
  کميسيون مليتھا /١٣٩٢گزيده ای از اخبار ارديبھشت ماه 

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  

  روز بازداشت، موفق شدند با مسعود و خسرو مالقات کنند ٤٥برادران ُکردپور پس از   خانواده

  ٢٠١٣ آپريل  ٢٢ -  ١٣٩٢ارديبھشت   ٢  دوشنبه

روز از  ٤٥پس از گذشت  ی "مسعود و خسرو ُکردپور" کوردستان ميديا: خانواده

ی سپاه در اروميه با اين دو برادر  شان، توانستند در بازداشتگاه اداره بازداشت

  مالقات کنند.

سايت ُکردستان ميديا، ھمسرخسرو و ھمچنين خواھر برادران  به گزارش وب

ماه موفق شدند با نظارت و کنترل  ی دوم ارديبھشت ُکردپور روز دوشنبه مورخه

ی اطالعات سپاه  گاه اداره ی اطالعات، برادران ُکردپور را در بازداشت ارهنيروھای اد

  دقيقه مالقات کنند.  ١٥تا  ١٠در شھر اروميه به مدت 

نگار و ھمکار آژانس خبری مکريان ضمن  در ھمين رابطه "کمال حسينی" روزنامه

به ھمسر تأييد اين خبر به خبرنگار ُکردستان ميديا گفت: نيروھای اطالعات سپاه 

با آنان مالقات کنند، بلکه اين مالقات اند ھمزمان  نداده  ورھا اجازهو خواھر ُکردپ

  جداگانه صورت گرفته است.

نگار اول با خسرو و سپس با مسعود ُکردپور ديدار  ھمسر و خواھر اين دو روزنامه

  اند. کرده

ه به ، توسط نيروھای وابست٩١برداران ُکردپور ھفدھم و ھجدھم اسفندماه 

اطالعات رژيم ايران در شھر مھاباد بازداشت و پس از گذشت سه ھفته 

، به اطالعات رژيم در ٩٢ماه  بازداشت در اطالعات رژيم، در مورخه ھشتم فروردين

  اروميه منتقل شدند.

ی بيست و يکم  نگار ُکرد، مورخه روز از بازداشت اين دو روزنامه ٣٠پس از گذشت 

شت "مسعود و خسرو ُکردپور"، از سوی دستگاه قضايی ماه قرار بازدا فروردين

  رژيم ايران به مدت يکماه ديگر تمديد شده بود. 



   یعقوب خضری، روزنامه نگار به زندان مھاباد رفت. 
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٠٧شنبه 

خضری، روزنامه نگار، فعال فرھنگی و دانشجويی در پی احضار يعقوب  –خبرگزاری ھرانا 

  جھت اجرای حکم، نامبرده پس از معرفی خود روانه زندان مھاباد شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، يعقوب خضری دبير دبيرستانھای 

ادبی مھاباد است که برای گذراندن حکم يک سال تعزيری خود  مھاباد ، دانشجوی کارشناسی ارشد و از مسئولين انجمن

  به زندان مرکزی مھاباد رفت. 

  اعتراض رانندگان تاکسی در سنندج توسط نيروھای امنيتی به خشونت کشيده شد

  ١٣٩٢ارديبھشت  ٧شنبه 

کوردستان ميديا: رانندگان تاکسی شھر سنندج که به دليل گرانی و کمبود بنزين در جلو 

  ساختمان شورای اين شھر تجمع نمودند توسط نيروھای امنيتی به خشونت منجر گرديد.

ماه، شماری از رانندگان  شنبه پنجم ارديبھشت سايت ُکردستان ميديا، روز پنج به گزارش وب

تاکسی شھر سنندج به دليل گرانی نرخ بنزين تجمعی اعتراضی برگزار کردند و خواستار حل 

  سئولين ذيربط بودند. مشکالتشان از سوی م

گونه پاسخ مشخصی از سوی شورای شھر دريافت  رغم اين که ھيچ در ھمين رابطه، علی

حرمتی نيروھای امنيتی قرار گرفته و اين تجمع توسط نيروھای امنيتی به  نکردند، مورد بی

  خشونت کشيده شد.

کردن معترضين  تفرقبه گفته يکی از شاھدين عينی، "نيروھای امنيتی و انتظامی موفق به م

  ھا به پارکينگ استفاده کردند." نشدند و از جرثقيل برای انتقال تاکسی

سايت ُکردستان ميديا گفت: "نيروھای امنيتی و نيروھای کالنتری  اين شھروند ھمچنين به وب

سنندج با ضبط فيلم از رانندگان تاکسی قصد ايجاد رعب و وحشت در ميان آنان را  ١٢

  داشتند."

يگر سو چند روز پيش، رانندگان خط سنندج ــ مريوان به دليل گرانی نرخ بنزين، مدت يک از د

  روز اعتصاب نموده بودند. 

  



  بازداشت ده ھا نفر در مناطق مرزی سردشت

  ١٣٩٢ارديبھشت  ٨يکشنبه 

NNS ROJ)آوريل) دھھا نفر در مرز سردشت با جنوب کردستان از  ٢٨: صبح امروز يک شنبه

نظامی جمھوری اسالمی دستگير شدند. تعداد دستگير شدگان بيش از يکصد  سوی نيروھای

  نفر تخمين زده شده است.

دھھا تن از کاسبکاران، کارگران و شھروندان کرد در مناطق مرزی "ئاالن،  NNS ROJبه گزارش 

باژار، جمال الدين و کيله" توسط نيروھای انتظامی مستقر در مناطق مرزی سردشت با جنوب 

  ستان دستگير شدند.کرد

نيروی انتظامی مستقر در اين مناطق مرزی پس از کنترل و بررسی اوراق شناسايی کولبران و 

  کارگران کرد، اقدام به بازداشت آنھا نمودند.

ھمزمان با دستگيری اين عده، فضای متشنجی در مناطق مرزی بە وجود آمده بود، به طوری 

  ی بر فراز آسمان منطقه به پرواز درآمد.که يک فروند ھلی کوپتر نيروی انتظام

  اطالعی از شمار دقيق و اسامی بازداشت شدگان در دست نيست.

نواحی مرزی سردشت از جمله مناطقی است که در آن کولبران کرد به دادوستد کاال و انتقال 

آن به آن سوی مرزھا می پردازند. ھر ساله شماری از اين کاسبکاران از سوی نيروھای 

  ی ھدف اصابت گلوله قرار می گيرند و جان خود را از دست می دھند. نظام

  

  احضار و تھديد فعالين کارگری در شھر سقز

  ١٣٩٢ارديبھشت  ١١چھارشنبه 

ارديبھشت) محمد  ١٠و  ٩بر طبق گزارش رسيده طی ديروز و امروز ( -خبرگزاری ھرانا 

پور، جميل راست خديو، عمر شاکری و اسماعيل نيازی از فعالين کارگری در شھر سقز  عبدی

  بصورت تلفنی تھديد و احضار شدند.

ھای کارگری،طی اين  بنا به گزارش تارنمای کميتٔه ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

ی کميتٔه ھماھنگی برای کمک به ھا وفا قادری، کورش بخشنده و خالد حسينی از اعضا تماس

ارديبھشت بايستی خود را به ستاد خبری اداره  ١١ھای کارگری چھارشنبه  ايجاد تشکل

  اطالعات سنندج معرفی کنند. 

ھمچنين بر اساس اين گزارش خالد حسينی و وفا قادری عالوه بر احضار، تلفنی تھديد 

رکی ديگر عضو کميته که  ين فردين میاند که در مراسم اول ماه مه حضور نيابند. ھمچن شده



مورد بازجويی قرار گرفته بود و از وی  ١٣ديروز به ستاد خبری احضار شده بود تا ساعت 

  خواسته شده بود که در مراسم روز کارگر شرکت نکند.

ارديبھشت بايستی در  ١١ھا به اين فعالين تاکيد شده است که در روز  طی اين تماس

ھا در بيرون از خانه به منزله شرکت در اول  ھای خود مانده و در غير اين صورت حضور آن خانه

  ھا با شدت تمام برخورد خواھد شد. ماه مه تلقی شده و با آن

 مراسم و تظاھرات اول ماه مه در سنندج

  ٢٠١٣  مه ٠٢ - ١٣٩٢ارديبھشت   ١٢ پنجشنبه
  
  

  
  

در ميدان غفور (کوسه ھجيج) سنندج عليرغم تدابير شدید امنيتی که نيروھای سرکوب گر رژیم  ١٩امروز ساعت 
ضد کارگر ی در تمامی نقاط حساس شھر بکار برده بودند مراسم و تظاھرات اول ماه مه برگزار شد. کارگران و 

ردد در خيابان غفور به سمت مبارزین انقالبی سنندج با شعارھای نان مسکن آزادی و زندانی سياسی آزاد باید گ
ميدان رفتند و با ایجاد فضایی انقالبی و ھيجانی مورد تشویق مردم قرار گرفتند. نيروھای اندک رژیم در این محل 

بردند که اینگونه جسورانه کارگران مبارز وارد ميدان شوند سراسيمه به مردم یورش بردند و  که گمان نمی
مراسم اعتراضی قبل از حضور سرکوبگران نيروی انتطامی و لباس درخواست نيروی کمکی کردند. اما 

ھای اداره اطالعات به اتمام رسيد. سنندج انقالبی اینبار ھم صحنه نمایش انقالبيون کارگر و سوسياليت  شحصی
  بود و در عصری خنک کام حاکمان ضد خلق را تلخ و خواب امشبشان را حرام کرد.

  
  
  

  بازداشت چھار تن ديگر از فعالين کارگری در سنندج 
  



  اخبار روز 
   ٢٠١٣می  ٣  - ١٣٩٢ارديبھشت  ١٣  آدينه

  
طبق گزارش کوميته ھای کارگری در سنندج، چھار تن ديگر از فعالين کارگری به نام ھای "آرام زندی، فردين 

  قادری، شاھپور حسينی و جليل محمدی" توسط نيروھای رژيم در سنندج بازداشت شدند. 

ھر پنجشنبه، آرام گزارش رسيده به کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی حاکی از آن است که ساعت يک بعدازظ

زندی، فردين قادری و شاھپور حسينی، سه تن از فعالين کارگری سنندج در جاده "بھاران"، پس از دستور ايست 

ماموران رژيم و تيراندازی ھوايی، ھمراه با اذيت و آزار وحشيانه، بازداشت شدند. قابل ذکر است که راننده تاکسی 

در بازداشت نيروھای امنيتی بسر برد و سپس آزاد گرديد. ھمچنين حامل اين سه تن نيز به مدت چھار ساعت 

  پنجشنبه شب جليل محمدی ديگر فعال کارگری، توسط نيروھای امنيتی رژيم دستگير گرديد. 

  
   شليک نيروھای پليس مریوان به دو فعال مدنی کرد 

   ١٣٩٢ارديبھشت  ١٦دوشنبه 

نيروی انتظامی مریوان به دو فعال مدنی کرد شليک کرده و  -خبرگزاری ھرانا 

  ایشان را بشدت مجروح نموده است.

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

کيلومتری مریوان حبيب هللا  ١٠بعد از ظھر ایست بازرسی نيروی انتظامی واقع در  ٢ساعت 

محمدی و بھروز احمدی، دو فعال مدنی کرد را که به سمت شھر مریوان در حرکت بودند، 

  گلوله قرار داد.  ١۶بدليل آنچه توجه نکردن به ایست پليس گفته شد مورد اصابت 

  نژاد توسط نيروھای امنيتی تاييد بازداشت حامد محمودی
   ١٣٩٢ارديبھشت  ١٧سه شنبه 

نژاد فعال کارگری و از  ارديبھشت ماه خانوادٔه حامد محمودی ١۵روز يکشنبه  - خبرگزاری ھرانا 

اطالعات سنندج مطلع شدند که وی در بازداشت اين اداره به سر اعضای کميتٔه ھماھنگی پس از مراجعه به ستاد خبری 

  برد. می



نژاد به ھمراه جليل محمدی روز پنج  ھای کارگری، حامد محمودی به گزارش کميتٔه ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

  ارديبھشت توسط نيروھای حفاظت اطالعات بازداشت شده است.  ١٢شنبه 

تاکنون در زندان اداره  ٩١زادی دو عضو ديگر کميته ھماھنگی ھم از نيمه اسفند ماه ھمچنين غالب حسينی و علی آ

  برند. اطالعات سنندج، در بازداشتی غير قانونی به سر می

   خبری مطلق از وضعيت دو شھروند کرد سلماسی بازداشت و بی 
   ١٣٩٢ارديبھشت  ١٧سه شنبه 

از وضعيت دو شھروند کرد اھل سلماس که توسط نيروھای امنيتی بازداشت  - خبرگزاری ھرانا 

  روز ھيچ اطالعی در دست نيست. ٧اند، باوجود گذشت بيش از  شده

د اسد و "نظمين بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموع فعاالن حقوق بشر در ايران، "صابر مامدی" فرزن

روز پيش توسط نيروھای امنيتی اين شھرستان  ٧حيدری" فرزند سلمان اھل روستای دريک از توابع شھرستان سلماس، 

ھا مورد بازرسی و تفتيش قرار گرفت و برخی وسايل شخصی افراد اعم از کامپيوتر را با ضبط  بازداشت و منزل آن

  نمودند.

 احزاب کرد برای خانواده ھای آنھا توسط اطالعات سپاه ھوادارپخش اعترافات اجباری زندانيان 

  ١٣٩٢ارديبھشت  ١٩پنچشنبه 

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

ی خانواده نيروھای احزاب ُکردی که اطالعات سپاه پاسداران سپاه استان ُکردستان در طول ماھھای گذشته دو بار اعضا

در طول چند سال گذشته در درگيری با نيروھای سپاه پاسداران کشته شده اند را احضار کرده و برای آنھا جلساتی 

  برگزار کرده و در اين جلسات حتی فيلمھای از اعترافات زندانيان سياسی ُکرد برای آنھا پخش شده است.

وزھای اواخر فروردين ماه ماموران حفاظت اطالعات سپاه به منزل دھھا خانواده ُکرد در به گفته اين فعال حقوق بشر ر

فرودين ماه از  ٣١شھرھای مختلف استان ُکردستان مراجعه کرده و از آنھا خواسته اند در جلسه ايی که روز سه شنبه 

کرده اند که شرکت والدين اين افراد الزام سوی سپاه در باشگاه افسران سپاه سنندج برگزار می شود شرکت نمايند و تاکيد 

فروردين ماه با شرکت دھھا خانواده جلسه ايی در باشگاه افسران سپاه برگزار شده و در  ٣١آور است. روز سه شنبه 

اين جلسه مسئولين محلی سپاه ُکردستان در خصوص وضعيت احزاب ُکردی صحبت کرده و آنھا را ايادی استکبار 

کنند. در بخشی از اين جلسه، فيلم  جھانی دانسته که با فريب فرزندان آنھا اقدام به ايجاد ناامنی در مناطق ُکردنشين می

اعترافات اجباری تعدادی از زندانيان سياسی ُکرد که به اتھام عضويت در احزاب ُکردی بازداشت شده اند منتشر شده 

  است.



اين فعال حقوق بشر در ادامه افزود تعدادی از اين خانواده ھا از مسئولين سپاه درخواست کرده اند که محل دفن جنازه 

ان آنھا را که در درگيری با نيروھای سپاه کشته شده اند اعالم کنند اما مامورين سپاه از محل دفن فرزندان آنھا فرزند

  اعالم بی اطالعی کرده و از آنھا خواسته اند که برای اطالع از اين مساله به ستاد خبری اداره اطالعات مراجعه نمايند.

نيز تعدادی از اين خانواده ھا به اجبار در جلسه ديگری که از سوی سپاه  ٩١وی ھمچنين به کمپين گفت که در پاييز سال 

برگزار شده بود شرکت کرده بودند.ھمچنين در شھرھای ديگری ھمچون اروميه، مھاباد، ماکو، سلماس و.. نيز حفاظت 

  اطالعات سپاه پاسداران جلساتی با چنين مضمونھايی برای اين خانواده ھا برگزار کرده است.

در طول چند سال گذشته دھھا تن از اعضای احزاب ُکردی به خصوص اعضای پژاک در درگيری با نيروھای نظامی و 

امنيتی کشته شده اند ولی تاکنون جسد ھيچکدام از اين افراد تحويل خانوادھھای آنھا نشده است و خانواده ھا نيز برای 

ور شده اند به صورت کامل مخفيانه در منزل شخصی اقدام برگزاری مراسم در مسجد تحت فشار بوده به طوريکه مجب

  به برگزاری مراسم ترحيم برای فرزندانشان انجام بدھند. 

 ديوان عدالت اداری حکم تبعيد مختار اسدی را لغو کرد 
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٢١شنبه 

 
ديوان عدالت اداری در پی تمديد حکم تبعيد مختار اسدی ، فعال صنفی معلمان از سوی آموزش و  –خبرگزاری ھرانا 

 .پرورش استان کردستان، حکم وی را لغو کرد
 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، آذر ماه سال گذشته آموزش و 
ردستان حکم تبعيد مختار اسدی، فعال صنفی معلمان را برای پنجمين سال پياپی تمديد کرده بود که با پرورش استان ک

 .شکايت نامبرده به ديوان عدالت اداری حکم مذکور لغو شد
 

  ماه حبس محکوم شدند  ۶دو فعال مدنی کرد به 
  

   اخبار روز: 
   ٢٠١٣می  ١٣  - ١٣٩٢ارديبھشت  ٢٣  دوشنبه

  

در دادگاه انقالب شھر سنندج برای بار دووم جلسٔه دادگاھی سيروان  ١٣٩٢ارديبھشت  ٢٢صبح روز يکشنبه 

ماه زندان  ۶پناھی دو فعال مدنی کرد برگزار شد و اين دو فعال کرد، به ھر يک به  پناھی و شيرزاد حسين حسين

  محکوم شدند. 

ی ، در اين جلسه اين دو فعال مدنی به اتھام "تبليغ عليه نظام" بنا به گزارش کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدن

مورد محاکمه قرار گرفتند ايشان که بدونه داشتن وکيل در دادگاه برای بار دووم حضور يافته بودند، شخصا در 

حاکمه شده بودند برابر اتھامات وارده به دفاع از خود پرداختند. اما نھايتاًٌ◌در اين دادگاه که به رياست قاضی بابائی م

  ماه حبس تعزيری محکوم شدند.  ۶ھريک به 



مدنی کرد است که  - گفتنی است که سيروان حسين پناھی فعال مدنی و خواھرزاده انور حسين پناھی زندانی سياسی

توسط نيروھای لباس شخصی وزارت اطالعات در منزل پدرش در روستايی  ١٣٩١دی  ٢٠در روز چھارشنبه 

  شھرستان دھگالن دستگير شد.  قروچای از توابع

اين فعال مدنی کرد به ھمراه  ،بھمن ماه ٨خبری از سيروان حسين پناھی سرانجام روز سه شنبه  روز بی ۵٠بعد از 

  شيرزاد حسين پناھی از بازداشتگاه اداره اطالعات شھر سنندج به زندان قروه منتقل شدند. 

واده که از نزديکان انور حسين پناھی و اوھم اھل روستای شيرزاد حسين پناھی ديگر عضو بازداشتی اين خان

ـ توسط نيروھای امنيتی رژيم  ١٣٩١بھمن  ١١"قوروچای" از توابع دھگالن در استان کردستان روز ـ چھارشنبه 

 بازداشت و به اداره اطالعات شھر سنندج انتقال يافت. 

  

 تصاب رانندگان تاکسی در شھر سنندج در مقابل تاکسيرانیاع
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٢٢يكشنبه 

 

رانندگان تاکسی شھر سنندج با خاموش کردن ماشين ھای خود از  ٩٢ارديبھشت  ٢١روز شنبه  - خبرگزاری ھرانا 
يرانی تجمع کردند. اين اعتصاب ابتدای خيابان نبوت تا چھارراه سيروس دست به اعتصاب زدند و در مقابل تاکس

 ..ساعت ادامه داشت ٢به مدت  ١١صبح شروع شده و تا ساعت  ٩ساعت از

کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری، در سطح شھر سنندج ھمزمان در چند به گزارش تارنمای کميته ھماھنگی برای 
رانندگان دست از کار کشيدند و مابقی رانندگان از سوار … خيابان ديگر از جمله خيابان شاھپور، فردوسی، فيض آباد و

 .کردن مسافران امتناع کردند

  پايان اعتصاب غذای مديرمسول مکريان

  ٢٠١٣ مه ١۵ - ١٣٩٢ارديبھشت   ٢۵ چھار شنبه
  

  آژانس خبری مکریان
  کمال حسينی -سرویس حقوق بشر 

  روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. ٢٥مدیرمسول مکریان پس از 
  

  ماه دیگر تمدید کرد.٢وکالی مدافع کردپورھا؛ بازپرس پرونده قرار بازداشت را 
ار و مدیر آژانس خبری مکریان روز سه براساس خبر رسيده به آژانس خبری مکریان، خسرو کردپور، روزنامه نگ

روز به  ٢٥اردیبھشت ماه سال جاری در پی درخواست ھای مکرر خانواده، وکال و دوستان، پس از  ٢٤شنبه 
  اعتصاب غذای خود پایان داد.

ماه تحمل  ٢براساس ھمين خبر، این اقدام در پی آن صورت گرفته است که خسرو و مسعود کردپور پس از 
انفرادی بازدشتگاه اطالعات سپاه اروميه ھم اکنون به "بند" بازداشتگاه ھمان نھاد منتقل شده اند.  بازداشت در

 ٢٦روز را در بازداشتگاه اداره اطالعات شھر مھاباد سپری کردند و سپس در  ١٠برادران کردپور قبل از آن حدود 
  اسفندماه گذشته به اروميه انتقال داده شدند.

  
مکریان و به نقل از وکالی مدافع خسرو و مسعود کردپور، بازپرس ویژه پرونده کردپورھا تمدید  به گزارش خبرگزاری

ماه دیگر تایيد کرده است. وکالی مدافع برادران ٢بازداشت این دو روزنامه نگار کرد را برای سومين بار به مدت 



اقدام غيرمنتظره دستگاه قضایی  اعتراض خود را نسبت به این ٩٢اردیبھشت ماه  ٢٥کردپور امروز چھارشنبه 
  اعالم کرده اند.

  
گفتنی است؛ نھادھای امنيتی و قضایی مربوطه تاکنون به جمالی و مزین، وکالی خسرو و مسعود کردپور اجازه 

مالقات با موکالنشان را نداده اند و براساس گفته ھردو وکيل، تا این لحظه اطالعی از اتھام یا اتھام ھای 
  ان کردپور در دست نيست.احتمالی برادر

  
گفته می شود، برادران کردپور در این مدت تاکنون بازجویی نشده اند و به نظر می رسد اراده مقام ھای مربوطه 
بر این است که این دو روزنامه نگار را تا بعد از انتخابات ریاست جمھوری ھمچنان در بازداشت نگه دارند تا فضای 

  سکوت باقی بماند. خبری و رسانه ای کردستان در
  

اسفندماه سال گذشته در منزل شخصی خود توسط نيروھای اطالعات مھاباد  ١٧یادآور می گردد خسرو کردپور 
بازداشت شد. دو روز بعد مسعود کردپور که برای پيگيری وضعيت برادرش به اطالعات مھاباد مراجعه می کند، وی 

  واده برادران کردپور تنھا یکبار توانسته اند با آنان مالقات کنند.نيز بازداشت می شود. در این مدت و تاکنون خان
  

 قتل کاسبکار ُکرد در مقابل چشمان برادرش در محور ساوه به تھران

  ١٣٩٢ارديبھشت   25چھارشنبه 

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

تيراندازی نيروھای يگان ويژه نيروی انتظامی شھرستان اراک در محور ساوه به تھران به سوی ماشين تعدادی از 

کاسبکاران ُکرد يک نفر کشته و يک نفر ھم زخمی شده است و ھمچنين برادر مقتول نيز بعد از بازداشت با وثيقه يک 

  ميليارد و دويست ميليونی آزاد شده است.

  

ارديبشت ماه در محور ساوه به تھران نيروھای يگان ويژه يک ماشين  ١۴اين فعال حقوق بشر، صبح روز شنبه   به گفته

پژو را مورد تعقيب گريز قرار داده و بعد از انحراف اين ماشين از جاده و واژگون شدن اقدام به محاصره ماشين و 

ند ُکرد اھل بازداشت راننده اين خودرو کردند. مامورين نيروی انتظامی در حين بازداشت مھدی عبدالھی نسب شھرو

و چندين کارتن که شامل موبايل خارجی در خودروی   شھرستان پاوه، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده

  مذکور را ضبط کردند.

فر که در خودروی ديگری در پشت  برادر اين کاسبکار ُکرد به نام نبی عبدالھی نسب و فرد ديگری به نام صالح صالحی

د با ديدن اين صحنه توقف می کنند، بدون اينکه حامل کاالی خارجی باشند اما در ھمين زمان توسط ان سر آنھا قرار داشته

اين مامورين نيروی انتظامی مورد ھدف تيراندازی قرار گرفته که در نتيجه اصابت چھار گلوله به سر نبی عبدالھی 

  ز زخمی شده است.فر ني نسب ( برادر مھدی عبدالھی نسب ) در دم کشته شده و صالح صالحی

بعد از اينکه برادر مھدی عبدالھی نسب در مقابل چشمان او کشته می شود، به دستور دادستان شھر ساوه، او به زندان 

اش قرار وثيقه يک ميليارد و دويست ميليون تومانی صادر شده و علی الرغم  مرکزی ساوه منتقل شده و برای آزادی

برای آزادی او و شرکت در مجلس ترحيم برادرش ولی دادستان با درخواست آنھا درخواست خانواده برای کاھش قرار، 

ارديبشت ماه بعد از توديع اين مقدار وثيقه او از زندان آزاد  ٢٣موافقت نکرد. بعد از چندين روز عاقبت در روز دوشنبه 

  شده است. 



   جھی مسئولين به وضعيت درمانی نامق محمودی ھمچنان ادامه داردتو بی 
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٢٥چھارشنبه 

نامق محمودی زندانی سياسی کرد زندان رجايی شھر کرج که در آستانه نابينايی  - خبرگزاری ھرانا 

  بسر ميبرد، ھمچنان با بی توجھی مسئولين زندان روبروست.

 ۶٢نامق محمودی زندانی سياسی   بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران،

مرواريد رنج ميبرد و در آستانه نابينايی قرار دارد با  زندان رجايی شھر کرج که مدتھاست از بيماری آب ١٢ساله سالن 

جراحی در بيمارستان فارابی تھران بستری شود، با کارشکنی وجودی که قرار بود روز دوشنبه برای انجام عمل 

  مسئولين از انجام مراحل درمانی خود بازمانده است. 

  در ُکردستان ايران ٩٢فعال فرھنگی و سياسی ُکرد در دو ماه نخست سال  ٢٢بازداشت 

  ١٣٩٢ارديبھشت  ٣١سه شنبه 

فعال سياسی و فرھنگی ُکرد در ُکردستان ايران  ٢٢جاری، ھای فروردين و ارديبھشت سال  کوردستان ميديا: در ماه

  بازداشت شدەاند.

ی سال جديد و  شماری از فعالين سياسی، مدنی و فرھنگی در رابطه با برگزاری مراسم و جشن نوروز در آستانه

  ھا در ايران بازداشت شدند. ھمچنين تعدای نيز به مناسبت روز جھانی کارگر و ديگر مناسبت

تن از فعالين  ٩ماه سال جاری،  سايت ُکردستان ميديا ثبت شدە است، در فروردين اد به آماری که از سوی وببا استن

  سياسی و فرھنگی ُکرد از سوی نھادھای امنيتی رژيم ايران در شھرھای ُکردستان ايران بازداشت شدەاند.

  اليت سايبری و سلفيت بازداشت کرده است.ھای "امنيتی"، فع ادارە اطالعات رژيم ايران، اين افراد را به اتھام

  باشد. نفر مربوط به شھر دھگالن می ٣ماه، با  ھای فروردين در ھمين رابطه، آمار بيشترين بازداشتی

ھای سياسی اعالم شدە  ماه از سوی ادارە اطالعات رژيم ايران، "امنيتی" و فعاليت ھای فروردين اتھام بيشترين بازداشتی

  است.

نيز، شمار افرادی که از سوی نھادھای امنيتی و نيروھای انتظامی رژيم بازداشت شدەاند  ٩٢ماه سال  در ارديبھشت

  نسبت به ماه اول سال افزايش پيدا کرد.

بيش از ده تن از فعالين کارگری در رابطه با برگزاری روز جھانی کارگر،  ، عالوه بر بازداشت٩٢ماه   در ارديبھشت

  فرھنگی و مدنی نيز از سوی اداره اطالعات بازداشت شدند. تن از فعالين سياسی، ١٣



فعال سياسی و مدنی ُکرد از سوی ادارە اطالعات و  ١٣، ١٣٩٢ماه سال  شدە، در ارديبھشت با توجه به آمار ثبت

  نيروھای امنيتی رژيم بازداشت شدەاند.

ھای "امنيتی" و ھمکاری با اپوزسيون بيشترين  شدە نسبت دادە شدە است، اتھام در ميان اتھاماتی که به افراد بازداشت

  آمار را به خود اختصاص دادە است.

  ھا را در اين ماه داشتهاند. بازداشتی بيشترين بازداشتی ٤شھر روانسر و سروآباد ھرکدام با 

با توجه به تدابير شديد امنيتی از سوی رژيم ايران در شھرھای ُکردستان ايران، سرعت بسيار پايين اينترنت برای ايجاد 

ھای خبری   سايت ھا و وب رسانی از سوی شھروندان ُکرد و ارتباط با خبرگزاری ارتباط و قطع مدام خطوط تلفن، اطالع

  رود که اين آمارھا بيشتر از اين نيز باشد.  یگيرد؛ از اين رو انتظار م به سختی صورت می

  
**********  

  

   بازداشت عادل سيمری و مجيد باوی از فعاالن مدنی عرب خوزستان
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٠٩دوشنبه 

فعاالن عرب در مناطق مختلف، روز در ادامه احضار و بازداشت  -خبرگزاری ھرانا 

  یکشنبه اول اردیبھشت ماه، عادل سيمری و مجيد باوی در شھر اھواز بازداشت شدند.

بنا به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، چند مامور لباس شخصی مجھز به بيسيم و 

و تفتيش سالح، بامداد یکشنبه با مراجعه به محل کار آقای سيمری، اقدام به ارعاب حاضران 

کنند، که پس از مقاومت آقای سيمری و یکی از کارکنان، ماموران اقدام به ضرب و  آن محل می

  کنند.  شتم آنان و بازداشت آقای سيمری و انتقال وی می

 بازداشت ھاي خودسرانه و تشديد فشار بر فعاالن عرب 

  ٢٠١٣ مه ٠١ - ١٣٩٢ارديبھشت   ١١ چھار شنبه
  

در طي دو ماه مارس و آوريل موج وسيعي از دستگيريھا بين شھروندان عرب بود كه ھدف اين دستگيري ھاي 
وسيع و بي رويه فعاالن عرب إيجاد فشار و سركوب نسل بيدار و مقاوم جوانان عرب مي باشد.اين دستگيري 

آن توسط شھروندان عرب مي ھاي گسترده و شكنجه فعاالن عرب دال بر رد تمام سياستھاي نظام و مشروعيت 
  باشد. 

  
خانواده ھاي بعضي از دستگير شدگان مي گويند مأمورين امنيتي حين ورود به منازل بدون دادن ھيچ مجوزي 



اقدام به بازرسي خانه ھايمان نموده و فرزندانمان را دستگير مي كنند و باعث رعب و وحشت بين افراد خانواده 
  مي شوند.  بخصوص كودكان آن ھم در وقت شب

  
نفر از دستگير شدگان را أعالم نموده أما آنان تأكيد بر زياد  ٣٢٥فعاالن حقوق بشر از اھواز تا به حال فقط أسامي 

بودن آمار بازداشت شدگان بيش از آمار أعالم شده است. در آدامه ليست ھاي قبلي، ليست جديد بازداشتيھاي 
  فعاالن عرب بشرح زير است.

  
  در حي الثورة شھر اھواز( كوي علوي يا شلنگ آباد) ١٣٩٢ارديبھشت  ٢ؤرخه دوشنبه دستگير شدگان م

  محمد شاخي  - ٢٩٠
  عامر عامري- ٢٩١
  عمارساعدي- ٢٩٢
  ھاشم حزباوي- ٢٩٣
  قادر حزبه- ٢٩٤
  جادر عموري- ٢٩٥
  سليم راشدي- ٢٩٦
  نصار طرفي- ٢٩٧
  فيصل ناصري- ٢٩٨
  عادل معال- ٢٩٩
  إبراھيم دلفي - ٣٠٠
  سعيد سعدوني- ٣٠١
  غانم موسوي - ٣٠٢
  سعيد جابري- ٣٠٣
  كاظم ديناروندي- ٣٠٤
  حامد بچاري - ٣٠٥
  محمد باوي - ٣٠٦
  جابر حلفي - ٣٠٧
  سامي زرگاني- ٣٠٨
  حسن سواري - ٣٠٩
  سمير چلداوي- ٣١٠
  جاسم البوصبيح- ٣١١
  ياسر جنامي - ٣١٢
  عطيه نواصري- ٣١٣

  
" شھر اھواز توسط أداره اطالعات دستگير محمد كروشات از أھالي كوي " مندلي -٣١٤ارديبھشت نيز  ٣در تاريخ 

  شد.
  

  ارديبھشت در شھر عبادان ٤دستگير شدگان تاريخ 
  عبود بغالني- ٣١٥
  أمير بغالني - ٣١٦
  مجيد بغالني - ٣١٧

  
ساله از اھالي و ساكن شھر خفاجيه( سوسنگرد) توسط مأمورين  ٢١حاتم مرمضي  - ٣١٨ارديبھشت  ٤در تاريخ 

ساله نيز توسط اطالعات  ٢١حته عبيات  -٣١٩ارديبھشت  ٤حميديه در تاريخ  امنيتي دستگير شد. از شھر
  دستگير شد.

  
  ١٣٩٢دستگير شدگان شھر اھواز در تاريخ پنج ارديبھشت 

  محمد زرگاني- ٣٢٠
  شاوي بريھي- ٣٢١



  ايوب مياحي - ٣٢٢
  سحيب مياحي برادر ايوب - ٣٢٣
  عادل سميري- ٣٢٤
  مجيد باوي - ٣٢٥

  
ر توسط نظام حاكم در ايران على رغم محكوميت ھاي مكرر توسط سازمان ھاي نقض سيستماتيك حقوق بش

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که جمھوری  ٧بين المللي حقوق بشر، ھمچنان آدامه دارد. ماده 
مانع دستگيری خودسرانه و بازداشت است ،  ٩اسالمی از امضا کنندگان آن است، مانع شکنجه است و ماده 

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي گويد بايد سريعا دليل بازداشت ھر فرد و اتھامي  ٩دوم ماده  بند
  كه به آن نسبت داده ميشود را به وي إبالغ نمايند.

  
در اين گزارش مامورين امنيتي بدون ھيچ گونه إخطار قبلي،بدون مجوز رسمي از سوي مقامات قضائي و بدون 

  به دستگيري شھروندان عرب آن ھم در أوقات غير مناسب ،مي كنند. تفھيم اتھام اقدام
  كريم دحيمي فعال حقوق بشر

 

  درگذشت جوانی که
  در برابر استانداری خوزستان خودسوزی کرده بود 

  
  مھدی مجدم که در مقابل استانداری در اھواز خودسوزی کرده بود، در بيمارستان طالقانی درگذشت ...• 

  اخبار روز 
   ٢٠١٣می  ٢  - ١٣٩٢ارديبھشت  ١٢  شنبه پنج

  
فروردين  ٢٧مھدی مجدم معروف به محمود مجدم فرزند ھادی که در روز سه شنبه 

آوريل) در مقابل درب استانداری در شھر اھواز خودسوزی کرده بود، پس از چند  ١٦(

روز در بيمارستان طالقانی درگذشت. اين جوان عرب اھوازی ساکن اھواز جھت 

جستجوی کار به چندين أداره مراجعه کرده أما نتيجه ای نگرفته و گويا صبر او لبريز 

شده و در اقدامی اعتراض آميز ھنگام خروج استاندار حجازی از ساختمان أستانداری 

واقع در حد فاصل امانيه و کيانپارس در مقابل چشمان استاندار و ھمراھانش با ريختن 

  خودسوزی نمود.بنزين برروی خود اقدام به 

  

و در شرف تشکيل خانواده بود، قبال به صورت پيمانی در شرکت نفت مشغول به  ١٣۵۵مھدی مجدم که متولد سال 

  کار بوده و ھمزمان با بيکار شدن بخش وسيعی از کارگران در اھواز، او نيز از کار بيکار شد.

جھت يافتن کار بی نتيجه ماند و درخواست مراجعات متعدد مھدی مجدم به ادارات و شرکتھای دولتی و خصوصی 

ديدار با استاندار را کرد که حراست به او اجازه ورود به استانداری را نداد. در نتيجه ھنگام خروج استاندار، وی 

  اقدام به خودسوزی کرد. وی توسط نگھبانان به بيمارستان طالقانی منتقل شده و در آنجا بستری شد.

٪ گذشته ٣٠بيکاری ميان جوانان عرب حتی به گفته مسوالن و نمايندگان مجلس، از حد فقر مزمن و درصد باالی 

است. اين امر که ناشی از سياستھای غير مسوالنه و تبعيض سيستماتيک در حق مردم عرب و استخدام غيربوميان 

  تأمين می کند.درصد ثروت ايران را  ٨٠بجای بوميان عرب است در حالی صورت می گيرد که اين منطقه بيش از

  ن عرب پيوسته در حال افزايش است.قابل ذکر است که در اھواز نسبت بيکاری ميان جوانا

  کريم دحيمی فعال حقوق بشر



 

  تجمع اعتراضی خانواده ھای بازداشت شدگان اھوازی

  ٢٠١٣ مه  ٠٣ -  ١٣٩٢ارديبھشت  ١٣  جمعه
  

بی پاسخ باقی ماند. خانواده  ١٣٩٢تجمع خانواده ھای دستگير شدگان عرب اھوازی روز شنبه ھفتم اردیبھشت 
ھای بازداشت شدگان عرب اھوازی در اعتراض به عدم پاسخگویی نھادھای امنيتی درباره فرزندان بازداشت 

تجمع کرده و خواستار اطالع از شده آنان جلوی درب ستاد خبری اداره اطالعات واقع در امانيه شھر اھواز 
  سرنوشت فرزندانشان شدند.

  
مامورین اداره اطالعات مثل ھميشه به دروغگویی پرداخته و خانواده ھا را تھدید کردند. بعضی از خانواده ھا نيز 

ان آنان به دادگاه انقالب واقع در منطقه كيانپارس شھر اھواز مراجعه نموده و به آنھا گفته اند ھنوز وضعيت فرزند
  مشخص نيست.

  
تن از افراد دستگير شده را به زندان  ١٠٠فروردین بيش از  ٩و  ٨در ھمين راستا در روزھای یکشنبه و دوشنبه 

ھای کارون و سپيدار شھر اھواز منتقل کرده اما مسئولين زندانھا و مقامات قضائی اجازه مالقات را به خانواده ھا 
  نداده اند.

  
چند تن از فعاالن عرب ھستند که در فيسبوک فعاليت داشته اند. معموالً چنين اشخاصی  در بين دستگير شدگان

  توسط پليس فتا بازداشت می شوند اما این تعداد توسط نيروھای اداره اطالعات اھواز دستگير شده اند.
  

ئل آنھا را با خود برده نيروھای امنيتی با ورود بدون مجوز قضایی به منازل این عده کامپيوترھای آنھا و بعضی وسا
  اند. خانواده ھا تا به حال از سرنوشت فرزندان خود اطالع ندارند و نگران وضعيت عزیزانشان ھستند.

  
ه طی دو ماه گذشته بيش از سيصد شھروند عرب در مناطق مختلف اھواز، حميدیه و دیگر شھرھا بازداشت شد

  اند.
  ركريم دحيمي فعال حقوق بش

  

**********  

 
   اصرار به اجرای حکم شالق یک زندانی سياسی با وجود دیسک کمر 

   ١٣٩٢ايبھشت  ٠٢دوشنبه 

ابولو) زندانی سياسی زندان تبريز از ديسک  با وجودی که حسن ارک (علی حاج - خبرگزاری ھرانا 

  مسئولين زندان تبريز در صدد اجرای حکم شالق وی برآمدند.کمر رنج ميبرد، 



بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، مسئولين زندان مرکزی تبريز، با 

ال احضار حسن ارک، فعال مدنی دربند، سعی دارند تا با اجرای حکم شالق مربوط به پروندٔه قبلی ايشان، اين فع

  آذربايجانی را شالق بزنند.

   وحيد شيخ بگلو، دانشجوی ستاره دار روانه زندان تبریز شد
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٠٧شنبه 

حکم وحيد شيخ بگلو، فعال مدنی و دانشجوی محروم از تحصيل جھت اجرای  - خبرگزاری ھرانا 

  يک سال حبس تعزيری روانه زندان مرکزی تبريز شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين عضو تشکل دانشجويی آرمان 

  روز جمعه در تماس با ھمسرش از انتقال خود به قرنطينه زندان مرکزی تبريز خبر داد. 

 ھام ارتباط با احزاب ُکردی در زندان ماکوبه سر می بردساله به ات ١٠٣مرد کھنسال 

یک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران گفت که فردی به نام حاج علی 
از توابع شھرستان ماکو که ” زلکا ” از اھالی روستای ” گيلو” ساله فرزند  ١٠٣چيالن 

سال زندان محکوم شده بود، ھم اکنون در زندان  ٨پيشتر به اتھام ھمکاری با پژاک به 
ماکو به دليل کھولت سن و کاھش قدرت بينایی دروضعيت نامطلوب جسمی به سر 

 .برد می

به ھمراه پسر خویش  ٨۴به گفته این فعال حقوق بشر حاج علی چيالن در دی ماه سال 
د ابراھيم و سعيد آھوز حسن چيالن، دو برادر دیگر به نامھای محمد و عبدهللا عمرپور فرزن

(فرزند حسن) توسط نيروھای اداره اطالعات شھر ماکو بازداشت شدند. این افراد به مدت 
اطالعات ماکو تحت بازجویی قرار گرفته و بازجویان   روز در بازداشتگاه ستاد خبری اداره ۴۵

بعد از اتمام   .تحت آزارواذیت روحی و ضرب و شتم قرار دادند   آنھا را برای گرفتن اعترافات
 .بازجویيھا و تکميل پرونده آنھا به زندان ماکو منتقل شدند

این فعال حقوق بشر در خصوص اتھامات این افراد به کمپين گفت که نيروھای امنيتی 
اتھام آنھا را به ھمکاری با نيروھای گروه پژاک در قتل یکی از نيروھای بومی امنيتی اعالم 

زمينه نيز شکایت خانواده مقتول بوده است و غير از آن ھيچ  کردند و تنھا مدرک در این
بار برگزاری جلسه  ۶بعد از « مدرک، شھود و اعترافی در پرونده وجود نداشته است:

دادگاه در دادگاه عمومی شھر ماکو و دادگاه انقالب شھر خوی، حاج علی چيالن به اتھام 
چيالن و محمد عمرپور از سوی سال زندان محکوم شد و حسن  ٨ھمکاری با پژاک به 

سال،  ٢٩سال جمعا  ١١سال و از سوی دادگاه انقالب خوی به  ١٨دادگاه عمومی ماکو به 
سال حبس محکوم شدند. به دليل پيگيری  ۴سال و سعيد آھوز به  ٢٣عبدهللا عمرپور 

و بسيج مقاومت سپاه ماکو و اداره اطالعات ماکو ھمه این احکام در دادگاه تجدید نظر 
 «.دیوان عالی کشور تائيد شد



این فعال حقوق بشر در پایان افزود که حاج علی چيالن به دليل کھولت سن و عدم 
توانایی برای تحمل حبس و تائيدیه پزشکی بعد از دو سال حبس از زندان ماکو آزاد شد 

ی را بار دیگر نيروھای امنيتی برای تحمل ادامه حبس و ٩١بھمن ماه سال  ٩ولی در تاریخ 
این پيرمرد سالخورده ھم اکنون در زندان ماکو در « بازداشت و به زندان ماکو منتقل کردند:

وضعيت خيلی بدی قرار دارد به صورتی که قادر به بلند شدن نيست و به دليل کاھش 
قدرت بينایی نياز به پرستاری دارد و با توجه به شرایط سخت زندان، او قادر به تحمل 

رغم توصيه پزشکان زندان مبنی بر عدم توانایی او برای تحمل حبس  حبس نيست و علی
اطالعات این زندانی    و درخواست خانواده او از دادگاه ماکو، به دليل مخالفت اداره

 «.سياسی ھمچنان در زندان بسر می برد
 

   ٢٠١٣برابر با یکم مه  ١٣٩٢یازدھم اردیبھشت 

  

  سنگسار در زندان تبريز افشاگری ھوتن کيان در رابطه با اعدام و

  ١٣٩٢ارديبھشت  ١١چھارشنبه 

وقفه  بی ١٣٨٩ھوتن کيان، وکيل پايه يک دادگستری که از مھرماه سال  -خبرگزاری ھرانا 

ای به وکيل خود آقای نقی  برد؛ طی نامه ترين شرايط در بازداشت به سر می و در بد

برد؛ ضمن شرح  محمودی که به دليل مسائل امنيتی در خارج از ايران به سر می

ھا و مصائب خود در زندان؛ به افشاگريھايی در رابطه با ماموران وزارت اطالعات در  شکنجه

  اعدام و سنگسار در زندان تبريز پرداخته است. پوشش قاضی و احکام 

  بنا به گزارش تارنمای کمپين صلح فعاالن در تبعيد، متن نامه به شرح زير است:

  جناب آقای نقی محمودی

  با عرض احترام و دوستی

ماه و اندی باقيمانده است و در خصوص ساير  ۶ھای محکوميت فدوی؛ صرفا  از پرونده -

دادگاه انقالب  ١۵ھای مفتوح در شعبه  سند توثيقی آزاد ھستم؛ پروندهھا، فعال با  پرونده

باشد. در صورت لزوم حتما با شما تماس  تھران، به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی می

  گيرم. می

در مورد جايزه ماخوذه سپاسگزارم؛ بيشتر مستحق شماست. لطفا سالم مرا به آقای  -

  نيد.مارکوس ھلويک و نيس کوخ و.. برسا

  خواھم تدقيق فرماييد: مواردی که می -

متادون که ويژه نگھداری معتادين تزريقی غير  ١۴نگھداری غير قانونی حقير در بند  –الف 



کند.  که مواد مخدر در آن بيداد می…باشد، پر از ايدز، ھپاتيت، سل، جذام و قابل عالج می

 …ام  حتی قليان و نه اعتيادی داشتهام و نه  در حاليکه بنده در عمرم نه سيگار مصرف کرده

ھمانگونه که مستحضريد امالک پدر بنده کال در اوايل انقالب و پس از تيرباران پدر  –ب 

حقير مصادره شده بود؛ اکنون و پس از دستگيری متاسفانه بر خالف کليه قواعد حقوقی 

قالب) متوجه دادگاه ان – ۴٩قانون اساسی (دادگاه اصل  ۴٩ھمان اصل    ايران و حتی

ام که مقامات ستاد اجرای فرمان امام خمينی به مديريت صمد عزيزی بھروز (فرزند:  شده

که اصوال ھيچگونه ارتباط ماھوی  –محمد) و با ھمکاری بعضی از قضات دادسرا و عمومی 

 صراحتا خطاب به اداره ثبت –ھا را در اختيار دارم  ندارند و مکاتبات آن ۴٩ای با اصل  و ريشه

اند و صراحتا در متن  اسناد و امالک دستور مصادره اموال اينجانب را خواستار شده

(موقعيت امالک: … شان به ارتباط با بيگانگان و تبليغ عليه نظام اشاره شده است و  نامه

فرعی واقعات در  ۴٠٩٣/١و  ۴٠۵١و  ۴٠۵٠پالکھای  –درست پشت زندان مرکزی تبريز 

  ….)بخش يک تبريز و 

اساس مثل جعل، استفاده از سند مجھول، سرقت مھر  اله طرح اتھامات بیمس - ج

ھا و عليرغم اينکه کامال  که صرف نظر از برداشت در خصوص بعضی از آن… دادگستری و 

مشخص و واضح بود که مراتب فوق متعلق به مرحوم علی اصغر اوشال (معروف به علی 

ه سابق قتل ايشان ھم موکدا از مدارک قاتل سريالی معروف بود که در پروند –اوشان) 

که … ھا کيفرخواست نيز صادر شده است و  استفاده نموده و در خصوص آن… مجعول و 

به علت اينکه موکل حقير (علی اوشان) متواری بود، در دفتر حقير کمدی در اختيار وی قرار 

تمام قضايا و حتی  ؛ که حتی در اين تاريخ نيز عليرغم…داده بودم تا وسايلش را بريزد و 

ھای وی به عنوان مطلع  کشته شدن نامبرده (علی اوشان)، اکنون نيز در خصوص پرونده

  …شوم و  بدرقه می

بار به معالجه در  ١٧مساله شکنجه شديد حقير و تجويز پزشکان متخصص زندان باالی  –د 

ممانعت به عمل  …خارج از زندان (مراکز درمانی خارج از زندان) که از طريق دادستانی و 

  آيد. می

باشد که  بدون دليل می… مسدود نمودن حسابھای جاری و غير جاری و پس انداز و  –ه 

  شد. بھانه اين است که از خارج ايران به حساب بنده مبلغ واريز می

اطالع رسانی در خصوص قضات که مامور به خدمت از طريق وزارت اطالعات ھستند:  –ی 

 -۵کاييل خوبيارپور  می -۴حسين نوبخت  -٣موسی خليل اللھی  -٢کيانوش شکوه تازه  -١

عطالو (حفاظت  – ٨نعمتی (فعال معاون اداری)  -٧رحيم حمل بر  - ۶زاده  حسن ھاشم



  اجرای احکام) و غيره ١٣شيخ لو (شعبه  – ٩اطالعات) 

 ۶ب (مساله ديگر برای خود آن عزيز؛ اصل حکم غيابی از طريق شعبه دوم دادگاه انقال –ن 

باشد؛ که اتھام در شعبه دوم دادگاه انقالب تبليغ عليه  جزايی می ١٠۴ماه) و گويا شعبه 

  باشد که در روزنامه حمايت چاپ شده است و در اختيار داری. می… نظام و 

باشد  مساله ديگر مساله شکنجه و متعاقب آن مرگ دو زندانی اخيرا در زندان تبريز می -

که اين رويه ھمچنان ادامه داشته و دارد؛ مددجويان محمد علی رنجگر و محمد مستی و 

شوند) و نيز مساله  بازپرسی تھديد به رضايت می ۴ھا از طريق شعبه  (که خانواده آن…. 

  ی مثل اعدام مرحوم محمد صبوریھای واقعا واھ اعدام

 ١٧بوده و سن محمد صبوری … که به بھانه مواد مخدر و … تيمور و حبيب شيدی و  –ف 

رويه دوبار حکم سنگسار که در مورد متھمين مثل علی  سال بوده است. و نيز اصل بی

نی ھا به نحوی اطالع رسا ھمچنان ادامه دارد که حتما شماره تلفن منزل آن…. سناعی و 

  …خواھد شد و 

تر توسط اتحاديه اروپا در  زاده و خليل اللھی پيش الزم به ذکر است آقايان حمل بر و ھاشم

  اند.  ليست تحريم قرار گرفته

  بازداشت دو شھروند جمھوری آذربايجان و چھار فعال آذربايجانی در تبريز

  ١٣٩٢ارديبھشت  ١٢پنجشنبه 

اعالم کرد دو شھروند اين کشور در روزھای اخير در شھر راديو زمانه ـ خبرگزاری آذربايجان 

  اند. تبريز ايران بازداشت شده

  

 ٣٠ماه ( در اين گزارش آمده است، مأموران وزارت اطالعات ايران در روز دھم ارديبھشت

ای که در آکادمی ملی علوم آذربايجان، انستتيتو  آوريل) خالدا خالد، محقق و نويسنده

، در خانه پدر يک فعال ”چماخ“ھمراه دستيار وی به نام  کند را به ت مینظامی گنجوی فعالي

  اند. آذربايجانی به نام محمد (اوختای) رشيدی، در تبريز بازداشت کرده

ھای  ھمچنين مأموران امنيتی افزون بر اوختای رشيدی، سه فعال آذربايجانی به نام

جوی دانشگاه آزاد تبريز و فردی خانلی، نويسنده؛ امير ھاديان، دانش عاشيق اسحاق قره

  اند. به نام فرھادی، نويسنده، را نيز بازداشت کرده

  

مناسبت روز مادر در ايران و تولد مادر اوختای رشيدی در خانه گرد آمده بودند  اين افراد به

  رو شدند. که با يورش مأموران امنيتی روبه



 

  ران ضبط شدند.ھا، کامپيوتر و برخی وسايل شخصی نيز توسط مأمو کتاب

  

بنا به اين گزارش در پی درخواست کتبی کنسولگری جمھوری آذربايجان در تبريز از مقامات 

شکل شفاھی بازداشت دو شھروند جمھوری آذربايجان را تأييد  ھا به باره، آن ايران در اين

  اند. کرده

  

ل نگھداری کنسولگری جمھوری آذربايجان در تبريز گفته است ھنوز داليل بازداشت و مح

 اين دو شھروند آذربايجانی مشخص نشده است. 

 

  در زندان تبريز  ١٣٩٢برپايی مراسم روز جھانی کارگر 
  

  اخبار روز
   ٢٠١٣می  ٢  - ١٣٩٢ارديبھشت  ١٢  شنبه پنج

  
زندانيان زندان تبريز  ٢٠١٣برابر با اول ماه مه  ١٣٩٢کانون مدافعان حقوق کارگر: چھارشنبه يازده ارديبھشت 

روز جھانی کارگر را جشن گرفتند. در اين جشن مختصر که به ھمت محمد جراحی برپا شد، در بند ھشت کار 

  درمانی زندان تبريز، شيرينی توزيع شد. 

  

 قابل ذکر است که زندانيان اين بند، کارگران تحت متادون درمانی ھستند و در زندان ھم، در کارگاه ھای کفاشی و

تريکوبافی کار می کنند. شرايط کاری و دستمزد در کارگاه ھای زندان تبريز، در مقايسه با کارگاه ھای بيرون 

زندان، بسيار وخيم است. يکی از داليل تبعيد شاھرخ زمانی از زندان تبريز به زندان يزد و سپس رجايی شھر، 

  اعتراض وی به اين شرايط وخيم بود. 

ز زندان تبريز، روز جھانی کارگر را به کارگران و فعاالن کارگری، به خصوص شاھرخ محمد جراحی، در پيامی ا

  زمانی و رضا شھابی، تبريک گفت. 

محمد جراحی، که در زندان به سرطان تيروئيد مبتال شده، ھم اکنون تحت پرتو درمانی قرار دارد. عليرغم تجويز 

منزل را تجويز کرده اند، مقامات زندان و دادگستری پزشکان معالج، که طی دوره درمان، استراحت مطلق در 

  تبريز، از مرخصی استعالجی محمد جراحی، جلوگيری کرده اند. 

  

  فعال مدنی آذربايجانی ۵سال زندان برای  ۴۵

  ١٣٩٢ارديبھشت  ١٦دوشنبه 

سال حبس تعزیری محکوم  ٩تن از فعالين مدنی آذربایجان ھرکدام به  ۵ -خبرگزاری ھرانا 

  شدند.



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

قاضی شعبه سوم دادگاه انقالب تبریز آقایان دکتر لطيف حسنی، محمود فضلی، شھرام 

زاده را به اتھام تشکيل گروه غير قانونی، و تبليغ عليه  رادمھر، آیت مھرعلی بيگلو و بھبود قلی

  سال حبس تعزیری محکوم کرد. ٩مھوری اسالمی ایران به حکومت ج

بنا به گزارشات ارسالی دادگاه بنا به درخواست اداره کل اطالعات استان آذربایجان شرقی و 

  دستور دادستان تبریز، اشد مجازات را برای این فعالين مدنی آذربایجان صادر کرده است.

به گزارشگر ھرانا نوشت: "این فعالين مدنی فعال مدنی طی گزارشی  ۵یکی از نزدیکان این 

توسط مامورین اطالعاتی شھر تبریز دستگير شدند و به اداره اطالعات  ٩١در بھمن ماه سال 

ھای انفرادی نگھداری شده مورد شکنجه و بازجویی قرار  تبریز منتقل شدند و در آنجا در سلول

ان تبریز منتقل شدند و تاکنون در زندان ھا به زند گرفتند و پس از مدتی پس از اتمام بازجویی

  بردند." مرکزی تبریز در بالتکليفی بسر می

سال حبس این فعالين مدنی به یکی از وکيل مدافعان آنان خانم فاطمه  ٩گفتنی است، حکم 

سال و  ٨ستاری بطور کتبی ابالغ شده است. این فعالين به اتھام تشکيل گروه غير قانونی به 

  اند. سال حبس تعزیری محکوم شده ١به اتھام تبليغ عليه نظام به 

  شھر زاده در مشکين بازداشت ايلقار و احسان موذن

  ١٣٩٢ارديبھشت  ١٩پنجشنبه 

ارديبھشت ماه،  ١٨بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز چھارشنبه 

شھر توسط مامورين  نويس آذربايجانی در منزل شخصی خود در شھرستان مشکين زاده شاعر و داستان ايلقار موذن

  امنيتی بازداشت شده است.

زاده نيز که قصد ممانعت از ورود غير قانونی مامورين امنيتی به منزل را داشته، به ھمراه وی  برادر وی احسان موذن

  است.بازداشت شده 

اند. ھنوز از علت اين بازداشت  زاده پس از بازداشت به ادارٔه اطالعات اردبيل منتقل شده شود برادران موذن گفته می

  اطالعی در دست نيست.

بازداشت  ٨٨خرداد ماه سال  ٢۵ھای فرھنگی و مدنی در تاريخ  تر نيز به دليل فعاليت زاده پيش گفتنی است، ايلقار موذن

  شده است. 

   دو فعال مدنی در شھر ماکو بازداشت شدند 
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٢١شنبه 



بھشت ماه، جھانبخش سلطانزاده(سالور) و بھنام  شنبه نوزدھم اردی روز پنج - خبرگزاری ھرانا 

  امنيتی در ماکو بازداشت شدند. باقری، دو تن از فعالين مدنی، توسط ماموران

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ماموران امنيتی با مراجعه به منزل 

ھای  شخصی جھانبخش سلطانزاده(سالور) عالوه بر بازداشت وی، وسايل شخصی از قبيل کامپيوتر، کتاب و دست نوشته

 ی اسباب بازی فروشی بھنام باقری، وی را نيز بازداشت کردند.  چنين با مراجعه به مغازه بردند؛ ھمنامبرده را با خود 

   بازداشت عبدهللا صدوقی، از فعالين مدنی ساکن تبريز 
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٢٣دوشنبه 

عبدهللا صدوقی، از فعاالن مدنی ساکن تبريز، امروز دوشنبه بيست و سوم  - خبرگزاری ھرانا 

  بھشت ماه در منزل شخصی خود توسط ماموران امنيتی بازداشت شده است. اردی

تر از سوی  بنا به اطالع گزاشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، عبدهللا صدوقی که پيش

ز به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود، امروز دوشنبه توسط نيروھای امنيتی در منزل دادگاه انقالب تبري

 اش در تبريز بازداشت شد. شخصی

   تشکيل دادگاه بابک روغنی و صدور کيفرخواست برای وی
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٢٥چھارشنبه 

شنبه در دادسرای نمين حاضر شد  بابک روغنی شھروند معترض نمينی روز پنج - ھرانا خبرگزاری 

  و برای وی کيفرخواست صادر شد.

ارديبھشت ماه  ١٩شنبه  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز پنج

و اتھاماتی ھمچون اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام،  دادياری دادسرای نمين حاضر شد ١بابک روغنی در شعبه 

  ھای ضد انقالب و ھمکاری با دول متخاصم و شرب خمر به وی تفھيم شد. ارتباط با گروه



 

  بسيجی در درگيری با پژاک ٢کشته شدن 
  ٢٠١٣برابر با بيستم مه  ١٣٩٢سی ام ارديبھشت 

ميرآباد از توابع شھرستان سردشت (آذربايجان غربی)، روز دوشنبه با جنازه دو نفر از نيروھای بسيجی سپاه شھر  
  .حضور مسووالن و چند تن از مردم سردشت از مقابل سپاه اين شھرستان تشييع شد

  
به گزارش خبرنگار ايرنا، 'محمد شمسی' و 'كامل شمسی' روز گذشته در درگيری با نيروھای پژاك در منطقه 

 .ن شھرستان کشته شدند'جانداران' بخش وزينه اي

 .پيکر کشته شدگان به شھر 'ميرآباد' محل زادگاھشان در اين شھرستان انتقال يافت

در آيين تشييع اين بسيجی ھا فرماندار و امام جمعه اين شھرستان نيروھای نظامی و انتظامی و عده ای از مردم 
  .سردشت حضور داشتند

**********  

 زاھدان تاييد شد زندانپنج اعدام مخفيانه در 
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٠٥پنجشنبه 

|  
ھای رسمی ايران  زندانی در زندان مرکزی زاھدان اعدام شدند که رسانه ۵اولين روز ھفته جاری  - خبرگزاری ھرانا 

 .اند تاکنون از اعالن آن خودداری کرده

فروردين ماه سال  ٣١بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، سحرگاه شنبه 
 .ان بودند، در زندان مرکزی زاھدان اعدام شدندزندانی که دو تن از ايشان تبعه کشور افغانست ۵جاری 

   شعبه زنانه پست بانک در زاھدان افتتاح شد
   ١٣٩٢ارديبھشت  ٠٧شنبه 

در راستای جنسيتی کردن جامعه، ریيس ھيئت مدیره پست  -خبرگزاری ھرانا 

  از افتتاح شعبه زنان این بانک خبر داد.بانک ایران 

بنا به گزارش ایسنا، فراھانی در جمع خبرنگار با بيان مطلب باال اظھار کرد: با توجه به ارزش 

 ٨٠٠واالی زن در جامعه اسالمی، این شعبه ویژه خواھران افتتاح شد تا تمامی زنان شھر 

  ھزار نفری زاھدان با اطمينان خاطر خدمات دریافت کنند. 

 ی راسک به ھمراه پيروانش ی امام جمعه روزه ۴٠٠بالتکليفی  
  ١٣٩٢ارديبھشت  ٣٠دوشنبه 



ی  روز از بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه ۴٠٠با گذشت  - خبرگزاری ھرانا 

 .برند تن از پيروان ديگر وی، ايشان کماکان در بالتکليفی به سر می ٩راسک، مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزندش و 

 

روز از  ۴٠٠بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، علی رغم گذشت 

ھای فتحی محمد نقش بندی، عبدالغفار نقشبندی، ملک محمد آباديان، ھادی  زده شھروند اھل سنت به نامياازداشت ب

ای، جابر آباديان، فواد آباديان، نظام الدين مالزاده، فقير محمد رئيسی، حميد  آباديان، عبدهللا آباديان، گل محمد پليده

ر مولوی مصطفی جنگی زھی، از روحانيان سنی منطقه که در دی ماه سال ی سرباز، که به دنبال ترو مالزاده در منطقه

  بازداشت شده بودند؛ اين افراد کماکان در بالتکليفی بسر می بردند ٩٠

  

  :رئيس كانون شوراھای اسالمی كار استان سيستان و بلوچستان
 شود ھای كوچك پرداخت نمی حداقل مزد ھم در برخی كارگاه

  
 

شوراھای اسالمی كار استان سيستان و بلوچستان گفت: مصوبه حداقل مزد شورای عالی كار تنھا در رئيس كانون 
 .شود ھای بزرگ اجرا می كارگاه

ھای كوچك معيار پرداخت مزد توافق كارگر با  با اعالم اين مطلب به ايلنا گفت: در كارگاه» محمد گل بامری»
 .كارفرماست

ھزار تومان  ٤٠٠تا  ٢٠٠شرايط كنونی به يك كارگر شاغل در كارگاه كوچك از  وی گفت: براين اساس ممكن است در
 .در ازای ھشت ساعت كار روزانه پرداخت شود

ھای كوچك  به گفته اين مقام كارگری بدليل ازدياد جمعيت جويای كار در استان سيستان و بلوچستان، كارفرمايان كارگاه
 .كنند گران خود دستمزدی كمتر از مصوبه شورای عالی كار پرداخت میكنند و به كار از موقعيت سوء استفاده می

ھا برای نپرداختن دستمزدھای قانونی كمبود درآمد نيست بلكه نبود نظارت قانونی باعث سوء  وی افزود: مشكل كارگاه
 .استفاده كارفرمايان اين واحدھا شده است

دھند با  شور بسيار محدود است، كارگران شاغل ترجيح میوی افزود: از آنجايی كه فرصت شغلی در اين منطقه از ك
 .شرايط تحميل شده از سوی كارفرما كنار بيايند

خانه ھا،  به گفته بامری در حال حاضر تعداد قابل توجھی از كارگران بومی منطقه سيستان و بلوچستان در مطب
 .شوند يت ھستند كه ھمگی كارگاه كوچك تلقی میھا و... مشغول فعال ھا، نانوايی ھا، داروخانه ھا، قنادی دفترخانه

 
  

  


