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  اطالعيه ی پژاک در مورد درگيری نظامی در سردشت 

  روزاخبار
   ٢٠١٣می  ٢٢  - ١٣٩٢خرداد  ١  چھارشنبه

  
مزدوران محلی به عملياتی نظامی عليه در منطقه جانداران شھرستان سردشت، نيروھای سپاه پاسداران ھمراه با  ٢٠١٣می  ١٩روز 

پاسداران و گريالھايمان  های رژيم ايران، ميان نيروھای سپااند. در نتيجھی اين عمليات نيروھ گريالھای نيروھای شرق کوردستان دست زده
  اند.  خمی شدهدرگيری روی داده و بر اثر آن دو مزدور محلی که يکی از آنھا سرکرده مزدوران بوده، کشته و شماری نيز ز

 شايان ذکر است که در اين درگيری ھا ھيچ گونه زيان جانی به گريالھايمان وارد نشده است. پس از پايان اين درگيری، نيروھای رژيم منطقه
  را شديدا توپباران کردھاند. 

ک از طرفين نبوده و الزم ميدانيم که ھايی در خدمت منافع ھيچ ي با در نظر گرفتن مرحله حساس کنونی خاطرنشان ميکنيم که چنين درگيری
  وقوع چنين رخدادھای گشوده نشود. رويکردھا مطابق با حساسيت مرحله کنونی باشد تا راه بر 

   PJAKکورديناسيون حزب حيات آزاد کوردستان 
  

   مصطفی مصری در زندان اروميه با دوختن لبانش دست به اعتصاب زد 

   ١٣٩٢خرداد  ٠١چھارشنبه 

وس در زندان مرکزی اروميه از روز يک شنبه با بمصطفی مصری زندانی سياسی ُکرد مح -خبرگزاری ھرانا 
  خود اقدام به اعتصاب غذا کرد.دوختن لبان 

ری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين زندانی سياسی به دليل ممانعت از انتقال اش به زندان بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خب
  اصله به سلول انفرادی منتقل کردند.فت و مامورين زندان نيز وی را بالشھر نقده دست به اعتصاب غذا زده اس

   اخراج کارگران ايران خودرو در سنندج

  ١٣٩٢خرداد  ۴شنبه 

  نفر از کارگران باسابقه اين کارخانه را اخراج کرده است. ٣٧گی کارخانه ايران خودرو در سنندج (نمايندگی حيدری) کلمه ـ نمايند

ارديبھشت ماه نمايندگی کارخانه ايران خودرو واقع در  ٣١شنبه  ھای کارگری، روز سه ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل به گزارش کميته
سال سابقه کار  ١٧تا  ٢کارگر شاغل در اين نمايندگی را که بين  ٣٧سنندج، به دليل واھی ورشکستگی کارخانه، در سه راه شھرک نايسر 
  داشتند از کار اخراج کرد.

ن کارگران اخراجی اين نماينده در اعتراض به اين عمل کارفرما، صبح روز اول خردادماه در مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستا
  .دند و خواھان بازگشت به کار شدندج تجمع کرسنند

   ضرب و شتم نامق محمودی ھنگام انتقال به بيمارستان

   ١٣٩٢خرداد  ٠۶دوشنبه 



نگام انتقال به بيمارستان مورد يکی از مامورين زندان نامق محمودی، زندانی سياسی کرد را ھ -  خبرگزاری ھرانا
  ضرب و شتم قرار داد.

زندان  ١٢ساله سالن  ۶٢بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نامق محمودی زندانی سياسی 
ز مامورين اعزام مورد ضرب و شتم قرار رجايی شھر کرج که از مشکالت شديد بينايی رنج ميبرد ھنگام انتقال به بيمارستان توسط يکی ا

 گرفت. 

  نيروھای امنيتی پدر روزنامه نگار کرد را راھی بيمارستان کردند 
   

  ٢٠١٣می  ٢٩   - ١٣٩٢خرداد  ٨  چھارشنبه
  

گزارش دريافتی: حبيب هللا گلکار، پدر روزنامھنگار تحت تعقيب کرد، شورش  -اخبار روز 

طاقتفرسای مأموران امنيتی جھت استرداد فرزندش و  گلکار بر اثر تھديدات و فشارھای

ھمچنين مصادره منزل مسکونی اش دچار سکته قلبی شده و در بيمارستان بعثت شھر سنندج 

  بستری شده است.

طی مدت اخير دادگاه انقالب کردستان حکم مصادره منزل ايشان و مھلت تخليه آن را به اين 

شنبه، دوم خردادماه به علت مراجعه مأموران و مشاجره و خانواده اعالم کرده بود، که روز پنج

تھديدات آنان؛ حبيب هللا گلکار دچار سکته قلبی شده و تاکنون در کما به سر می برد. نھادھای 

  امنيتی به خانواده آنھا متذکر شدھاند که از رسانھای کردن اين موضوع خودداری کنند.

ط نيروھای امنيتی بازداشت و مدتی را در زندان به سر بود، پس از آزادی موقت ناچار به ترک توس ٨٥شورش گلکار، بعد از اينکه در سال 

ايران شد. اما مدتی پيش دادگاه انقالب مريوان به رياست قاضی سلطان بخش حکم مصادره منزل پدری ايشان کرده بود که حکم مذکور در 

  است.دايره اجرای احکام دادگاه انقالب سنندج در دست اقدام 

  

  در ايران از خبرنگاران ُکرد خواسته شده است که نام خود را از ُکردی به اسالمی تغيير دھند

  ١٣٩٢خرداد  ١٣دوشنبه 

خانوادگی ُکردی خود را تغيير  کوردستان ميديا: باشگاه خبرنگاران از تمامی خبرنگاران ُکرد درخواست نموده است که در اسرع وقت نام و نام
  المی را جايگزين آن نمايند.دادە و اسامی اس

سايت ُکردستان ميديا، باشگاه خبرنگاران طی نامهای به تمامی خبرنگاران ُکرد اين مرکز اعالم نموده است که ديگر  به گزارش رسيده به وب
  ھای ُکردی گزارش تھيه کنند.  اجازه ندارند با نام

کنند  خانوادگی ُکردی دارند و در گزارشات ارسالی از آنان استفاده می ام و ناماين مرکز مطبوعاتی طی نامهای به خبرنگاران ُکرد خود، که ن
  اعالم نموده است که در گزارشات ديگر حق استفاده از اين اسامی را نداشته و بايد اسامی اسالمی را جايگزين نمايند.

  مھدی رحمانی از پيروان اھل حق بازداشت شد

 ٢٠١٣ئن برابر با ھشتم ژو ١٣٩٢ھجدھم خرداد 

مھدی رحمانی از پيروان آئين ياری ( اھل حق) به جرم فيلم برداری از خودسوزی يکی از ھم کيشان خود در برابر فرمانداری ھمدان،  

 .بازداشت شد

از پيروان دين ياری(اھل حق) که در   بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، مھدی رحمانی
در برابر فرمانداری ھمدان، در اعتراض به اھانت مسئولين زندان ھمدان از خودسوزی فيلمبرداری    زمان خودسوزی نيکمرد طاھری



 .خبری از سرنوشت وی در دسترس نيست  امنيتی بازداشت وکرده بود توسط نيروھای 

خرداد دو تن از پيروان دين ياری (اھل حق) بنام "حسن رضوی" ساکن ھمدان و "نيکمرد طاھری" ساکن صحنه  ١۵خرداد و ١۴در تاريخ 
ان ھمدان در برابر فرمانداری کرمانشاه در اعتراض به تراشيدن سبيل يکی از ھم کيشانشان بنام "کيومرث تمناک" توسط مسولين زند

 .ھمدان خود را به آتش کشيدند

خرداد،  ٢٢پس از انتقال به بيمارستان و شدت جراحت روز چھارشنبه  حسن رضوینيکمرد طاھری به دليل شدت جراحات جانباخت و 
  جان خود را از دست داد.

ھای ماھواره در سلماس و حومه يت وجمع آوری آنتنارسال پاراز 

  ١٣٩٢خرداد  ٢٠دوشنبه 

| 

ی انتخابات رياست جمھوری ضمن ممنوعيت  دولت ايران با نزديک شدن به يازدھمين دوره -خبرگزاری ھرانا 
.در شھرستان سلماس اقدام نموده است ھای مسکونی، به ارسال پارازيت ھا از مجتمع ی ماھواره و جمع آوری آن ھای گيرنده استفاده از آنتن

 

ی  ی اماکن با ھمکاری نيروھای يگان ويژه بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، خبرگزاری حقوق بشر ايران، نيروھای لباس شخصی اداره
 .ھای ماھواره پرداختند نيروی انتظامی شھرستان سلماس و شھرک تازه شھر، طی روزھای اخير به جمع آوری آنتن

 تأييد حکم اعدام يک زندانی سياسی کرد

  ٢٠١٣ ژوين  ١١ - ١٣٩٢خرداد  ٢١ سه شنبه

  سرويس حقوق بشر: دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربی حکم اعدام يک شھروند مريوانی را تأييد کرد. - آژانس خبری موکريان 
  

دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربی حکم اعدام  ٢ی شعبه خردادماه سال جار٢٠به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان، روز دوشنبه 
  سامان نسيم فرزند فايق اھل مريوان را مجددا تأييد کرد.

  
براساس ھمين گزارش، سامان نسيم پيشتر از سوی دادگاه انقالب مھاباد به اتھام محاربه از طريق عضويت در يکی از گروه ھای مخالف نظام 

  که اين حکم در ديوان عالی کشور به منظور رسيدگی مجدد نقض گرديد. به اعدام محکوم شده بود
  

"عزيز مژدھی" وکيل مدافع اين زندانی محکوم به اعدام در گفتگو با خبرنگار سرويس حقوق بشر خبرگزاری موکريان ضمن تاييد اين خبر 
ريم و خواستار طرح مجدد پرونده و رسيدگی نسبت به افزود؛ "نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه تجديد نظر استان ھمچنان اعتراض دا

  حکم صادره در ديوان عالی کشور می باشيم". 
  

در مناطق مرزی استان آذربايجان غربی توسط نيروھای امنيتی دستگير شده بود، ھم اکنون در زندان  ١٣٩٠گفتنی است؛ نسيم که در تابستان 
  مرکزی اروميه به سر می برد.

  ندانی ُکرد با دوختن لبھای خود در زندان ميناباعتصاب غذای يک ز

  ١٣٩٢خرداد  ٢٢چھارشنبه 

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ يک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که محمد حسين رضايی، زندانی ُکرد 
اين فعال حقوق   ی خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است. به گفتهخردادماه با دوختن لبھا ١۴محبوس در زندان ميناب از روز شب سه شنبه 

ايی به رئيس زندان نسبت به وضعيت زندان و رفتار زندانبانان با زندانيان اعتراض کرده  قبل با نوشتن نامه  بشر، محمد حسين رضايی ھفته
ن لبھای خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است. مسئولين است، اما با بی توجھی مسئولين مواجه شده و در اعتراض به اين وضعيت با دوخت



اش را  خردادماه او را به انفرادی زندان ميناب منتقل کرده و مالقات و حق تماس اين زندانی سياسی با خانواده ١۶زندان صبح روز پنج شنبه 
  اند. نيز قطع کرده

به ھمراه فردين  ٩٠حمد (خسرو) حسين رضايی در خردادماه سال م«اين زندانی به کمپين گفت:   اين فعال حقوق بشر در خصوص سابقه
سنندج   (فخرالدين )فرجی، چنگيز قدم خير و ايوب اسدی به اتھام محاربه و درگيری با نيروھای سپاه پاسداران در يکی از روستاھای تابعه

گيری با نيروھای سپاه پاسداران برای چندين ماه در بازداشت شدند. اين چھار تن به اتھام عضويت در حزب کومله انقالبی ُکردستان و در
اطالعات سنندج و حفاظت اطالعات سپاه پاسداران بوده و بعدا به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند . اين چھار زندانی   بازداشت نيروھای اداره
يک دادگاه انقالب سنندج   در شعبه ٩١مردادماه سال  ٢١البی ُکردستان در تاريخ کومله انقه از طريق عضويت در حزب سياسی به اتھام محارب

شھريورماه حکم اين زندانيان در زندان به آنھا ابالغ شده که در حکم  ٢٩به رياست قاضی بابايی مورد محاکمه قرار گرفتند و روز چھار شنبه 
ال زندان و تبعيد به زندان مسجد سليمان، فردين س ۴٠سال زندان و تبعيد به زندان ميناب، چنگيز قدم خير  ٣٠صادره محمد حسين رضايی به 

سال زندان و تبعيد به زندان کاشمر محکوم شدند. محمد حسين رضايی  ٢٠سال زندان و تبعيد به زندان طبس و ايوب اسدی به  ٣٠فرجی به 
سال حبس محکوم شده  ۴۵شد و مجموعا به سال ديگر حبس محکوم  ١۵بعدا به دليل داشتن پرونده باز قبلی به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به 

 »بعد از قطعی شدن حکم از زندان مرکزی سنندج به زندان ميناب تبعيد شده است. ٩٢است. اين زندانی در اواخر فروردين ماه 

حمله لباس شخصی ھا و گارد ويژه به مردم در کرمانشاه

 ٢٠١٣برابر با سيزدھم ژوئن  ١٣٩٢بيست و سوم خرداد 

 

 

 

NNS ROJ:  در پی تجمع گروھی از ھواداران حسن روحانی در کرمانشاه، نيروھای لباس شخصی و يگان ويژه نيروی انتظامی با باتون و

  .شوکر برقی آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند

وھای از نيروھای لباس خرداد، گر ٢٣در ساعات اوليه امشب  (NNS ROJ) بر اساس گزارش رسيده به پايگاه خبری و تحليلی روز
شخصی و يگان ويژه کرمانشاه با استفاده از گاز فلفل، باتون و شوکرھای برقی به تجمع مردم در محله "نوبھار" ھجوم برده و آنان را 

 .مورد ضرب و شتم قرار داده است

حانی در حال سر دادن شعاربوده اند اين گزارش می افزايد که درگيری ھا زمانی شدت پيدا کرده است که گروھی در حمايت از حسن رو



که به يکباره سمت و سوی شعارھا تغيير يافته و شروع به سر دادن شعارھايی چون "اگه تقلب بشه، ايران قيامت ميشه"، "روحانی خاتمی 
 .ديگر است" و "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" کرده اند

ن اوضاع، نيروھای امنيتی به سوی مردم يورش برده و آنان را با شوکر و باتون ادامه سر دادن اين شعارھا از سوی مردم و متشنج شددر 
 .ھای برقی و گاز فلفل مورد ضرب و شتم قرار داده اند

ھمچنين گروھی از نيروھای يگان ويژه با موتور به سوی مردم ھجوم برده و سعی در متفرق نمودن مردم را داشته اند.اين گزارش می 
ھر ھمچنان متشنج است.در پی درگيری ھای امشب چند شھروند نيز از سوی نيروھای امنيتی بازداشت و چند خودرو افزايد که وضعيت ش
 .نيز توقيف شده اند

   ی فعالين سياسی در بوکان اعمال فشار و تھديد خانواده
   ٢٠١٣ژوئن  ١٩   - ١٣٩٢خرداد  ٢٩  چھارشنبه

  
ی فعالين سياسی مدنی اين شھرستان  آذربايجان غربی، خانواده -گزارش دريافتی: بنابر گزارشات رسيده از شھرستان بوکان  -اخبار روز 

  اند.  از طرف نھادھای امنيتی و دادگاه انقالب اين شھرستان مورد تھديد و فشارھای امنيتی قرار گرفته

  

د که در جريان اعتراضات مردمی شھرستان بوکان بر عليه ربوده شدن دختران اين شھرستان کاوه و اسرين کانبی خواھر و برادری ھستن

ی آنان در خارج از شھر رھا  که در نھايت به اين دختران تجاوز ميشده و جنازه ١٣٩١توسط نيروھای وابسته به بسيج و سپاه در سال 

نه اعمال خشونت آميز و تجاوزھا اعتراض خود را به گوش مسوولين ميشده است اقدام به برگزاری تجمع و کمپين نموده و به اين گو

اند. اما در نتيجه در عوض جوابگويی مسوولين اين استان به مسائل و مشکالت مشروحه ، از طرف نيروھای امنيتی و  رسانده حکومتی می

ن خواھر و برادر حمله شده و اين خواھر و وزارت اطالعات اين شھرستان به منزل پدری اسرين و کاوه کانبی به منظور دستگيری اي

ھای امنيتی ناچار به خروج از کشور و اعالم پناھندگی  برادر فعال سياسی مدنی در نتيجه از ترس زندان و شکنجه و برخوردھای دستگاه

  اند.  در ترکيه گرديده

نامبردگان نموده و عالوه بر اعالم احضاريه از سوی دادگاه به ی  ھای امنيتی مجددا اقدام به اعمال فشار بر خانواده با اين وجود باز ھم نھاد

ھای گذشته مورد اذيت و آزار و فشارھای روحی روانی قرار  ی ايشان را نيز در طی ھفته ی نامبردگان ، پدر و مادر سالخورده خانواده

 اند.   داد



  

  رژيم ايران در سردشتکشته و زخمی شدن سه شھروند کرد در پی شليک مستقيم نيروھای انتظامی 

  ١٣٩٢خرداد  ٣٠پنجشنبه 

ی سردشت ھدف گلوله نيروھای رژيم قرار  کوردستان ميديا: تنھا پس از چند روز از انتخابات، دو ماشين باربر شھروندان ُکرد در منطقه
  گرفته و بر اثر آن سه شھروند ُکرد قربانی شدند.

ی سردشت در کمين  ، دو ماشين شھروندان ُکرد در منطقه١٣٩٢بيست و نھم خردادماه سايت ُکردستان ميديا، روز چھارشنبه  به گزارش وب
  گيرند.  نيروھای رژيم قرار می  نيروھای رژيم افتاده و ھدف گلوله

شود و يک شھروند ديگر به نام  ی اين يورش يک شھروند به نام "پيمان" فرزند احمد سوری اھل روستای "زووران" کشته می در نتيجه
ل" فرزند "صالح دوم" اھل روستای "خری آغل" و "عثمان" فرزند "استاد خدر" ساکن شھرستان سردشت زخمی شدند و به بيمارستان "جال

  سردشت منتقل شدند.

در اين  اند. ی شاھدان عينی، نيروھای انتظامی به ظن ھمراه داشتن اجناس قاچاق ماشن اين شھروندان ُکرد را ھدف گلوله قرار داده به گفته
  .اند حالی است که آنھا ھيچ اجناسی را ھمراه نداشته

سايت ُکردستان ميديا گفت: " ھديه رژيم ايران به شھروندان به جای رفاه و خوشگذرانی مرگ آنان بوده  يکی از شھروندان سردشت به وب
 است، و عنوان کرد، انتخابات به اتمام رسيد و کشتار مردم کرد نيز آغاز شده است". 

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

کشته شدن يکی از ماموران راھور ناجا در ايرانشھر
 ٢٠١٣ژوئن  ٢برابر با  ١٣٩٢دوازدھم خرداد ماه 

 .نخل و نور: يکی از ماموران راھور ناجا ايرانشھر حين انجام وظيفه ھدف تيراندازی يک فرد ناشناس قرار گرفت و کشته شد

يک منبع آگاه با اعالم اين خبر گفت: يکی از ماموران راھور ناجا حين انجام وظيفه ھدف » و نور  نخل« به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
 .گلوله يک فرد ناشناس قرار گرفت و کشته شد

دقيقه امروز يک شنبه در حال گشت زنی در حد فاصل سرکھوران  ٣٠و  ١۵اين منبع آگاه می افزايد: ماموران راھور ناجا که در ساعت 
 .نقره ای ھدف گلوله قرار می گيرند که يکی از ماموران کشته شد ۴٠۵پل چمنی بوده اند توسط سرنشينان يک دستگاه پژوه به سمت 

  .مخدوش بوده و پس از تير اندازی به سمت جاده سرباز متواری می گردد ۴٠۵بنا بر اين گزارش پالک خودروی 

  

******************** 

  فعاالن موسسه الحوار ممنوع المالقات شدند 
  اخبار روز 
   ٢٠١٣ژوئن  ۵   - ١٣٩٢خرداد  ١۵  چھارشنبه

  
خانواده ھای شش تن از فعاالن موسسه الحوار با مراجعه به زندان  ۵/۶/٢٠١٣بنا به گزارش رسيده به فعاالن حقوق بشر امروز چھار شنبه 

  کارون جھت مالقات ، با رد مسوولين زندان و برخورد غير انسانی آنھا مواجه شدند. 

  

موری نژاد و يابر البوشوکه فعاالن موسسه الحوار خلفيه( رامشير) که به ھاشم شعبانی نژاد، ھادی راشدی، مختار البوشوکه،محمد علی ع

إعدام محکوم شده بودند از ديدار با خانواده ھای خود محروم شدند. بنا به اخبار رسيده به فعالين حقوق بشر اھوازی، اين پنج تن ھمراه 



مالقات ھفتگی آنھا در روز چھارشنبه است، أما خانواده ھا  سال محکوم گرديده، با توجه به اينکه ٢٠دوستشان رحمان عساکره که به 

  نتوانستند فرزندان خود را مالقات کنند. 

اين عمل غير قانونی مسوولين زندان کارون و مقامات قضائی استان باعث نگرانی خانواده ھا و فعاالن حقوق بشر شد. الزم به يادآوری است 

و بريطانيا ، وزارت  پارلمان ھای اتحاديه اروپا ،عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر ازمان ھایيتھای پی در پی توسط سکه علی رغم محکوم

خارجه المان ، وزارت خارجه بريطانيا ، وزارت خارجه امريکا ، نروژ و ديگر نھادھای حقوق بشر بين المللی و ايرانی نسبت به اينگونه 

ماموران وی و ھمچنين نقض سيستماتيک حقوق بشر توسط رژيم جمھوری اسالمی ايران  اقدامات غير قانونی و غير انسانی دستگاه قضائی و

  المللی و حتی قوانين خود ھستند. أما شاھد عدم پايبندی مسوولين جمھوری إسالمی به قوانين بين 

  کريم دحيمی فعال حقوق بشر 

 

 احضار يک فعال ملی ـ مذھبی در انديمشک 

  ٢٠١٣ ينژو ١٧ -  ١٣٩٢خرداد  ٢٧ دوشنبه

بنا به خبری که رسيده است، صبح امروز اطالعات شھرستان انديمشک به وسيله تلفن، آقای "شاپور رشنو" از فعالين ملی ـ مذھبی استان 
  خوزستان را با در دست داشتِن شناسنامه! و کارت ملی! به ستادخبری احضار کرده است. تاکنون از بازگشت ايشان خبری در دسترس نمباشد. 

 

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

 

   مھدی کوخيان در ملکان مجدداً بازداشت شد 

   ١٣٩٢خرداد  ٠۵يكشنبه 

عصر روز گذشته مھدی کوخيان فعال مدنی ساکن شھر ملکان آذربايجان شرقی، مجددا از توسط  -خبرگزاری ھرانا 
  مامورين امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

  

   بازداشت مھدی نوری، از فعالين سياسی در تبريز

   ١٣٩٢خرداد  ٠۶دوشنبه 

ی اطالعات اين شھر  نيروھای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه ادارهمھدی نوری از فعالين سياسی ساکن تبريز از سوی  -خبرگزاری ھرانا 
  منتقل شده است.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در حالی که نزديک به يک ھفته از بازداشت مھدی نوری 
اش، از دستگيری و  شنبه، چھارم خردادماه وی طی تماسی تلفنی با خانوادهگذشته است و ھيچ اطالعی از سرنوشت وی در دست نبود، روز 

  ی اطالعات تبريز خبر داد. حضور خود در اداره

  

  اجرای حکم شالق امير چمنی فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز 
  

   ٢٠١٣ژوئن  ١٠   - ١٣٩٢خرداد  ٢٠   دوشنبه
  



، امير چمنی فعال دانشجويی و ١٣٩٢ات رياست جمھوری اسالمی، چھارشنبه پانزده خرداد گزارش دريافتی: در آستانه ی انتخاب -اخبار روز 

ماھه اش را گذرانده است، بنا  ٩ماه از دوران محکوميت  ۵دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد تبريز، در حالی که بيش از 

  ضربه ی شالق تعزيری شد.  ۴٠به رئيس جمھوری اسالمی ايران متحمل دادگاه کيفری تبريز، به اتھام توھين  ١٠۴بر حکم شعبه ی 

ميليون تومانی آزاد و متعاقب آن در  ۵٠ی  ی اطالعات تبريز با قرار وثيقه امير چمنی که پس از سپری کردن جلسات متعدد بازجويی در اداره

بر، به اتھام "توھين به رھبر و بنيان گذار جمھوری  قاضی حمل دادگاه انقالب تبريز به رياست ١ی  از سوی شعبه ٩١تير ماه سال  ١۵تاريخ 

اسالمی" به تحمل شش ماه حبس تعزيری و به اتھام "فعاليت تبليغی عليه نظام" به تحمل سه ماه و يک روز حبس تعزيری و ھم چنين به اتھام 

  ت اجرای حکم به زندان مرکزی تبريز منتقل شد. جھ ١٣٩١ضربه شالق محکوم شده بود، سوم بھمن ماه  ۴٠"توھين به رئيس جمھور" به 

 

  يروھای امنيتی چندين تن را در تبريز بازداشت کردند ن
   ٢٠١٣ژوئن  ١۶  - ١٣٩٢خرداد  ٢۶  يکشنبه

  
  خبرگزاری ھرانا: شب گذشته، نيروھای امنيتی در تبريز اقدام به ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از مردم نمودند. 

خرداد ماه و در پی پيروزی  ٢۵شگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، عصر روز گذشته، بنا به اطالع گزار

ی انتخابات رياست جمھوری اسالمی، جمعی از طرفداران وی در تبريز جھت برپايی جشن و شادی در اين  حسن روحانی در يازدھمين دوره

  ھا سرازير شدند.  رابطه به خيابان

ی دانشگاه تبريز آغاز شده بود و تا پاسی از شب نيز با  بعد از ظھر و در حدفاصل ميدان آبرسان و فلکه ٨راسم که از حوالی ساعت اين م

شب با دخالت  ١٠:٣٠شعارھای گوناگون از جمله شعار محوری "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ادامه داشت؛ در نھايت و در حدود ساعت 

  ھا به پايان رسيد.  و نيز اطالعات سپاه با تعقيب شعاردھندگان و ضرب و شتم شديد آن نيروھای پليس امنيت

  ھا دستگير و به اطالعات سپاه تبريز منتقل شدند.  ای از جوانان در اين درگيری اين در حاليست که عده

  ر دست نيست. ھا اطالع دقيقی د ی تنظيم خبر از تعداد دستگير شدگان و وضعيت آن گفتنی ست که تا لحظه

 

  اعتصاب غذای آرش محمدی، فعال دانشجويی در زندان تبريز

  ١٣٩٢خرداد  ٢٩چھارشنبه 

خرداد در شھر تبريز مورد  ٢۵آرش محمدی از فعالين دانشجويی طيف چپ که در تجمع پس از انتخابات در  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
  خرداد دست به اعتصاب غذا زده است. ٢٧دوشنبه بازداشت نيروھای امنيتی قرار گرفت، از ظھر روز 

ماموران امنيتی لباس شخصی پس از حمله به تجمعات مردمی اين شھر  ١٣٩٢خرداد  ٢۵به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در شب 
ھا را به بند  ده و آننفر، از جمله آرش محمدی و امير ناظری کر ٢٠و ضرب و شتم شديد حاضرين اقدام به بازداشت خشونت آميز حدود 

  قرنطينه زندان تبريز منتقل کرده بودند.

متعاقب اين بازداشت، ماموران وزارت اطالعات به منزل اين فعال دانشجويی مراجعه کرده و اقدام به تفتيش محل و ضبط وسايل شخصی وی 
  اند. ھای موجود کرده از جمله کتاب

ھا با  پيگيری خانوادهادگاه انقالب تبريز به رياست قاضی ھاشم زاده، برخی از متھمين با د ۴گفتنی است که پس از تشکيل پرونده در شعبه 
  .اند ميليون تومانی آزاد شده ١٠قرار وثيقه 

به محل سکونت آرش محمدی و برادرش سياوش محمدی  ١٣٩٠آبان سال  ١٢صبح روز  ۶پيش از اين ماموران امنيتی تبريز در ساعت 
روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  ۶۶ھا را به اداره اطالعات شھر تبريز منتقل کرده که پس از تحمل  پس از تفتيش، آنمراجعه کرده بودند و 

دادگاه انقالب تبريز به رياست قاضی حملبر به ترتيب به يک سال و سه ماه حبس تعزيری  ١آزاد شدند. آرش و سياوش محمدی در شعبه 
ه به زندان تبريز برای پيگيری وضعيت پرونده مجدداً بازداشت و جھت ع، پس از مراج٩٠ھريور ش ٢۵محکوم شده بودند که صبح روز 
  اجرای حکم به زندان منتقل شدند.

  ديماه از زندان مرکزی تبريز آزاد شد. ٢١آرش محمدی پس از گذراندن دوره محکوميت يکساله خود، در تاريخ پنجشنبه 

  

تن از شھروندان و فعالين مدنی در تبريز بازداشت شدند ٩٠بيش از    



 سه فعال دانشجويی در ميان بازداشت شدگان

 
 ٩٠روھای انتظامی بيش از ھا ني در پی صعود تيم فوتبال ايران به جام جھانی و سرازير شدن مردم شھر تبريز به خيابان  -خبرگزاری ھرانا 

اند تن را در نقاط مختلف اين شھر بازداشت کرده . 

به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در پی تجمع مردم تبريز و سر دادن شعارھايی مانند بنا 
.ندا تن را بازداشت کرده ٩٠بيش از  "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" نيروھای انتظامی با ھجوم به اين تجمع  

 

  قه سنگين از زندان آزاد شديمسعود شمس نژاد با قيد وث

  ٢٠١٣ ژوين  ٢٠ - ١٣٩٢خرداد  ٣٠ پنجشنبه

  مسعود شمس نژاد، وکيل داگستری و مدرس دانشگاه عصر روز پنج شنبه از زندان اروميه آزاد شد.
  

، مسعود شمس نژاد با سپردن وثيقه سنگينی به مبلغ ده ٩٢خردادماه ٢٣روز پنج شنبه  بنا به گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان، عصر
  ز زندان اروميه آزاد شد.ميليارد لایر، پس از پنج ھفته بازداشت ا

  
انه اروميه در جھت جلوگيری از اعدام، ارتباط با رس ٨٩براساس ھمين گزارش شمس نژاد، به اتھام ھای سازماندھی تجمعات اعتراضی سال

  ظام و ... بازداشت و زندانی بود.ھای خارجی و احمد شھيد، ھواداری از احزاب کرد مخالف ن

  
 ۶روز بازداشت در اداره اطالعات، از طرف شعبه  ٢۵در ادامه گزارش آمده است، سه شنبه ھفته گذشته برای اين وکيل دادگستری پس از 

  اشت نامبرده به وثيقه تبديل شد.بود که دو روز بعد از آن قرار بازدبازپرسی دادسرای اروميه قرار بازداشت صادر گرديده 
  

  ارديبھشت ماه سال جاری از طرف نيروھای امنيتی در اروميه بازداشت شده بود. ١٨شايان ذکر است که مسعود شمس نژاد روز پنج شنبه 
  

 


