برادرنش نبوده چرا که اگر آن
  

 

 



اند و  دھد معلوم نيست به چه علت و به چه اتھامی خسرو و مسعود کردپور دستگير شده جعفر کردپور ادامه می
  شوند. االن در کجا نگھداری می

  
  »ھا نگرانی خانواده مسعود و خسرو کردپور از وضعيت آن«

  
رباره چرایی دستگيری خسرو و مسعود کردپور به دادستانی مراجعه به گفته جعفر کردپور وقتی اعضای خانواده د

کند در ایران گاھی اوقات نيروھای خودسر  اطالعی کرده است. او اضافه می کنند، دادستان ھم اظھار بی می
توانند جبران کنند و ھمين علت نگرانی خانواده مسعود و خسرو کردپور  کنند که بعد مسئوالن ھم نمی کاری می

  ت.اس
  
برادرانم «گوید:  اند. او می گوید، خسرو و مسعود کردپور ھيچ کار غيرقانونی انجام نداده طور که جعفر کردپور می آن

  »اند. کردند و پيگير وضعيت زندانيان بوده بشری می ق فعاليت حقو
  

ھای  رسانه  زارشھا ایجاد رعب و وحشت ميان مردم است. بنا بر گ از نظر جعفر کردپور، ھدف از این دستگيری
ھای اخير خسرو کردپور، قاسم احمدی از اعضای شورای سردبيری فصلنامه  زمان با دستگيری بشری، ھم حقوق
  ف" نيز دستگير شده است. "روژه

  
گوید اگر ماموران امنيتی جوابی درباره دليل بازداشت، اتھام و مکان نگھداری مسعود و خسرو  جعفر کردپور می
ربایی به مراجع  نواده مسعود و خسرو کردپور از حکومت جمھوری اسالمی به اتھام آدمکردپور ندھند، خا

  المللی شکایت خواھد کرد. بين
  

  ادامه ی موج بازداشت ھا در کردستان
  

در ادامه ی بازداشت ھای روزھای اخير در کردستان، دو شھروند ديگر در پاوه دستگير شده اند. اين در حاليست • 

ھا تا کنون بی  خانواده ھای تمامی دستگيرشدگان اخير برای دانستن داليل دستگيری و محل نگھداری آنکه تالش 

  نتيجه مانده است ...

  اخبار روز:
  ٢٠١٣مارس  ١۴ - ١٣٩١اسفند  ٢۴شنبه  پنج

  

ازداشت خبرگزاری ھرانا: دو شھروند ديگر در پاوه بنامھای گوران بھرامی و آراس حاتمی توسط نيروھای امنيتی ب

  شدند. 

  

ھای شھر  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاال ن حقوق بشر در ايران، در ادامه دستگيری

  پاوه، دو تن ديگر بنامھای گوران بھرامی و آراس حاتمی توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند. 

ھا  ر برای دانستن داليل دستگيری و محل نگھداری آناين در حاليست که تالش خانواده ھای تمامی دستگيرشدگان اخي

  تا کنون بی نتيجه مانده است. 

ھا به مناطق کردنشين رسيد وتعداد زيادی از شھروندان کرد از جمله روزنامه  ھای اخير، موج بازداشت طی ھفته

ج، مھاباد، نقده، اشنويه ھای سنند نگاران، فعاالن حقوق بشر، حقوق زنان، کارگری، دانشجويی و ھنرمندان در شھر

  اند.  ھای اخير بازداشت شده وپاوه در روز

الھی، حامد  آقايان خسرو و مسعود ُکردپور، کيھان عزيزی، داوود غفاری، وفا قادری، خالد حسينی، بھزاد فرج

و محمودنژاد، قاسم احمدی، رسول خضرمروت، فرزاد و فاروق سامانی، منوچھر پوردل، مختار احمدی، بختيار 



آذر، قادر داستان، رحيم فتوحی، محمد  فردين رسولی، ياسر کاکايی، کيوان شيخی، کامران عثمانی، شھاب احمدی

خوش، جھانبخش احمدی، محمد نگاری، معتصم شافعی، قانع حاتمی و  خواه، يوسف حاجی سھرابی، ناصر نعمت

  اند. ھای اخير بازداشت شده بابک عباسی طی روز

  

  ھای فعالين کارگری بازداشتی سنندج  ادامه تجمع خانواده
  اخبار روز

   ٢٠١٣مارس  ١۴ - ١٣٩١اسفند  ٢۴شنبه  پنج
  

به گزارش رسيده، امروز سه شنبه : ١٣٩١اسفند  ٢٢ -کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری

صبح در مقابل اداره  ٩جمع زيادی از خانواده ھای فعالين کارگری بازداشتی در سنندج از ساعت  ٢٢/١٢/٩١

اطالعات اين شھر دست به تجمع اعتراضی زدند. با مراجعه خانواده ھا جھت پی گيری وضعيت عزيزانشان از 

طرف مامورين به آنھا گفته شد برويد تا بعد از تعطيالت دنبال کاِر بازداشتی ھا را نگيريد، اما خانواده ھا ھمچنان 

  ته رفته بر تعداد تجمع کنندگان اضافه شد. برماندن در آنجا پافشاری کردند و رف

تعداد زيادی از نيروھای امنيتی شامل چندين ماشين وموتور سوار به محل آمدند و از حاضرين  ١١:٣٠در ساعت 

خواستند محل را ترک کنند ولی حاضرين بر ماندن تا دريافت جوابی از سوی اداره اطالعات اصرار ورزيدند که در 

امنيتی به يکی از حاضرين بی حرمتی و به نامبرده حمله کردند که با عکس العمل جمعيت حاضر  اين ميان نيروھای

روبروشدند. بعد از اين برخورد يکی از نيروھای امنيتی به ميان حاضرين آمد و ضمن عذرخواھی از آنان، اعالم 

فته شد تا بعد از سيزده بدر به اينجا دقيقه به آنھا گ ٢٠دقيقه ديگر به شما جواب خواھيم داد؛ بعداز ٢٠کرد که تا 

  ظھر به تجمع شان پايان دادند.  ١:٣٠مراجعه نکنيد. سپس جمعيت با تاکيد بر اينکه دوباره بر می گرديم در ساعت 

کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری، خواھان آزادی فوری و بی قيد شرط فعالين کارگری 

  ير کارگران و فعالين دربند و زندانيان سياسی می باشد. بازداشتی و ھمچنين سا

 

 نيروھای انتظامی يک کولبر ديگر را کشتند 

  
  اخبار روز

 ٢٠١٣مارس  ١۶ -  ١٣٩١اسفند  ٢۶شنبه 
  

يک کولبر اھل روسنای بيتوش از توابع شھرستان سردشت با شليک مستقيم نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران، 

  جان خود را از دست داد. 

بنا به گزارش رسيده از ايران، نظاميان مستقر در مناطق مرزی شھرستان سردشت با تيراندازی مستقيم به يک کولبر 

  ند سعيد، وی را به قتل رساندند. پور فرز ُکرد بنام نوزاد ابراھيم

  ی "آالن" سردشت بوده است.  ساله، متأھل و ساکن روستای "بيتوش" از توابع منطقه ٣٥اين کولبر ُکرد 

  ھای بارکش کاسبکاران نيز توسط نيروھای نظامی کشته شده اند.  ھمچنين چند رأس از اسب

 استانداری کردستانخانواده ھای کارگران بازداشتی سنندج در مقابل 
 

 ٥روزی که از بازداشت  ١١اسفند ماه در طول مدت  ٢٧اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز 
کارگر عضو کميته ھماھنگی به نامھای وفا قادری، بھزاد فرج اللھی، خالد حسينی، حامد 



روزی که از بازداشت شریف ساعد پناه عضو ھيات مدیره  ٨محمودنژاد، علی آزادی و 
حادیه آزاد کارگران ميگذرد خانواده ھای این کارگران برای ھشتمين بار دست به تجمع ات

اعتراضی در مقابل اداره اطالعات شھر سنندج زدند و خواھان آزادی فوری عزیزان دربند خود 
شدند. اما امروز نيز ھمچون روزھای دیگر به این خانواده ھا جواب روشنی داده نشد و آنان 

قبلی بصورت راھپيمایی به سمت استانداری کردستان حرکت کردند و با  بنا بر تصميم
 دست زدن به تجمع اعتراضی در مقابل این استانداری خواھان آزادی عزیزانشان شدند.

بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولين استانداری کردستان از تجمع کنندگان خواستند تا یک 
بقيه تجمع کنندگان جھت مالقات با یکی از معاونين  نفر از ميان خود را به نمایندگی از سوی

استاندار به داخل استانداری بفرستند و در ادامه شھال دل بينا ھمسر شریف ساعد پناه به 
نمایندگی از سوی تجمع کنندگان طی مالقاتی با یکی از معاونين استاندار اعتراض خود را 

و خواھان آزادی فوری آنان شد. در این  نسبت به تداوم بازداشت کارگران دربند اعالم کرد
مالقات معاون استاندار با تاکيد بر این نکته تکراری که حتما پرونده ھای کارگران بازداشتی 

تکميل نشده است تا آزاد بشوند خواھان صبر و حوصله خانواده ھای کارگران بازداشتی شد 
این مالقات به شھال دل بينا اعالم  اما با اعتراض مجدد شھال دل بينا مواجه گردید. در ادامه

شد از آنجا که استاندار در محل استانداری نيست فردا صبح جھت پيگيری خواست ھایشان 
  به استانداری مراجعه کنند.

خانواده ھای کارگران بازداشتی در سنندج اعالم کرده اند تا زمان آزادی عزیزان خود که بدون 
شده اند ھمچنان به تجمعات اعتراضی خود در مقابل ارتکاب ھيچ جرمی به زندان افکنده 

 اداره اطالعات و دیگر نھادھای مسئول ادامه خواھند داد.

 

****************  

  دستگيری گروھی از جوانان در مالشيه اھواز 
  

  ٢٠١٣فوريه  ٢٧ - ١٣٩١اسفند  ٩چھارشنبه 
  

جوانان عرب در حين برگزاری جلسه تدريس زبان تعدادی از  ٢٦/٢/٢٠١٣گزارش دريافتی: ديشب  - اخبار روز 

عربی و تفسير قرآن توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند. منابع محلی گفته اند که نيروھای امنيتی با ورود شبانه به 

ن آيين دادرسی مصوب ن المللی بلکه با تخلف از قوانيمنازل دستگيرشدگان نه تنھا خارج از قوانين حقوق بشری و بي

  لی رژيم اقدام به دستگيری عده ای از جوانان نموده وبدون تفھيم اتھام به بازداشتگاھھای مجھول المکان برده اند. داخ

  

فعاالن حقوق بشری أضافه نموده اند که نيروھای اطالعاتی برای إيجاد رعب و وحشت در ميان فعالين فرھنگی 

ار أقدام به اينگونه بازداشت ھای خودسرانه کرده عرب و جھت جلوگيری از موج گرايش به مذھب اھل تسنن تکر

  :ل ھستند که از جمله دستگير شدگانسا ٢٥و  ٢٠اند. دستگير شدگان تنھا جوانان بين 

  رضا باوی -١

  سالم براجعه -٢

  منصور براجعه -٣

  عباس بدوی -۴

  اميربدوی -۵

  احمد بدوی -۶



  محمد مزرعه -٧

  ناصر اسدی -٨

  احمد حيدری -٩

  اوی جاسب عفر-١٠

  وليد مسعودی -١١

  خليل خسرجی -١٢

  که ھمگی اھل مالشيه ھستند. 

  

بود   ايران از جمله کشورھای ناقضان سيستماتيک آزادی مذاھب در جھان نزد سازمان ھای حقوق بشری معرفی شده

ھای مذھبی و دينی در چندين سال اخير  و در اين رابطه چندين بار جمھوری إسالمی را محکوم کرده اند. محدوديت

ز و شھرھای حومه آن افزايش يافته و چندين شھروند بر مسلمانان اھل تسنن ، صابئين( صبی ھا) و مسيحيان در اھوا

  عرب دستگير و در حال گذراندن محکوميت خود ھستند. 

  کريم دحيمی فعال حقوق بشر 

 

كوت نھادھاي حقوق بشر و وسعت دامنه ي دستگيري ھا در ميان شھروندان عربس  

 ٢٠١٣  مارس  ٠٣  - ١٣٩١اسفند  ١٣  يکشنبه
  
  

تعدادي از جوانان  ٢/٣/٢٠١٣و  ١/٣/٢٠١٣اھواز در مؤرخه  به گزارش فعاالن حقوق بشر از
منطقه كوره شھر ماھشھر و شھرجراحي( چمران) توسط نيروھاي امنيتي دستگير شده اند. 

بنا به گزارش اين منابع نيروھاي امنيتي بدون ھيچ گونه مجوز قضائي شبانه وارد منازل شده و 
ندان آنھا را با خود برده اند. تا كنون مشخص با إيجاد رعب و وحشت ميان خانواده ھا، فرز

  نيست كه اين عده را به اھواز منتقل كرده يا در ھمان شھر ماھشھر بازداشت شده اند.
  

منابع محلي أضافه نموده اند كه اين دستگيريھا در دو روز جمعه و شنبه رخ داده است كه در 
و قاسم سيمرى از أھالي كوره  اين ميان عبدالرضا غبيشاوي ، محمد كريمي، جاسم ناصري

بازداشت شده اند. از أھالي شھر جراحي نيز إبراھيم حاج  ١/٣/٢٠١٣ماھشھر در روز جمعه 
دستگير  ٢/٣/٢٠١٣مقدم، ھادي خضيري،علي صخراوي و نجم مقدم در روز شنبه مؤرخه 

امي شده اند.به گفته شاھدان عيني تعداد بازداشت شدگان بيش از اين تعداد اما فقط اس
  اين عده به فعاالن حقوق بشر إرسال شده است.

  
منابع مطلع گفته اند كه بازداشت شدن اين عده چند روز بعد از شركت كردن آنھا در تجمع و 
مراسم تشييع و دفن يك فعال فرھنگي صورت گرفته است. كه در آن مراسم اشعار ملي و 

در حق تعدادي از جوانان عرب ، سروده اجتماعي كه در آنھا بر مخالفت با احكام اعدام صادره 
اھواز، آبادان ، كوت -اند . قابل ذكر است كه در روزھاي أخير در چندين نقطه مانند مالشيه 

عبدهللا ، جراحي و خلفيه( رامشير) تعدادي از جوانان را بدالئل فعاليتھاي فرھنگي و مذھبي 
  توسط نيروھاي اطالعاتي دستگير شده اند.

دستگير شده  ٢٦/٢/٢٠١٣سامي إرسال شده از مالشيه اھواز كه در تاريخ ليست تكميلي أ
  بوده اند.

  ساله ٣٥محمد منصوري -١
  ساله ١٩ناجي سيالوي -٢
  ساله ٢٢غالب براجعه -٣



  ساله ٢٠فيصل سيالوي -٤
  ساله ٢٠عيسى سيالوي -٥
  رضا باوی-٦
  سالم براجعة-٧
  منصور براجعه-٨
  عباس بدوي-٩
  اميربدوي- ١٠
  بدویاحمد - ١١
  محمد مزرعه- ١٢
  ناصر اسدی- ١٣
  احمد حيدری- ١٤
  جاسب عفراوی- ١٥
  وليد مسعودی- ١٦
  خليل خسرجی- ١٧
  

خانواده ھاي اين افراد بازداشتي كه به بھانه ھاي واھي تا كنون دستگير شده اند از وضعيت 
كليه فرزندان خود نگران ھستند. نا گفته نماند كه نھادھاي امنيتي و دستگاه قضائي ايران به 

  پيمان ھاي بين المللي حقوق بشر و اصول و مواد آئين دادرسي خود پايبند نيستند.
  

   كريم دحيمي فعال حقوق بشر
٣/٣/٢٠١٣  
 

 ماموران امنيتی ضيا نبوی زندانی سياسی تبعيدی در اھواز را به نقطه نامعلومی منتقل کردند

  ٢٠١٣مارس  ٠۶ - ١٣٩١اسفند  ١۶چھار شنبه 
  
  

منابع خبری مستقل صبح دیروز ماموران امنيتی ضيا نبوی را ازبند خود در زندان کارون اھوازصدا کرده بنا به گزارش 
  و ھمراه خود بردند و تمام وسایل او در داخل زندان را نيز زیر و رو کردند.

را نيز  بنا به ھمين خبرماموران امنيتی ھمه دست نوشته ھا ویادداشت برداری ھای این زندانی محروم از تحصيل
  ھمراه خود برده اند.

  دوستان ضيا نبوی معتقدند این عمل احتماال به خاطر نامه او در رابطه با اعدام احتمالی علی عموری باشد.
خانواده و دوستان وی از دیروزشدیدا نگران وضعيت ضيا نبوی ھستند و در بی خبری کامل از وضعيت او بسر می 

  برند.
  
  

   وضعيت اسفناک و خطرناک زندانيان در زندان کارون اھواز
   ١٣٩١اسفند  ١٧پنجشنبه 



ھای رسيده حاکی از وضعيت نگران کننده و اسف بار  گزارش -خبرگزاری ھرانا 

ھا، تاکنون ھيچ مرجعی حاضر به  متعدد گزارشزندان کارون اھواز است و با وجود انتشار 

  رسيدگی به وضعيت این زندان نشده است.

ھا و شرایط تعيين شده در آیين  ھای کشور است که فاقد معيار زندان کارون اھواز یکی از زندان

ھایی است که برخی از زندانيان سياسی جھت  ھا است. این زندان یکی از زندان نامه زندان

کنند. از وضعيت نامطلوب و شرایط سخت زندانيان در این زندان  جا انتقال پيدا میتبعيد به آن

ھایی منتشر شده است اما تاکنون ھيچ مرجعی حاضر به رسيدگی به وضعيت  ھا گزارش بار

  این زندان نشده است. 

  محکومان به اعدام اھوازی به اعتصاب غذا ادامه می دھند 
  اخبار روز: 

   ٢٠١٣مارس  ١٠ - ١٣٩١اسفند  ٢٠يکشنبه 
  

شش تن از فعاالن فرھنگی عرب اھوازی محکوم به اعدام در اعتصاب غذا به سر می برند. يابر آلبوشوکه، ھادی 

راشدی، ھاشم شعبانی، مختار آلبوشوکه، محمد علی عموری پنج فعال فرھنگی عضو موسسه الحوار در شھر خلفيه 

سال حبس  ٢٠د. رحمان عساکره ديگر عضو موسسه الحوار نيز به بودند که پس از بازداشت حکم اعدام گرفته ان

  محکوم شده بود. 

فعاالن حقوق بشر از اھواز گزارش دادند؛ ھمه شش فعال فرھنگی عضو موسسه الحوار در اعتراض به احکام 

  شده اند. صادره بر عليه خود اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. اعتصاب کنندگان وارد روز نھم اعتصاب غذا خود 

از سوی ديگر مسئوالن زندان کارون اھواز که زندانيان ياد شده در آنجا نگھداری می شوند به فشارھای روانی و 

  تنبيھات جسمی عليه زندانيان ياد شده روی آورده اند. 

لفنی يکی از مسئوالن امنيتی زندان کارون در تماس ت ٢٠١٣مارس  ١٠فعاالن حقوق بشر می گويند امروز يکشنبه 

با خانواده ھای زندانيان از آنھا خواسته است که از فرزندان زندانی خود بخواھند که اعتصاب غذا را پايان دھند. از 

سوی ديگر زندانيان نامبرده درخواست خانواده ھا و تھديدھای مستمر مسئوالن زندان را نپذيرفته و به اعتصاب غذا 

  ادامه داده اند. 

 ٣٢در شعبه دو دادگاه انقالب اھواز صادر و در شعبه  ٩١تيرماه سال  ١٧عرب ياد شده در  احکام اعدام پنج زندانی

ديوان عالی کشور به رياست قاضی فرج اللھی تاييد شده بود. متھمان در دفاعيه خود به قاضی پرونده گفته بودند که 

ار ھای روانی مجبور به تمامی اعترافات درج شده در پرونده صحت ندارد و آنھا تحت شکنجه جسمی و فش

  شته اند. اعترافھايی شده اند که به ھيچ وجه از آنھا اطالعی ندا

  کريم دحيمی فعال حقوق بشر 

 



***************************  

 ساواالن سسی

)ارگان خبری انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربایجانی در ایران (آداپ  

 افزایش موج بازداشتھا در آذربایجان
٢٠١٣فوريه  ١٧ - ١٣٩١بھمن  ٢٩يکشنبه   

 

حقوق بشر و سخنگوی انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربایجانی در ایران(آداپ) در  فعال واحيد قاراباغلی
صدای آمریکا در خصوص موج اخير بازداشتھا در شھرھای آذربایجان، شرایط بازداشتگاھھای وزارت  مصاحبه با

  اطالعات، اتھامات وارده بر فعاالن ملی، به تشریح مواردی چون حبس تعليقی و آزادی موقت پرداخته است.

  

ورکيسم، تجزیه طلبی، اقدام عليه به گفته سخنگوی آداپ، فعاالن ملی آذربایجان معموالً با اتھاماتی مانند پان ت
امنيت ملی، ایجاد گروھھای غيرقانونی، تبليغ عليه نظام، تشویش اذھان عمومی، توھين به رھبری و مواردی 

  چون تجمع غيرقانونی روبرو می شوند.

اقدام عليه «واحيد قاراباغلی می گوید، قوانين ایران به وزارت اطالعات این اختيار را می دھد که فعاالن متھم به 
را برای مدت طوالنی بدون اجازه مالقات با خانواده و وکيل مدافع بازداشت کرده و به این ترتيب آنھا » امنيت ملی

را تحت شکنجه بازجویی کنند. از اینرو فعاالن انتقالی به بازداشتگاه وزارت اطالعات معموالً با این اتھام روبرو می 
  شوند.

پرونده سعيد متين پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اشاره می کند که ھم اکنون قاراباغلی در این خصوص به 
ماموران امنيتی این فعال حقوق بشر را «ساله خود در زندان اوین می باشد:  ٨در حال گذراندن دوران محکوميت 

بازجویی و شکنجه قرار ماه در سلول انفرادی زندان اوین تحت  ٩در غياب وکيل و بدون تماس با خانواده به مدت 
  »دقيقه به او حق دفاع از خود دادند. ٣داده و در دادگاه تنھا 

 این مدافع حقوق بشر به اسامی برخی از فعاالن و گروھھای آذربایجانی در زندانھای ایران اشاره کرده است:
 ٨دوران محکوميت  ، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر که از چھار سال پيش در حال گذراندنسعيد متين پور

زندانی منسوب به اقليت علوی مذھب که در خطر اعدام قرار  ،یونس آقایان ساله خود در زندان اوین می باشد؛
ساله خود در زندان تبریز است؛  ٦در حال گذراندن دوران محکوميت  ٢٠١٠، که از ماه مه فردین مرادپور دارد؛

ساله خود را در زندانھای رجایی  ٦و  ١١دوران محکوميت که  محمد جراحی و شاھرخ زمانی فعاالن کارگری
شھرام  و ائلمان نوری ،مھدی حميدی شفيق ،حسن ارک ،عزیز پورولی شھر کرج و تبریز می گذرانند؛

، فعاالنی که بخاطر اعتراض به سياست ھای دولت ایران در قبال بحران دریاچه اورميه به زندانھای داداشی
شھرام  و لطيف حسنی ،آیت (یوروش) مھرعلی بيگلو ،محمود فضلی ند؛طوالنی مدت محکوم شده ا

 ،حجت السالم عبدالعزیز عظيمی قدیم که در ارتباط با تشکيالت گاموح نوین دستگير شده اند؛ رادمھر



بازداشت شدگان یک تجمع مدنی در  مھدی کوخيان و عباس وليزاده ،داوود عظيم زاده، بھمن خالقی
  در زندان خوی. یاشار کریمی در زندان تبریز و امير چمنی فعاالنی چونشھر مراغه و ھمچنين 

  
واحيد قاراباغلی ھمچنين به وضعيت صدھا فعال آذربایجانی که به قيد وثيقه ھای سنگين در آزادی موقت بسر 

يقی فعاالنی که در آزادی موقت بسر می برند و یا به حبس ھای تعل«می برند اشاره می کند و عالوه می کند 
محکوم شده اند اگرچه در زندان نيستند ولی دایره فعاليت آنھا بسيار محدود است، چرا که ھر آن ممکن است 

  »بازداشت شوند.

  ترجمه از متن ترکی: آداپ

  

ھا دانشجوی آذربایجانی و انعکاس آن در رسانه ۶٠٠نامه   
ایران فارسیدویچه وله   

مادری نوشتند که ی ضرورت توجه به زبان  ھای کشور درباره ای به روزنامه سرگشاده  دانشجویان آذربایجانی نامه
ھا نوشتند؟ ای یافت. دليل نوشتن این نامه چه بوده است و چرا آنھا به جای مسئولين به روزنامه انعکاس رسانه  

منتشر شد، دانشجویان ارشد از دانشجویان و  ١٣٩١اسفند  ٣که روز پنجشنبه  ی سرگشاده در بخشی از نامه
ھای  ھای شرق، اعتماد، بھار، آرمان و مجله آموختگان آذربایجان به مدیران مسئول و سردبيران روزنامه دانش
ھا و مطبوعات، صدای مردم و خوانندگانشان  رسانه«مھرنامه و انديشه پويا آمده است:   آسمان، بيداری،  نسيم

مداری و دموکراسی است. شایسته است، کسانی  با زبان خود مردم، از ملزومات مردم ھستند و سخن گفتن
اند؛ به این مھم، بياندیشند که محروميت از  که عمر خود را برای آگاھی مردم و نگاشتن رنج و درد آنان وقف کرده

اری از مصائب دیگر ھای حيات انسانی است و چه بسا بسي زبان مادری، رنجی فزاینده و سيال در تمام برگه
 «.روانی و آموزشی و اجتماعی و اقتصادی، ریشه در این محروميت داشته باشد

 
 ثبت روز جھانی زبان مادری در تقویم رسمی کشور

 
به  ١٣٩١اسفند  ٣روزنامه شرق در واکنش به این نامه، بخشی از آن را منتشر کرد. این روزنامه روز پنجشنبه 



ی اول خود چاپ کرد ی قادر رمزی، نماینده قروه و دھگالن را ھم در صفحه دری، مقالهمناسبت روز جھانی زبان ما . 
 

 
تنوع زبانی کشور ما یک سرمایه است نه یک بدھی و یک فرصت است نه یک تھدید. «نویسد:  شرق می

 ھای فارسی، کردی، ترکی، عربی، بلوچی و... در کشور ما ھر یک حامل یک فرھنگی غنی تاریخی، زبان
ھای متمادی در یک جغرافيای خاص ھستند اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته طی قرن .» 

 
گرایی  نویسنده مقاله پيشنھاد کرده است به مناسبت روز جھانی زبان مادری و به منظور انسجام ملی و ھم

 .بيشتر اقوام روز جھانی زبان مادری در تقویم رسمی کشور ثبت شود
 

نی به دیالوگگرایش دانشجویان آذربایجا  
 

سيد حيدر بيات، روحانی آذری مقيم شھر قم که به زبان ترکی آذری در وبالگ "آلما یولو" اشعارش را منتشر 
خواھند  نخبگان و نسل جوان می«گوید:  ستاید و می وگو با دویچه وله اقدام دانشجویان را می کند، در گفت می

رفشان را با نھادھای مدنی بزنند و یک مقدار از دنيای سياست مستقيم با نھادھای مدنی رابطه برقرار بکنند و ح
شوند و این حرکت خوبی ھست گو می و گيرند و وارد فضای دنيای دیالوگ و گفت و اعتراض فاصله می .» 

 
ر هللا بيات زنجانی د هللا منتظری و آیت بيات در ادامه با یادآوری اینکه پيش از این علما و مراجع تقليد قم چون آیت

تواند با مراجعه به بزرگان فرھنگی،  اکنون اقدامات می«کند:  اند، خاطرنشان می رابطه با زبان مادری فتوا داده
شعرا، نویسندگان و اندیشمندان و نخبگان کشور و موسسات مدنی کشور گسترش یابد تا ھمه در این دیالوگ 

 «.دخيل باشند
 

ی دانشجویان آذربایجانی نخستين نامه  
 

ارعيون دبير سابق "تشکل دانشجویی آرمان" که یکی از امضاکنندگان این نامه است به دویچه وله یونس ز
ھا نامه نوشتند و این دانشجویان قصد  گوید، نخستين بار است که دانشجویان آذری در داخل به رسانه می

ی عمومی مشکالت خودشان را طرح بکنند داشتند در حوزه . 
 

ن ما قبال به نمایندگان مجلس، صداوسيما و دیگر مسئولين کشور نامه نوشتند. رئيس نخبگا«کند:  وی تاکيد می
مندی نيست شرقی در واکنش گفته بود که زبان ترکی، زبان قاعده صدا و سيمای آذربایجان  ». 

 
که: شود ریيس سابق تشکل دانشجویی آرمان در ادامه یادآور می  



حال نمایندگان مجلس و مسئولين واکنشی  تابه 
ھای چون "یارپاق" و "ندای اروميه" را داشتيم که  اند. ما در کشور رسانه آنان نشان نداده یھا به درخواست و نامه

متاسفانه لغو مجوز شدند. البته در تبریز ھم نشریاتی ھستند که بخشی از صفحات خود را به زبانی ترکی 
ھای سراسری بوده است اما منظور دانشجویان آذری از نوشتن نامه رسانهکنند  منتشر می . 

 
کند که قبال اقشار دیگری ھم نامه نوشتند ولی ھميشه این اتھام بوده است که  زارعيون ھمچنين تاکيد می

اند تا  ھای خارج از دانشگاه ارتباط دارند ولی این بار این دانشجویان مستقل اقدام کرده دانشجویان با جریان
 .برچسبی به آنھا نزنند

 
ھا تاثير بيشتری داشت نامه به روزنامه  

 
ھای کشور  ی آنھا برای مراجعه به روزنامه موسی موسوی یکی دیگر از امضاء کنندگان نامه ھم درباره انگيزه

ئولين نسبت ھا و پاسخگو نبودن مس با توجه به رویکرد دولت نسبت به مسئله زبان مادری آذربایجانی«گوید:  می
ھای خصوصی  ھای پيشين مبنی بر امکان تحصيل و تدریس زبان مادری، ما این بار سراغ روزنامه به درخواست

شوند که مطرح شدن این موارد در  رفتيم. از سویی جامعه مطبوعات بخش مھمی از جامعه مدنی محسوب می
د.آنھا به ھم اندیشی و طرح مطالبات به شکل مدنی کمک خواھد کر  

  

   تن از ھواداران باشگاه تراکتور سازی در تبریز ۴۵بازداشت  
   ١٣٩١اسفند  ٠٧شنبه دو

تن از  ۴۵ماموران امنيتی تبریز با یورش به کافه "یانار" بيش از  -خبرگزاری ھرانا 

  ھوادران باشگاه تراکتور سازی تبریز را دستگير کردند.

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

شب گذشته به وقوع پيوسته است. ماموران با ایجاد  ٢٠:٣٠ماموران اطالعاتی حوالی ساعت 

ه شاه گلی شھر تبریز قرار دارد، عده زیادی رعب و وحشت در این مکان عمومی که در منطق

  اند. از ھواداران باشگاه تراکتور سازی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نموده

 

   انفصال از خدمت برای یک معلم به اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام



  ١٣٩١اسفند  ١٣شنبه يك

شکرهللا قھرمانی فرد فعال مدنی و معلم دبستانھای شھر  -خبرگزاری ھرانا 

خدا آفرین از شھرھای مرزی استان آذربایجان شرقی توسط وزارت آموزش و پرورش به علت 

  ه ماه انفصال از خدمت محکوم شد. ھای سياسی و مدنی به س فعاليت

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

قھرمانی فرد به اتھام تبليغ عليه نظام و فعاليت سياسی و مدنی به سه ماه انفصال از خدمت 
  محکوم و از تدریس در مدارس بدون دریافت حقوق و مزایا محروم شد.

 
  پس از تشخيص قطعی بيماری سرطان بدخيم تيروئيد،

  اند محمد جراحی، تحت مداوا قرار گيرد تبريز ھنوز اجازه نداده مقامات قضايی

  ٢٠١٣مارس  ١۵ -  ١٣٩١اسفند  ٢۵جمعه 
  

پس از تشخيص قطعی بيماری سرطان بدخيم تيروئيد، مقامات قضایی تبریز ھنوز  -کانون مدافعان حقوق کارگر
اند محمد جراحی، تحت مداوا قرار گيرد. خانواده محمد جراحی، یک ھفته پيش الیحه درخواست  اجازه نداده

يچ پاسخی از این مراجع دریافت اند، اما تاکنون ھ مرخصی پزشکی و آزادی وی را تحویل مراجع قضایی داده
اند. بخشی از غده تيروئيد محمد، که  ھا سرگردان اند و در راھروھای دادگستری و دادگاه و اداره زندان نکرده

سرطانی شده بود، یک ماه پيش طی یک عمل جراحی در بيمارستان امام رضای تبریز، از بدن او خارج شد. 
ھا، سرطان وی بدخيم تشخيص داده شد. وی باید  نتایج قطعی آزمایش نمونه به پاتولوژی فرستاده شد و طبق

ای دبيری تبریز، وقت  بالفاصله بستری شده و تحت ُید درمانی قرار بگيرد. خانواده محمد، از مرکز طب ھسته
یک اند تا محمد، در آن مرکز بستری و درمان شود، اما نه مقامات زندان و نه قاضی پرونده، ھيچ  درمان گرفته
اند. طبق قوانين موجود ایران، مقامات قضایی  ای برای بستری و درمان وی در این مرکز، صادر نکرده تاکنون اجازه

ھای حاد را، بالفاصله آزاد کنند تا در خارج از زندان، تحت درمان قرار گيرد. محمد  اند زندانی مبتال به بيماری موظف
بازداشت شده  ١٣٩٠از فعاالن دانشجویی چپ تبریز، خرداد ماه جراحی که به ھمراه شاھرخ زمانی و تعدادی 

سياسی کارگری،  -ھای صنفی گذراند. وی به دليل فعاليت بود، دومين سال محکوميت خود را در زندان تبریز می
به پنج سال زندان محکوم شده است. شاھرخ زمانی نيز که به دالیل مشابه، به یازده سال زندان محکوم شده، 

تبعيد غير قانونی از زندان تبریز به یزد، ھم اکنون در حال سپری دومين سال محکوميت خود در زندان  پس از
رجایی شھر کرج است. طبق اخبار رسيده به کانون مدافعان حقوق کارگر، درخواست زندانيان سياسی زندان 

سی ھم نشده است. این در ، در شورای مقامات قضایی تبریز، حتی برر١٣٩٢تبریز برای مرخصی طی عيد سال 
اند. طبق اخبار  ھای جنایی و غير سياسی این زندان، مشمول مرخصی عيد شده حالی است که محکومان بزه

ھا دعوت  دریافتی از زندان تبریز، پس از این اجحاف مقامات، جمعی از زندانيان سياسی زندان تبریز، از خانواده
  را زیر دیوارھای زندان تبریز بگذرانند. ١٣٩٢سين، سال تحویل و عيد سال ھای ھفت  اند تا با برپا کردن سفره کرده

 

 


