
  کميسيون مليتھا ١٣٩١گزيده ای از اخبار تيرماه 

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  

  اند طی يک ماه گذشته، بيش از ده شھروند ُکرد در مناطق مختلف ُکردستان ايران بازداشت شده

  ١٣٩٢تير ١شنبه 

گذشته، شش شھروند در استان سايت ُکردستان ميديا، و با استناد به آمار ثبت شده ، طی يک ماه  به گزارش وب

کرمانشاه، سه شھروند در استان ُکردستان و دو شھروند نيز در استان اروميه به اتھام واھی عضويت در احزاب ُکردی، 

  اند. فعاليت مدنی و "امنيتی" بازداشت شده

  پاوه

نيروھای اطالعاتی سپاه ی بيست و چھارم خردادماه، سه شھروند اھل دھستان "شمشير" از توابع پاوه توسط  مورخه

  پاسداران رژيم ايران بازداشت شدند.

"عزت شريفی" ، "ھدی شريفی" و "شھرام اميرخانی" سه کوھنوردی بودند که توسط نيروھای رژيم ايران بازداشت 

  شدند.

عاتی سپاه به گفتهی يک منبع مطلع، اين سه کوھنورد ُکرد در حال بازگشت از کوه شاھو بودەاند که توسط نيروھای اطال

  پاسداران رژيم ايران در مکانی به نام "تپهی دوريشان" در نزديکی دھستان شمشير از توابع پاوه بازداشت شدەاند.

  سنندج

ی بيست و پنجم خردادماه، يک شھروند ُکرد ساکن در محله "شھرک بھاران"  نيروھای امنيتی و اطالعاتی سنندج مورخه

  و به مکان نامعلومی منتقل گرديد.به نام "ھيوا غريبی" را بازداشت 

  "ھيوا غريبی" از فعاالن کارگری بوده است که از سوی نيروھای امنيتی رژيم بازداشت شده است.

تاکنون اطالعی از بازداشت اين فعال کارگری در دست نيست ولی گفته ميشود که وی به اتھام امنيتی بازداشت شده 

  است.

ی چھاردھم خردادماه، يک شھروند سنندجی با ضرب و شتم و به صورت  رخهدر ھمين رابطه و در شھر سنندج مو

  وحشيانه در ميدان آزادی سنندج توسط نيروھای امنيتی رژيم بازداشت شد.

  دھگالن

ی ھجدھم خردادماه يک شھروند ديگر به نام "خالد فتحی" توسط اداره اطالعات  در ُکردستان مورخه در ادامه بازداشت

  شد. دھگالن بازداشت

ی برخی منابع خبری وی به اتھام امنيتی بازداشت شده  ساله، فرزند "رشيد"، شھرونديست که به گفته ٢٠خالد فتحی، 

  است.

  کرمانشاه

ھای "ميثم حيدری" و "رسول کرمی" در منزل  ی نوزدھم خردادماه دو تن از شھروندان ُکرد اھل کرمانشاه به نام مورخه

  ی اطالعات بازداشت شدند. هشخصی خود، توسط نيروھای ادار



اند که  ی پست آمده اند که از طرف اداره مأموران امنيتی با مراجعه به درب منازل اين دو شھروند در ابتدا عنوان کرده

  پس از بيرون آمدن دو شھروند از منازلشان آنھا را بازداشت و با خود به مکان نامعلومی منتقل دادند.

ُکرد را در ارتباط با اعتراضات اخير شھروندان کرمانشاھی و پيروان آيين ياری به بی  دليل بازداشت اين دو شھروند

  حرمتی به اين آيين عنوان کرده است.

  باشد. ی انتشار اين خبر، اطالع دقيقی از سرنوشت اين دو شھروند کرمانشاھی در دست نمی تا لحظه

  روانسر

  سر به نام "وھاب غالمی" بازداشت شد.ی ھجدھم خردادماه يک نامزد شورای شھر روان مورخه

  "وھاب غالمی" فرزند علی، بيست و نه ساله، توسط نيروھای اطالعات شھر روانسر بازداشت شد.

  بوکان

  ھا بيست و يکم خردادماه "رسول چوپانی" نامزد شورای شھر بوکان بازداشت شد. در ھمين رابطه و در ادامه بازداشت

  ز بوده است به اتھام امنيتی بازداشت شده است.چوپانی که نويسنده و شاعر ني

  سردشت

ی بيست و يکم خردادماه، يک شھروند ُکرد به نام " ابراھيم  نيروھای امنيتی رژيم ايران در شھرستان سردشت مورخه

  ساله را بازداشت و مورد بازجويی قرار دادند. ۴٧جنتيان" 

ک فرد وابسته به اپوزيسيون مخالف رژيم ايران، احضار و بازداشت ی ھمکاری و ارتباط با ي "ابراھيم جنتيان" به بھانه

  شده بود.

شدگان از  اشتسايت ُکردستان ميديا منتشر شده است و احتمال دارد آمار بازد شده در وب اين گزارش با استناد به آمار ثبت

  .اين نيز بيشتر باشد

  گزارش / اسماعيل زورمند

  اند ُکرد بر اثر حوادث کار قربانی شدهکارگر  ١٢طی خردادماه سال جاری 

  ١٣٩٢تير  ١به نش

ھا و عدم ايجاد ايمنی برای کارگران در محيط کار از  کوردستان ميديا: حوادث ناشی از کار به دليل نبود ايمنی در کارگاه

  دست دھند. کارگر ُکرد زخمی و يا جان خود را از ١٢، باعث شده است که ١٣٩٢سوی کارفرمايان، طی خردادماه سال 

سايت به ثبت رسيده است، حوادث کار در  سايت ُکردستان ميديا و با استناد به آماری که از سوی اين وب به گزارش وب

، دوازده کاگر ُکرد زخمی و يا ١٣٩٢آور داشته و طی خردادماه  ُکردستان ايران در خردادماه سال جاری افزايشی سرسام

  جان خود را از دست دادەاند.

  تن نيز زخمی شدەاند.  ٤تن جان خود را از دست دادە و  ٨ان تلفات حوادث کار که کارگران ُکرد دچار آن شدەاند در مي

سازی قورق، در حين کار دچار برق گرفتگی شد و  روز جمعه سوم خردادماه "فريدون شھبازی" کارگر کارخانه چرم

  پس از انتقال به بيمارستان توحيد سنندج جان باخت.



ساله و متاھل ُکرد که ھنوز مدت يک سال از صدور بيمهاش نگذشته بود، پس از دچار شدن به حادثه و  ٢٥کارگر اين 

  انتقال به بيمارستان بعثت سنندج، جان خود را از دست داد.

نيز، يک کارگر جوان ساکن روستای "قورق" از توابع بخش "موچش" کامياران که در  ١٣٩٢مورخه چھارم خردادماه 

خانه خوراک دام و طيور در روستای محل زندگيش مشغول به کار بود بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست کار

  داد.

اين حادثه به دليل رعايت نکردن موازين ايمنی و فراھم نکردن محيطی ايمن از سوی پيمانکاران، مالکان و مھندسين 

  اتفاق افتاد.

ويسی"  خهی چھارم خردادماه جان يک کارگر ديگر ُکرد به نام "بختيار شاهحادثه ناشی از کار در شھرستان پاوه، مور

  را گرفت و دو کارگر ديگر نيز به شدت زخمی شدند.

  اين سه کارگر ُکرد در پاوه به دليل عدم وجود ايمنی دچار حادثه شدند.

پزی باعث ايجاد  کارگاه سفالاز ديگر سو و در يکی از روستاھای پيرانشھر مورخهی ھشتم خردادماه، پارگی تسمه در 

  تن قربانی شدند. ٣حادثه در اين کارگاه شد و بر اثر آن 

ھای "مسعود  گر ديگر نيز به نامردر اين حادثه يک کارگر به نام "ابوبکر رحمانی" جان خود را از دست داده و دو کا

  مرادی" و علی مرادويسی" به شدت زخمی شدند.

خرداد، حين انجام کار  ١۵ان ايران، يک کارگر ُکرد به نام "مظفر بکری" روز جمعه در ادامه حوادث کاری در ُکردست

  در شھر پاوه جان خود را از دست داد.

ھوشی شده و از ارتفاع به پايين سقوط کرد و پس از انتقال به يکی از مراکز  اين کارگر بر اثر فشار کار دچار بی

  درمانی کرمانشاه، جان خود را از دست داد.

سازی بود به دليل  آموز سنندجی به نام "سيروان احمدی" که مشغول کار ساختمان يست و ششم خردادماه نيز يک دانشب

  سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست داد.

  سال سن داشت به دليل وضعيت نامناسب اقتصادی مشغول کار شدە بود. ١٧آموز دبيرستانی که تنھا  اين دانش

خردادماه، بر اثر واژگونی لودر در کارخانه شن و ماسه در نزديکی سد گاران مريوان، "نادر ھمچنين بيست و نھم 

  الماسی" راننده لودر جان خود را از دست دادە است.

  اين حادثه به دليل نقص فنی دستگاه و عدم توجه کارفرمايان به وقوع پيوست.

ھای سنندج مشغول کار بود دچار  که در يکی از کارواش ساله کرد ٢٢از سويی ديگر در اواخر خردادماه نيز يک جوان 

  برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.



  اين کارگر کرد که فرھاد کريمی نام داشت مدت سه سال نيز سابقه کار داشت.

دو تن از کارگر به دليل حوادث کار قربانی شدەاند که  ٤با توجه به اين گزارش طی خردادماه سال جاری، در شھر پاوه 

آنان جان خود را از دست دادند. از اين لحاظ پاوه نسبت به ديگر شھرھای ُکردستان ايران در رتبهی اول جای گرفته 

  است.

  قربانی دومين شھری بود که بيشترين تلفات ناشی از حوادث کار را داشته است. ٣بعد از پاوه، پيرانشھر با 

  سال گذشته افزايش يافته است.الزم به ذکر است اين آمار نسبت به مشابه 

افتند و کارفرمايان و ديگر مسئولين رژيم  حوادث کار در ايران به دليل عدم وجود و رعايت ايمنی در حين کار اتفاق می

توجه ھستند و ھر ساله شمار زيادی از  گونه اقدامی انجام نداده و نسبت به ان بی و نھادھای ذيربط در اين رابطه ھيچ

  دھند. خود را از دست می کارگران جان

  احضار شش کانديد معترض شورای شھر بوکان به اداره اطالعات 
 | ١٣٩٢تير  ٤سه شنبه 

 
صبح شش تن از  ٩بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، امروز ساعت 

کانديداھای معترض به نام ھای مھدی خدايی، سيد عبدهللا عاليی برزنجی، مسعود محمودی، شورش دھبان، سيد احمد 
  .حسينی و ژيان رسولی به اداره ی اطالات احضار شدند

  پور گزارش/ ھيبت کامرانی

  کشته شدن يک کولبر ُکرد در منطقه اشنويه به دست نيروھای امنيتی

  ١٣٩٢تير  ٤ سه شنبه

سايت ُکردستان ميديا، "يونس مکائيلی" فرزند "احمد" و اھل يکی از روستاھای اشنويه، ھدف شليک  به گزارش وب

  مستقيم نيروھای رژيم قرار گرفت و جان خود را از دست داد. 

  اين کولبر ُکرد ھمراه با چند کولبر ديگر در نقاط مرزی اشنويه ھدف قرار گرفته بود.

آباد" شھر اشنويه ساکن  باشد و مدت چند ساليست که در روستای "تاچين ميکايلی" متاھل و صاحب يک فرزند می"يونس 

  کاری و تأمين امرار معاش به کولبری روی آوردە بود. است و به دليل بی

و کاسبکار ُکرد در  کولبر ٤١تاکنون بيش از  ١٣٩٢سايت ُکردستان ميديا، از آغاز سال  شدە در وب با استناد به آمار ثبت

  مناطق مرزی از سوی نيروھای رژيم کشته و زخمی شدەاند.

  خبری مطلق از وضعيت يک شھروند سلماسی بازداشت و بی 
 ١٣٩٢تير  ٤سه شنبه 

که توسط وزارت اطالعات اين شھرستان  از سرنوشت يک شھروند سلماسی به نام "ھادی قزلباش" - خبرگزاری ھرانا 
 .بازداشت شده، ھيچ اطالعی در دست نيست



ساله فرزند حسن  ٣۶بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ھادی قزلباش 
و اھل روستای حسن آباد، از توابع شھرستان سلماس که روز شنبه يکم تير ماه توسط ماموران وزارت اطالعات اين 

  .اش نداشته است شھرستان بازداشت شد، پس از گذشت سه روز ھيچگونه تماسی با خانواده

  يهدر زندان اروم کرد اعتصاب غذای محمدامين عبداللھی، زندانی سياسی

  ١٣٩٢تير  ٥چھارشنبه 

در زندان مرکزی اروميه محبوس است، از  ٨۴بنا به گزارش آژانس خبری موکريان، محمدامين عبداللھی، که از سال 

  تيرماه سال جاری، دست به اعتصاب غذای خشک زده است. ٢روز يکشنبه 

اظھار داشت: از روز يکشنبه در بر اساس ھمين گزارش، اين زندانی در تماس با خبرنگار آژانس خبری موکريان 

اعتراض به عدم توجه مسئولين به خواسته ھايم که شامل رفتن به مرخصی و اجرای کامل حکم ام مبنی بر گذراندن مدت 

زندان در شھرستان طبس می باشد، دست به اعتصاب غذای خشک زده ام و تا زمانی که خواسته ھايم عملی نشود از 

  نخواھم شد چون بارھا اين خواسته ھا را به مسئولين زندان و دادگاه اعالم کرده ام. تصميمی که گرفته ام منصرف

ھمچنين دو تن از ھم بندی ھای اين زندانی در تماس با خبرنگار آژانس خبری موکريان ضمن تاييد اين خبر گفتند: اين 

سته ھايش بوده است و تاکنون مسئوالن اقدام محمدامين در پی فشار نيروھای اطالعاتی بر ايشان و عدم رسيدگی به خوا

  زندان عکس العملی نسبت به اعتصاب غذای وی نشان نداده اند.

ماه بالتکليفی در دادگاه انقالب ١۵سال پيش بازداشت و پس از  ٨يادآور می گردد محمدامين عبداللھی اھل بوکان، حدود 

کی از احزاب مخالف و نيز تبليغ عليه نظام، محاکمه و در مھاباد به اتھام محاربه از طريق ھمکاری موثر و مسلحانه با ي

 سال زندان و تبعيد به زندان طبس محکوم شد. ١٨مجموع به 

  تحت فشار قرار گرفتن ھشت نفر از زندانيان اھل سنت برای حضور در مستند اعترافات اجباری

  ١٣٩٢تير  ٥چھارشنبه 

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ يک منبع آگاه از وضعيت زندانيان اقليت سنی زندان رجايی شھر، به کمپين بين 

خرداد ماه، از ھشت نفر از زندانيان سنی اين زندان خواسته شده تا در فيلم  ٢٠المللی حقوق بشر در ايران گفت که صبح 

منبع گفت که ماموران وزارت اطالعات به اين زندانيان گفته اند در صورت  مستندی به برخی اقدامات اعتراف کنند. اين

  عدم حضور در اين مستند آنھا از حق مرخصی، مالقات و عفو مشروط محروم خواھند ماند.

 ماموران زندان« اين منبع آگاه با اظھار اينکه زندانيان سنی پس از اين اتفاق ھمه نگران و آشفته ھستند به کمپين گفت:

ساعت که به بند  ١٢ھشت نفر از زندانيانی که دارای حکم ھای متفاوت ھستند را صبح از بند خارج کردند بعد از 

برگشتند ھيچ کدام وضع روحی خوبی نداشتند. ماموران اطالعات به آنھا گفته بودند بايد در يک فيلم مستند اعتراف کنند، 

د. يکی از اينھا فوق ليسانس حقوق و ديگری دکتری مکانيک دارد که به آن ھم که ھيچ کدام آن کارھا را انجام نداده ان

چند سال زندان محکوم شده اند، دو نفر ديگر ھم حکم اعدام دارند. معلوم نيست که اينھا برای چه بايد اعتراف دروغ 

  »کنند.



راف کردن موافقت کرده اند، اين منبع آگاه که خود از فعاالن اھل سنت است در خصوص اينکه آيا اين ھشت نفر به اعت

آنھا گفته اند وقتی ما اين کارھا را نکرديم اعتراف دروغ ھم نمی کنيم اما ماموران اطالعات به آنھا گفته اند که «گفت:

اگر اعتراف نکنيد به ضررتان تمام می شود. گفته اند به شما ديگر عفو مشروط تعلق نمی گيرد، مرخصی به شما داده 

  »ت ھايتان ھم محدود می شود حتی گفته اند که به ضرر خانواده ھايتان ھم تمام می شود.نمی شود و مالقا

اسامی زندانيانی که برای اعتراف در فيلم مستندی تحت فشار قرار گرفته اند و در اختيار کمپين قرار داده شده اند 

به سر می برد بدون اينکه برای او  عبارتند از : محمد برايی با ده سال حکم حبس، کاوه ويسی چھار سال در زندان

حکمی صادر شده باشد، نامغ دل دل با سه سال حکم حبس، عادل غالمی، دکتری مکانيک و با سه سال حکم حبس، 

عثمان رادبای با سه سال حکم حبس، معاذ حکيمی، فوق ليسانس حقوق با سه سال حکم حبس، جمال سيلمانی با يازده 

  با حکم اعدام.سال حکم حبس و پوريا محمدی 

گفته اند که بايد « اين منبع آگاه در خصوص اينکه اين ھشت زندانی در فيلم مستند مذکور چه چيزھای بايد بگويند، گفت:

جلوی دوربين بگويند که قصد تخريب و براندازی نظام را داشته اند در حاليکه اين دروغ است. آنھا چنين خواسته ای 

نھا وارد شده اقدام عليه امنيت ملی، تالش برای براندازی نظام و ترويج عقايد اھل سنت است نداشته اند. اتھاماتی که به آ

و ھمينطور محاربه برای دو زندانی که محکوم به اعدام ھستند اما آنھا ھيچ گاه حرکتی برای تخريب نظام انجام نداده اند 

  ».د حقوق و احترام اھل سنت حفظ شودفقط می خواسته ان

ابعی که با کمپين در خصوص زندانيان اھل تسنن در زندان رجايی شھر صحبت کرده اند، در حال حاضر به گفته من

زندانی اھل سنت از شھرھای مختلف سنی نشين ايران مانند کردستان، کرمانشاه و آذربايجان غربی در اين  ١٧٠حدود 

نفر آنھا با حکم اعدام مواجه ھستند و تعداد زيادی از آنھا چند سال در زندان مانده اند  ٢٠زندان به سر می برند. حدود

  بدون اينکه دادگاھی و حکمی برايشان صادر شده باشد.

 اين منبع آگاه در گفتگوی قبلی خود با کمپين در مورد اعترافات اجباری زندانيان سنی در زندان رجايی شھر گفته بود:

زندانيان اتھامات شان را پذيرفتند. وقتی دستگير می شويم به شدت شکنجه می شويم و بعضی ھا را شکنجه اکثر زير«

 يیترور کنند. اينھا بيشتر جوان ھا حتی جلوی دوربين بردند که مثال بگويند می خواستند يکی از شخصيت ھای نظام را

ترس از شکنجه بيشترشان جلوی دروبين رفتند. بودند که تجربه ای نداشتند و قربانی سياست حکومت شدند و به دليل 

  »ولی اينھا سياست حکومت ايران است که می خواھد سنی ھا را ريشه کن کند.

دستگيری اقليت سنی در ايران شدت  ١٣٨٨بر اساس اطالعات و مشاھداتی که کمپين جمع آوری کرده است از سال 

يافته است. اين دستگيری ھا بيشتر در شھرھايی که محل اقامت سنی ھای ايران است مانند جوانرود، جوانسر، سقز و 

  بانه، بوکان، سردشت، مھاباد و پيرانشھر انجام شده است.

  بری از گيتا رضائی در فرودگاه کرمانشاهبازداشت و بی خ 
  ١٣٩٢تير  ٥چھارشنبه 

 



  

خرداد ماه گيتا رضائی زينالنی، ھنگام سوار شدن به ھواپيما به مقصد تھران، در  ٢٨شنبه  ٣روز  - خبرگزاری ھرانا 
 .کرمانشاه توسط مامورين امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است  فرودگاه اشرفی اصفھانی

وی، ضمن  ھمان شب مامورين با مراجعه به منزلدر گفتگو با ھرانا اعالم داشت: نقی محمودی فعال حقوق بشر
 .بازرسی ، کامپيوتر ، وسال شخصی و کارش را توقيف کرده اند

 يکشنبه برادر گيتا را به اداره اين وکيل دادگستری افزود: "بعد از شکايت خانواده ی گيتا به دادگستری کرمانشاه ،روز
دن خبر ممکن است به کر  آی  را تھديد ميکنند که پيگيری وضعيت گيتا و رسانه  اطالعات کرمانشاه احضار و وی
 ".دستگيری ساير خانواده منجر شود

 .الزم به ذکر است گيتا رضائی زينالنی کارشناس نرم افزار بوده و در يک شرکت مھاجرتی مشغول به کاربوده است

امروز به  و روحی گيتا نداشته و صرفا،  تا کنون خانواده ی مشاراليه ھيچ اطالعی از محل بازداشت و شرايط جسمی
  .وی اجازه داده اند در يک تماس کوتاه تلفنی ، مراتب سالمت خود را به خانواه اش اعالم نمايد

   سال حبس محکوم شد ١وفا قادری به 
   ١٣٩٢تير  ١٣پنجشنبه 

سال زندان  ١دادگاه انقالب سنندج به  ١وفا قادری فعال کارگری در شعبه  - خبرگزاری ھرانا 

  محکوم شد.

دادگاه انقالب سنندج، برای وفا قادری  ١بنا به گزارش کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکلھای کارگری، قاضی شعبه ی 

  کارگری حکم صادر کرد. فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای

به وکيل نام برده ابالغ  ١١/۴/٩٢وی اين فعال کارگری را به يک سال حبس تعزيری محکوم کرد که اين حکم در تاريخ 

  شد. 

   بادگزارشی از وضعيت محمد عبدالھی زندانی سياسی کرد زندان مھا
   ١٣٩٢تير  ١٤جمعه 



محمد عبدالھی زندانی سياسی کرد زندان مھاباد در شرايط جسمی وخيمی بسر  - خبرگزاری ھرانا 

  ميبرد و تا کنون اجازه اختيار وکيل را نداشته است.

 ۴ساله در  ٣۴بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، محمد عبدالھی 

  در منزل شخصی خود در مھاباد بازداشت شد. ١٣٨٩فروردين ماه 

  مسعود توسط نمايندگان مجلس شدند خواستار پيگيری جدی پرونده آقايان خسرو و خانواده کردپورھا

  ٢٠١٣ ژوييه ٠۶ -  ١٣٩٢تير  ١۵ شنبه
  

زمانی که برادران ما بازداشت خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان :يکی از اعضای خانواده کردپور اعالم کرد از 
  شده اند از جانب نمايندگان کرد ھيچ اقدامی جدی برای آزاد کردن و يا پيگيری پرونده آنھا انجام نگرفته است.

  
ميدانند که  اين عضو خانواده کردپور گفت نمايندگان کرد برادران ما را ميشناسند و به فعاليتھای آنھا اگاھی کامل دارند و

و  بخصوص کسانی که بازداشت ميشدند در زندان ھستند وتنھا فعاليت آنھا خدمت به کشور و شھروندان و آنھا بيگناه
ھيچگونه پشتوانه و پناھی نداشتند که از خود دفاع کنند، بوده است ،بطور مثال بيشتر کسانی که از حق داشتن وکيل 

  را نداشتند.اربا خانواده ھايشان محروم بودند ويا کسانی که حق مرخصی و ديد
  زندانی ھستند و دادگاھی ميشوند. وی گفت امروز به آنھا اتھامات واھی وارد شده و با اين اتھامات غير منطقی

  
اين عضو خانواده کرد پور گفت اگر نمايندگان کرد تا امروز ساکت بوده اند و چيزی نگفتند از آنھا ھا درخواست دارم 

در مجلس کمک بگيرند تا ھمچون پيگيری روزنامه نگاران و نويسندگان  که از آقای مطھری نماينده مردم تھران
آزادی بازداشت شده قبل از انتخابات رياست جمھوری در شھر تھران که ھمگی بعد از چند روز آزاد شدند، برای 

  مسعود و خسرو ھم تالش کند.
برای نوجوانان و جوانان کردستان در  سال ٢٠در پايان وی گفت باشد که مسعود که يک معلم دلسوز است و بيشتر از 

  امه نگاری در خدمت ھموطنانش باشدمدرسه ھا فعاليت کرده است به کالس درس برگرددو خسرو ھم از طريق روزن
گفته می شود؛ يکی از اتھامات مطرح شده برای اين دو روزنامه نگار کرد، تبليغ عليه نظام از طريق اطالع رسانی 

  و فعاالن مدنی است.  انيان سياسیدرباره زند
  مرکزاطالع رسانی انسانيت

  وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان
  

   سال حبس تعزيری برای خالد حسينی ١صدور حکم 
   ١٣٩٢تير  ١٨سه شنبه 



خالد حسينی فعال کارگری وعضوکميتٔه ھماھنگی برای کمک به ايجاد  - خبرگزاری ھرانا 

  سال حبس تعزيری محکوم شد. ١ھای کارگری به  تشکل

  ی يکم دادگاه انقالب سنندج به اتھام "تبليغ عليه نظام" صادر شد.  اين حکم توسط شعبه

  گفتنی است که جلسٔه دادگاھی اين فعال کارگری بدون اطالع وی و به صورت غيابی برگزار شده است. 

 آزادی يک زندانی سياسی ُکرد پس از پنج سال و سه ماه حبس

  ٢٠١٣ ژوييه ١٠ - ١٣٩٢تير   ١٩ چھار شنبه
  آژانس خبری موکریان
  سرویس حقوق بشر

  
  سال مدت زمان محکوميت خود، از زندان اروميه آزاد شد. ٥پایان یوسف رحمانی پور زندانی سياسی ُکرد با 

  
بر اساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکریان، یوسف رحمانی پور زندانی سياسی ُکرد اھل بوکان که در زندان 

 از سال مدت زمان زندان خود، با تاخيری سه ماھه ٥با پایان  ٩٢تيرماه  ١٧اروميه نگھداری می شد، دوشنبه 
  زندان مرکزی اروميه آزاد شد.

بر اساس ھمين گزارش، رحمانی پور ساعاتی پس از آزادی از زندان در تماس با خبرنگار موکریان، اظھار داشت: 
"پس از بازدید مقامات بلند پایه استان از زندان اروميه و پرس و جو از وضعيت زندانيان، مسئوالن مربوطه متوجه 

اینجانب به پایان رسيده و نگھداری ام در زندان غير قانونی است. لذا متعاقب آن  شدند که مدت زمان محکوميت
  بازدید مسئوالن دستور آزادی من را صادر کردند و با سه ماه تاخير آزاد شدم".

  
ساله محکوميت یوسف  ٥یادآور می گردد، پيشتر خبرگزاری موکریان گزارش کرده بود که در پی پایان دوره 

مسئوالن قضایی استان با تحویل نامه ای به ایشان از اعضای خانواده رحمانی پور خواسته اند تا با رحمانی پور، 
  سپردن وثيقه ای سنگين متعھد شوند که یوسف رحمانی پور پس از آزادی از کشور خارج نمی شود.

  
م و به ھمين اتھام نيز گفتنی است، اتھام رحمانی پور عضویت در یکی از احزاب مخالف و اقدام عليه امنيت اعال

  محکوم شده بود.
 

   بازداشت يک شھروند کرد در اروميه 
   ١٣٩٢تير  ١٩چھارشنبه 

قادر زارعی شھروند کرد سردشتی در منزل يکی از بستگان خود در اروميه  - خبرگزاری ھرانا 

  بازداشت شد.



روز  ١٣۶۴بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، قادر زارعی متولد 

  تير ماه در منزل يکی از بستگان خود بازداشت شد.  ١۵شنبه 

  گزارش از وضعيت دو زندانی سياسی کرد

  ١٣٩٢تير  ٢٢شنبه 

  در احمدزاده دو زندانی سياسی کردسال زندان محمدامين عبدالھی و قا ٨نگاھی به پرونده  -گزاری ھرانا خبر

توسط  ١٣٨۴بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، محمدامين عبدالھی پاييز سال 

  ماموران امنيتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.

شود و اين دو در اصطالح حقوقی  ادر محمدزاده نيز در منزل خويش بازداشت میھمزمان با بازداشت محمدامين، دوست وی ق

  شوند. ايران ھمپرونده می

گيرند و تفھيم اتھام اوليه ايشان  گاه اداره اطالعات مھاباد و سپس اروميه تحت بازجويی قرار می اين دو چندين ماه در بازداشت

  شود. کردی عنوان میمحاربه از طريق ھمکاری موثر با گروھھای معاند 

دادگاه  ١ماه، محمدامين عبدالھی به اتھام عضويت در کومله و ھمکاری با پژاک (حزب حيات آزاد کردستان) در شعبه  ١۵پس از 

سال زندان در تبعيد به زندان طبس محکوم شد و ھمجرم وی قادر محمدزاده نيز به ھمين اتھامات به  ١٨انقالب اسالمی جمعا به 

  گردد. ان در تبعيد به زندان يزد محکوم میسال زند ٢١

يکی از نزديکان محمدامين عبدالھی که نخواست نامش فاش شود در رابطه با پرونده وی به گزارشگر ھرانا گفت: "محمدامين 

رخورد ای نگرفته است. وی ھمچنين نسبت به ب تابحال چندين بار به حکم صادره از سوی دادگاه انقالب اعتراض کرده ولی نتيجه

  مامورين زندان و ھمچنين برخورد ماموران اداره اطالعات با ايشان نيز در چندين نوبت اعتراض کرده است."

ايشان در اعتراض به اجرای حکم اعدام حسين خضری اعتصاب غذا کرده و به سلول انفرادی منتقل  ٨٩وی ادامه داد: "در سال 

به اداره اطالعات اروميه منتقل شد. وی در اداره اطالعات اروميه تا  ٨٩ھمن ب ٢٠شد و بعد از يک ھفته از سلول انفرادی در 

  اواخر اسفند ماه مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفت."

دادگاه انقالب اروميه به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق  ١در شعبه  ٩٠وی در ادامه تصريح کرد: "محمدامين در ارديبھشت ماه 

ماه زندان ديگر محکوم گرديد. در اين اواخر ھم چون زندان اروميه از  ۶ھای بيگانه مجددا محاکمه شد و به  ارتباط با رسانه

ن رفتار اداره اطالعات با ايشان که کرد و ھمچني ترين شھر به خانواده ايشان است خودداری می انتقالشان به زندان مھاباد که نزديک

روز اعتصاب غذا مسئولين به ايشان  ١٠با ايجاد فشار در زندان اروميه ھم دست بردار نبودند، دست به اعتصاب غذا زد. بعد از 

د محمدامين دھند. ولی خو شود و يا به ايشان مرخصی می شان منتقل می ترين شھر به محل سکونت خانواده قول دادند که يا به نزديک

خواھند حکم تبعيد به زندان طبس را در مورد وی اجرا کنند و احتماال به زودی به زندان طبس انتقال خواھد  گويد مسئولين می می

  شد."

اند. با اين وجود  اين منبع ھمچنين در در خصوص اتھامات اين دو متھم افزود: "محمدامين و قادر اجازه داشتن وکيل تعينی را نداشته

  از قتل وی تبرئه شدند." ١٣٩١ھا به قتل يک مامور نيروی انتظامی متھم شدند که خوشبختانه در سال  دو نفر در بازجويیھر



در منزل شخصی خود در مھاباد  ١٣٨٩فروردين ماه  ۴باشد که در  گفتنی است، برادر محمدامين عبدالھی، محمد عبدالھی می

دھند. وی ھم  دور حکم اعدام برای وی به اتھام ھمکاری با احزاب کردی خبر میبازداشت شد. بعضی از گزارشات از احتمال ص

  شود. اکنون در زندان مھاباد نگھداری می

  وضعيت وخيم جسمی زندانی سياسی زانيار مرادی 
  

ن زندان از اين کار ممانعت می کنند اين زندانی بر اثر شکنجه ھای شديد دچار آسيب ديدگی جسمی شده و بايستی تحت عمل جراحی قرار گيرد، اما مسئوال• 

...  

  اخبار روز
   ٢٠١٣ژوئيه  ١٣   - ١٣٩٢تير  ٢٢  شنبه

  
زندانی سياسی کرد زانيار مرادی که ھم اکنون در زندان رجايی شھر کرج، محبوس است، در وضعيت جسمی وخيم به سر می برد. اين 

زندانی بر اثر شکنجه ھای شديد دچار آسيب ديدگی جسمی شده و بايستی تحت عمل جراحی قرار گيرد، اما مسئوالن زندان از اين کار ممانعت 

  می کنند. 

  

گزارش کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی، زانيار مرادی زندانی سياسی، محکوم به اعدام که بر اثر شکنجه ھای مختلف در زندان، بنا به 

ستون فقراتش دچار آسيب ديدگی جدی گرديده، ھم اکنون در شرايط بغرنجی در زندان گوھردشت کرج محبوس ميباشد. مدتی پيش وی به 

خارج از زندان تحت عمل جراحی داخلی قرار گرفته بود که بدون گذراندن دوران ضروری در بيمارستان مجددا به ھزينه خانواده اش در 

زندان برگشت داده شد. او بعد از برگشت از بيمارستان، دچار عفونت داخلی بدليل عدم رسيدگی ھای بعد از جراحی گرديد، اما ھيچکس 

ی، ھم اکنون از ناحيه ستون فقرات دچار مشکالت جدی است و بايستی در اين رابطه نيز پاسخگوی وضعيت وی نيست. اين زندانی سياس

تحت عمل جراحی قرار گيرد. اما دست اندرکاران قوه قضاييه و نيروھای امنيتی زندان اجازه چنين جراحی به وی در خارج از زندان را 

  نميدھند و اخيرا نيز درخواستش مورد قبول واقع نشد. 

ردادی سه سال پيش توسط ماموران وزارت اطالعات دستگير و تحت شکنجه قرار گرفت. بازجويان اطالعات او را ماه ھا در زانيار م

سلولھای انفرادی و بطور مستمر تحت شکنجه ھای وحشيانه برای گرفتن اعترافت دروغين تلويزيونی قرار دادند. ازجمله اين شکنجه ھا که 

کردن اين زندانی سياسی بر روی تخت به شکل صليب و بطور مدام تحت ضربات خود قرار دادن وی بود. بنا  عليه او بکار برده شد درازکش

به گفته خود اين زندانی سياسی محکوم به اعدام ، شکنجه گران وزارت اطالعات ضربات خود را بر روی زانوھا،کمر و بيضه و ساير نقاط 

ھای وی دچار آسيب جدی گرديد و عليرغم گذشت ماه ھا از ه ضربات زانوھا،کمر و بيضحساس بدن وی متمرکز کرده بودند.در اثر اين 

  شکنجه ھای طاقت فرسا ھنوز ھم از درمان وی خوداری می کنند. 

  

  اعتصاب کارگران کردستان در برابر دفتر بيت رھبری 

  
و برويد، ما اينجا کاری برای شما نميتوانيم انجام بدھيم، برويد جلو مجلس به کارگران: بساط تان را از اينجا جمع کنيد » بيت رھبری«پاسخ مسئوالن دفتر • 

  شورای اسالمی... ...

  اخبار روز 
   ٢٠١٣ژوئيه  ١۵   - ١٣٩٢تير  ٢۴   دوشنبه

  



  
اعات اوليه کارگر ذوب آھن کردستان که از کارشان اخراج شده اند در ادامه تجمعات اعتراضی خود، از س ٢۵٠اتحاديه آزاد کارگران ايران: 

صبح امروز با عزيمت به تھران در مقابل دفتر بيت رھبری در خيابان پاستور دست به تجمع اعتراضی زدند و خواھان بازگشت بکار و 

  دريافت مطالبات معوقه خود شدند.

کارگران به داخل محل دفتر بيت  نفر از نماينده ھای ۵بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال اين تجمع اعتراضی 

د و رھبری دعوت شدند و در آنجا مسئولين اين دفتر با عکاسی از چھرھای اين نماينده ھا به آنان اعالم کردند بساط تان را از اينجا جمع کني

وضعيت نماينده ھای کارگران اين  برويد، ما اينجا کاری برای شما نميتوانيم انجام بدھيم، برويد جلو مجلس شورای اسالمی و...، بدنبال اين

ظھر) کارگران تجمع کننده حاضر به ترک محل مقابل دفتر  ١٢.٣٠مسئله را با ھمکاران خود در ميان گذاشتند اما تا لحظه دريافت اين خبر (

  بيت رھبری نشده اند.

تير ماه بترتيب در مقابل اداره  ٢١و  ١٩ای تير ماه جاری از کار خود اخراج شده اند طی روزھ ١٨کارگر ذوب آھن کردستان که از  ٢۵٠

کار و فرمانداری قروه و سپس در مقابل استانداری کردستان و دفتر نماينده ولی فقيه در شھر سنندج دست به تجمع زده و خواھان دريافت 

کرده اند شما نميتوانيد بر سر کارھايتان مطالبات معوقه خود و بازگشت بکار شده اند اما ھمه اين نھادھا به کارگران ذوب آھن کردستان اعالم 

  برگرديد و بايد به بيمه بيکاری وصل بشويد.

سال سابقه کار دارند و به دليل شرايط سخت و زيان آور کارشان اغلب دچار لطمات  ٢٠تا  ١٠کارگران اخراجی ذوب آھن کردستان از 

نان در طی سالھای گذشته برای اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور در شديدی از ناحيه کمر، شنوايی و ريه ھايشان شده اند و تالشھای آ

  اين کارخانه نتيجه ای در بر نداشته است.

تير ماه از کار خود اخراج شده اند که از اول سالجاری تاکنون ھيچ دستمزدی دريافت  ١٨کارگران ذوب آھن کردستان در شرايطی از روز 

تير  ١٨خرداد قيد کرده است. اين درحالی است که ھمه اين کارگران تا روز  ٣١ود تاريخ اخراج آنان را نکرده اند و کارفرما در ابالغيه خ

  خود را نيز دريافت نکرده اند. ٩١ماه بر سر کارھايشان بوده اند. ھمچنين اين کارگران سنوات و بخشی از بن کارگری سال 

ايران، کارگران معترض ذوب آھن کردستان قصد دارند در صورتيکه امروز جواب  بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران

درستی به آنان داده نشود ھمچنان در تھران باقی بمانند و طی روزھای آينده در مقابل مجلس شورای اسالمی و ديگر نھادھای مسئول دست به 

نقص جسمانی که در نتيجه کار در ذوب آھن کردستان به آن مبتال شده اند تجمع اعتراضی بزنند. اين کارگران با توجه به سابقه باالی کار و 

 حاضر به وصل شدن به بيمه بيکاری نيستند و مصرانه خواھان بازگشت بکار و دريافت مطالبات معوقه خود ميباشند.

  

  انتقال سه زندانی سياسی کرد به قرنطينه زندان

  ١٣٩٢تير  ٢٤دوشنبه 



سه زندانی محبوس در زندان مرکزی شھر اروميه به نام ھای  ٩٢تيرماه  ٢٢بنا به گزارش آژانس خبری موکريان، روز شنبه 

محمدامين عبدالھی، جھانگير بادوزاده و مصطفی (يوسف) کاکه ممی به دستور مسئولين زندان اروميه به قرنطينه اين زندان منتقل 

  شدند.

زندانی کرد در پی مالقات و صحبت کردن با ھمديگر در داخل بند سياسی زندان اروميه توسط مدير بر پايه ھمين گزارش اين سه 

  داخلی زندان به بند قرنطينه منتقل می شوند.

گردد که محمدامين عبدالھی به اتھام محاربه از طريق ھمکاری موثر و مسلحانه با يکی از احزاب مخالف و نيز تبليغ  يادآور می

سال زندان و تبعيد به زندان طبس، جھانگير بادوزاده به اتھام ھمکاری با احزاب و محاربه به حبس ابد و يوسف ١٨ عليه نظام به

 اند. سال حبس محکوم شده ۶کاکه ممی به اتھام ھمکاری با يکی از احزاب اپوزيسيون به 

   وع الخروج شدافشين کرميان نسب ممن
   ١٣٩٢تير  ٣١دوشنبه 

افشين کرميان نسب فعال دانشجوی سابق و عضو افتخاری کميسيون حقوق بشرکانون  -خبرگزاری ھرانا 

  وکالی کرمانشاە ممنوع الخروج شد.

سال زندان ١٠دارای  یبنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين فعال دانشجوي

  باشد.  تعليقی از شعبه بيست و ھشت دادگاە انقالب تھران می

   آھن کردستان مقابل مجلس ادامه تجمع کارگران ذوب
   ١٣٩٢تير  ٣١دوشنبه 

برای سومين روز مقابل مجلس شورای اسالمی جمعی از کارگران کردستان صبح امروز  -خبرگزاری ھرانا 

  تجمع کردند.

آھن کردستان صبح امروز (دوشنبه) با تجمع  بنا به گزارش ايسنا، جمعی از کارگران شرکت فوالد زاگرس وابسته به مجموعه ذوب

  مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار بازگشت به کار و مطالبات معوقشان شدند. 

 ٩٢مردادماه ١٢ن کردپور در برگزاری دادگاه برادرا
  ٢٠١٣ ژوييه  ٢٢ -  ١٣٩٢تير  ٣١  دوشنبه

  



مرداد ماه اولين جلسه  ١٢خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان:به گفته آقای عباس جمالی يکی از وکالی برادران کردپور 
  شھرستان مھاباد برگزار ميشود.رسيدگی به اتھامات آقايان مسعود و خسرو کرد پور در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 

  
روز درسلول ھای  ١٠٠آقايان خسرو و مسعود کرد پور اوايل اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند و پس از سپری نمودن بيش از 

  تقل شده اند.انفرادی اخيرا به بخش عمومی زندان مھاباد من
  

قانونيشان به مدت  شخص نبودن اتھامات و بازداشت غيرر مروزھای بازداشتشان در سلول ھای انفرادی بخاط مسعود و خسرو طی
  چند روز دست به اعتصاب غذا زدند.

  
ان گفته می شود؛ يکی از اتھامات مطرح شده برای اين دو روزنامه نگار کرد تبليغ عليه نظام از طريق اطالع رسانی درباره زنداني

  سياسی و فعاالن مدنی می باشد.
 

**********  
  

   روز سلول انفرادی ۵بازگشت ايرج محمدی بعد از 
   ١٣٩٢تير  ٠٨شنبه 

روز انفرادی  ۵ايرج محمدی زندانی سياسی زندان مرکزی زاھدان پس از  - خبرگزاری ھرانا 

  ھمراه با ضرب و شتم به بند خود بازگردانده شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ايرج محمدی زندانی سياسی زندان 

سال از حبس خود را سپری کرده است، روز  ۵سال زندان محکوم شده است و تا کنون  ١٠مرکزی زاھدان که به تحمل 

  شود.  تيرماه به سلول انفرادی منتقل می ١

   محمدامين آگوشی دست به اعتصاب غذا زده است 
   ١٣٩٢تير  ١٨سه شنبه 

 ٩ساله کرد و زندانی سياسی زندان مرکزی زاھدان  ۵٣محمدامين آگوشی معلم  - خبرگزاری ھرانا 

  روز است به اعتصاب غذا دست زده است.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، محمدامين آگوشی زندانی سياسی 

روز پيش دست به اعتصاب غذا زده است، بدليل کھولت سن و گرمای شديد ھوا در  ٩زندان مرکزی زاھدان که از 

  برد.  ای بسر می شرايط نگران کننده



**********  

  ی زندان تبريز منتقل شد آرش محمدی به قرنطينه 
 ١٣٩٢تير  ٤سه شنبه 

در تبريز بازداشت شده بود، صبح  ١٣٩٢خرداد ماه  ٢۵آرش محمدی فعال دانشجويی که روز  - خبرگزاری ھرانا 
  ی زندان تبريز منتقل شد ينهتير ماه به بند قرنط ٣امروز، 

.  

ای  گاه پيام نور تبريز و عده جويی دانش نقی محمودی، وکيل دادگستری در گفتگو با ھرانا گفت: "آرش محمدی فعال دانش
ای از  ی دانشگاه تبريز توسط عده خرداد در فلکه ٢۵روز  ٢٣:٣٠ھای تبريز، ساعت  گاه جويان دانش ديگر از دانش

  ماموران لباس شخصی بازداشت و به اطالعات سپاه پاسداران تبريز منتقل شده بودند

   بازجويی و تھديد يک نويسنده آذری توسط وزارت اطالعات
   ١٣٩٢تير  ٠٧جمعه 

مامورين وزارت اطالعات، حميد رستمی (آرغيش) را به خاطر چاپ يکی از  - خبرگزاری ھرانا 

  ھايش، مورد بازجويی و تھديد قرار دادند. کتاب

ھفته جاری    بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز چھارشنبه

نگار  نويس و روزنامه ی اطالعات شھرستان خوی با حضور در محل کار حميد رستمی (آرغيش)، داستان مامورين اداره

  اند.  آذربايجانی وی را به خاطر چاپ يکی از کتابھايش مورد بازجويی قرار داده

  ال مدنی بازداشت شده در تبريزخبری از وضعيت سه فع بی 
  ١٣٩٢تير  ٠٩يكشنبه 

  

 

ھای بھرام آخونی، ناصر  با گذشت چند ھفته از بازداشت سه تن از فعالين مدنی آذربايجانی به نام - خبرگزاری ھرانا 
 .پور و مجيد سفيدانی، ھنوز خبری از وضعيت آنھا به دست نيامده است کاظم



 
ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين فعالين تاکنون ھيچ تماسی با  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا،

  اند. اين مسئله سبب ايجاد نگرانی شديد از سرنوشت آنھا شده است خانواده خود نداشته

  امير چمنیمخالفت با درخواست آزادی مشروط  
   ١٣٩٢تير  ١٠دوشنبه 

  

شرقی با درخواست آزادی مشروط امير چمنی،  دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان ۴ی  قاضی شعبه - خبرگزاری ھرانا 
 .فعال دانشجويی زندانی در زندان مرکزی تبريز مخالفت نموده است

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، امير چمنی دانشجوی کارشناسی 
ماه حبس تعزيری خود را گذرانده است، برای چندمين بار و با  ٩ماه از حکم  ۶ارشد دانشگاه آزاد تبريز که بيش از 

توجه به سپری کردن بيش از نيمی از حکم زندان خود درخواست آزادی مشروط کرده بود، که اين بار نيز با مخالفت 
  .رو شد شرقی روبه دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان ۴ی  قاضی خوبيار، رييس شعبه

   برد يونس آقايان ھمچنان بالتکليف در زندان اروميه بسر می 
   ١٣٩٢تير  ٢٠پنجشنبه 

يونس آقايان زندانی عقيدتی محکوم به اعدام که سال گذشته زمزمه محاکمه مجدد وی  –خبرگزاری ھرانا 

  وضعيت بالتکليفی قرار دارد.اش اعالم شد کماکان در  توسط خانواده

پدر اين زندانی در گفتگو کوتاھی با گزارشگر ھرانا اعالم داشت که ھيچ اطالعی از برگزاری دادگاه جديد و يا عفو وی ندارد و با 

  گذشت بيش از ھشت سال از بازداشت و محکوميت وی به اعدام ھيچگونه گشايشی در پرونده او نيست. 

   ويی بازداشت شده در تبريز برگزار شدجی دادگاه فعالين دانش جلسه 
   ١٣٩٢تير  ٢٠پنجشنبه 

دادگاه رسيدگی به اتھام سه تن از فعالين  ١٣٩٢تير ماه  ١٩صبح روز چھارشنبه  -خبرگزاری ھرانا 

  جويی بازداشت شده در تبريز برگزار شد. دانش



ی آرش محمدی، امير ناظری  ی محاکمه بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، جلسه

 رياست باقرپور برگزار شد.ی سوم دادگاه انقالب تبريز به  و افشين جمشيدی صبح امروز در شعبه

  چھار تن از فعالين سياسی سراب به حبس محکوم شدند / به ھمراه سند 
   ١٣٩٢تير  ٢٠پنجشنبه 

به چھار  أمجموع دادگاه انقالب اين شھرستانچھار فعال سياسی ساکن سراب از سوی  –خبرگزاری ھرانا 

  سال حبس تعزيری محکوم شدند.

پور، سيد جمال  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، سھند معالی، علی صمد

  موسوی و حميد توحيدی به اتھام تبليغ عليه نظام ھر کدام به يکسال حبس تعزيری محکوم شدند. 

اند ولی سھند معالی  نژاد و حميد توحيدی کاديجانی حضورنداشته يل نقص ابالغ و عدم اطالع آقايان جمال موسویدر اين دادگاه به دل

  و علی صمدپور به ھمراه وکيلشان جعفر افشارنيا در جلسه شرکت داشته و در مقابل اتھامات انتسابی از خود دفاع نمودند.

 ١٢/۴/٩٢ای در مورخ  ھا مجددا جلسه دی غيابی بوده است که با واخواھی آننژاد و حميد توحي رای صادره نسبت به جمال موسوی

پور نيز در موعد مقرر  ھا تشکيل شده است که فعال برای واخواھی رايی صادر نشده است و اقايان سھند معالی و علی صمد برای آن

  يجان شرقی رسيدگی خواھد شد.اند و مراتب در دادگاه تجديدنظر استان آذربا به دادنامه صادره اعتراض نموده

اتھام (فعاليت تبليغی عليه نظام، تشکيل گروه توران به قصد برھم زدن امنيت ملی و عضويت در گروه گاموح)  ٣سھند معالی به 

 قانون مجازات اسالمی) به تحمل يکسال ۵٠٠مورد محاکمه قرارگرفته که نھايتا به اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام (موضوع ماده 

ادله اثباتی از اتھامات تشکيل گروه غير قانونی توران و  اننامه صادره و به دليل فقددحبس تعزيری محکوم شده است و مستندا به دا

اتھام عضويت در گروه گاموح تبرئه شده است ھر چند که در دادنامه به اتھامی به نام اتھام فقره دوم به يکسال حبس تعزيری نيز 

رسد که اشتباھی در نگارش دادنامه  نظور ازآن معلوم نيست و با توجه به اتھامات سھند معالی به نظر میمحکوم شده است که م

پور ديگر فعال مدنی آذربايجان نيز به اتھامات (فعاليت تبليغی عليه نظام، تشکيل گروھک غير  صورت گرفته است. علی صمد

که به اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام به يکسال حبس تعزيری محکوم و  قانونی گرگھای بابک و توھين به رھبری) محاکمه شده است

از اتھام تشکيل گرگھای بابک تبرئه شده است و برای اتھام بالوجه توھين به رھبری نيز عليرغم ذکر آن در اول دادنامه تصميم 

ليغی يد جمال موسوی به اتھامات (فعاليت تبگيری نشده است ھر چند که دليل محکمه پسندی در توجه اين اتھام نيز وجود ندارد. س

ت اتھام فعاليت تبليغی محکوم شده و از به است که به يکسال حبس تعزيری باگاموح) محاکمه شد عليه نظام و عضويت در گروه

  اتھام عضويت در گروه گاموح نيز تبرئه شده است.

بليغی عليه نظام، عضويت در گروه گاييپ بوده است که به اتھام اتھامات آقای حميد توحيدی کاديجانی ديگر متھم پرونده، فعاليت ت

فعاليت تبليغی عليه نظام به يکسال حبس تعزيری محکوم شده و از اتھام عضويت در گروه گاييپ نيز تبرئه شده است. ھر چند 

  نامبرده نيز به مانند سھند معالی به اتھامی به نام اتھام فقره دوم به يکسال محکوم شده است.



جلسه رسيدگی دادگاه بدون حضور «نقی محمودی فعال حقوق بشر در خصوص نحوه برگزاری اين جلسه به گزارشگر ھرانا گفت: 

ستان بوده و رئيس دادگاه بدون توجه به موازين قانونی رسيدگی را شروع و رای صادر نموده است که به دفاعيات دنماينده دا

ت که ماحصل عدم رعايت موازين حقوقی وميزان تسلط و سواد حقوقی جناب رئيس متھمين و وکيلشان ھيچ توجھی ننموده اس

  »باشد. محترم دادگاه انقالب که از قضای روزگار رئيس دادگستری شھرستان نيز می

ب باشد. به نحوی که اوال در ترتي اين دادنامه سراسر ايراد حقوقی (و در عمل مايه ننگ نظام قضايی) می«وی در ادامه افزود: 

متھمين و نوع اتھامات آنان آشفتگی وجود دارد و معلوم نيست که چه کسی به چه اتھامی محاکمه و محکوم شده است. مثال آقای 

ی متوجه وی بوده است در رسد در پرونده بايد متھم رديف سوم باشد و حتی اتھام توھين به رھبر پور که به نظر می علی صمد

و حتی در انتھای دادنامه نامبرده  ولی در متن بعنوان رديف سوم است وان رديف چھارم قيد شدهمان در صدر دادنامه بعنرديف متھ

بعنوان متھم رديف سوم به دليل حضور در دادگاه محکوميتش حضوری محسوب شده و صرفا حق تجديد نظر دارد. (باالخره معلوم 

ه اتھام ھمه اين فعاالن مدنی تبليغ عليه نظام و شرکت در نيست که ايشان متھم رديف سوم ھست يا چھارم!!!!!) در صدر دادنام

تخلفات!!!! غير قانونی ذکر شده است که اين نوع نگارش صرفا از دست قاضی با سواد انصار حزب اللھی مثل آقای خاطری بر 

قانونی نيز وجود دارد و دوما شود اثبات کرد که در جمھوری اسالمی اوال تخلفات  ايد. با استناد به مفھوم مخالف اتھام دوم می می

  » شوند. شرکت در تخلفات غير قانونی جرم است و متھمين به اين اتھام محاکمه می

  

آقای خاطری دست به ابتکار قضايی ديگری نيز زده و اتھامی به نام «نقی محمودی در خصوص اتھام فقره دوم نيز اعالم داشت: 

به اين اتھام ھرکدام به يکسال حبس تعزيری محکوم نموده است. در عرف نگارش آرا  اتھام فقره دوم را نيز کشف و حتی دو نفر را

قضايی معموال در صورت تعدد اتھامات اقدام به ترتيب و شماره گذاری اتھامات نموده و جھت جلوگيری از تکرار بيش ار حد 

د نبود و ثانيا به نامه اوال چنين ترتيب و شماره گذاری موجونمايند که در اين داد عنوان اتھام از عبارت اتھام فقره اول يا دوم و... می

گردد  ھا چنين چيزی مقدورنبوده و يا موجب گمراھی مخاطب و مجری رای می مان و متفاوت بودن اتھام ھريک از آنتھدليل تعدد م

ت. دادگاه انقالب که صالحيت در ولی قاضی خاطری بدون توجه به اين مسائل و بديھيات حقوقی اين ابتکار جالب را خلق نموده اس

ھای طويل المدت و اعدام بيشتر از اين دادگاه  رسيدگی به جرائم سياسی و امنيتی و مواد مخدر و... را دارد که معموال احکام حبس

ست داشتن دانشگاه تھران و د شود عنانش به اين قاضی باسواد و فرھيخته!!!! به دليل خدمت صادقانه در انصار حزب هللا صادر می

   »سپرده شده است. ٧۶در سرکوب دانشجويان در سال 

  چھارمين روز اعتصاب غذای دبير کل و اعضای کميته مرکزی تشکيالت يئنی گاموح 
  

   ٢٠١٣ژوئيه  ١۶   - ١٣٩٢تير  ٢۵  شنبه سه
  

گزارش دريافتی: بنابر اخبار دريافتی از زندان تبريز و به نقل از خانواده ھای زندانيان تشکيالت يئنی گاموح، حال عمومی  -اخبار روز 

تير ماه  ٢۴ايشان در چھارمين روز اعتصاب غذا وخيم گزارش می شود. به گزارش خبرنگار سايت تشکيالت يئنی گاموح در شب گذشته 

فضلی بعلت بی حالی و افت فشار شديد به درمانگاه زندان تبريز منتقل شده است ؛ ايشان از قبول سرم تجويزی از  مھندس محمود ١٣٩٢

  سوی پزشک درمانگاه امتناع کرده وپس از بازگشت به بند کاردرمانی امروز برای چندمين بار دچار تشنج شده است. 

روز اعتصاب غذای گذشته به شدت دچار ۴صدمات دوران جنگ، در طی  آقای فضلی به دليل نداشتن کيسه صفرا و عوارض ناشی از

  ضعف عمومی و مشکالت گوارشی گشته است. 

ھمچنين بنابر اظھارات خانواده ھای زندانيان، ساير اعتصاب کنندگان نيز دارای وضعيت مشابھی بوده ونگران کننده توصيف می شود. در 

تير ماه  ٢۵ميته مرکزی تشکيالت يئنی گاموح در چھارمين روز اعتصاب غذا صبح امروز پی بحرانی تر شدن وضعيت دبير کل واعضائ ک

  ساير اعتصاب کنندگان نيز جھت معاينه و کنترل وضعيت سالمتيشان به درمانگاه منتفل شده اند.  ١٣٩٢

ھای اخير نيز مشکالتی ناشی از بيماری سال قبل با سکته قلبی مجبور به عمل قلب شده بود و در ھفته  ٢دکتر لطيف حسنی پس از دستگيری 

  قلب وی را آزار داده است. 



مھندس محمود فضلی به دليل اصابت ترکش به سينه اش در جنگ ايران و عراق، به دليل نداشتن کيسه صفرا و عوارض ناشی از صدمات 

شته وبا درد شديد معده روبرو است. روز اعتصاب غذای گذشته به شدت دچار ضعف عمومی و مشکالت گوارشی گ۴دوران جنگ، در طی 

ھمچنين وضعيت جسمی مھندس شھرام رادمھر در ماه ھای اخير بحرانی گزارش شده است. وی از ميگرن مزمن رنج می برد و در زمان 

که قبل از عيد به روز را دربيمارستان بستری بوده است. آقای رادمھر در حالی  ٣بازداشت در اداره اطالعات تبريز با بيھوشی متوالی، مدت 

ه ی دستور دادستان جھت سيتی اسکن بايد از زندان تبريز خارج می شد، به دليل اجبار در پوشيدن لباس زندان و دستبند و پا بند و رفتار زنند

شکالت متعدد سال اخير از ضعف عمومی و م ١٠زندان بانان از اين کار امتناع کرد. بھبود قليزاده نيز به دليل دستگيری ھای مداوم در 

  جسمانی از جمله مشکل کليه وپروستات رنج می برد. 

وضعيت سالمتی اين فعالين، سبب شده که در شرايط اعتصاب غذا بسيار آسيب پذير شوند که ھمين مسئله باعث نگرانی خانواده ھا و فعالين 

  حقوق بشر شده است. 

  

 مھدی کوخيان مجددا به يک سال حبس تعزيری محکوم شد

   ١٣٩٢تير  ٢٨جمعه 

به يک سال حبس  فعال مدنی اھل مراغه مجددا از سوی دادگاه انقالب اين شھر مھدی کوخيان، -خبرگزاری ھرانا 

  تعزيری محکوم شد.

 بهبنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، دادگاه انقالب مراغه وی را به اتھام تبليغ عليه نظام 

 .يک سال حبس تعزيری محکوم کرد

  ماه حبس تعزيری محکوم شد  ۶جويی چپ به آرش محمدی فعال دانش
  اخبار روز

   ٢٠١٣ژوئيه  ٢١   - ١٣٩٢تير  ٣٠  يکشنبه
  

تير ماه  ٣٠شنبه  شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز طی حکمی که صبح امروز يک

جويی چپ محبوس در زندان مرکزی تبريز  به آرش محمدی، فعال دانش ١٣٩٢

  ماه حبس تعزيری محکوم کرده است. ۶ابالغ شده، وی را به 

جويی تير ماه به ھمراه دو فعال دانش ١٩جويی روز چھارشنبه  اين فعال دانش

 ی سوم دادگاه انقالب تبريز به اتھام تبليغ عليه ديگر، توسط باقرپور رئيس شعبه

  محاکمه شده بود. نظام جمھوری اسالمی

روز  ۶۶راه برادرش دستگير و پس از به ھم ١٣٩٠آبان ماه  ١٢تر نيز در  آرش محمدی پيش

 ١٣٩١شھريور ماه  ٢۵بازداشت، به يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود. وی در روز 

از  ١٣٩١ دی ماه ٢١جھت اجرای حکم، بازداشت و در نھايت با آزادی مشروط در تاريخ 

ماه حبس تعليقی از بابت آزادی مشروط را نيز  ۶زندان مرکزی تبريز آزاد شده بود و بايستی 

  سال حبس تعزيری خواھد بود. ١تحمل کند و بدين ترتيب، مشاراليه مجبور به تحمل 

امير ناظری ديگر   ه دليل پايان وقت اداری، محاکمهتير ب ١٩ی  ی محاکمه گفتنی است در جلسه

چنين قادر نجاری، داديار ناظر زندان مرکزی ه که ھنوز زمان آن مشخص نيست. ھمجويی بازداشتی، به وقت ديگری موکول شددانش فعال

  کند. داری زندانيان سياسی است مخالفت میی که محل نگھتبريز با درخواست آرش محمدی مبنی بر انتقال از بند مالی به بند کاردرمان

خرداد ماه و در پی تجمعات مردمی پس از انتخابات  ٢۵جويی، عصر روز  محمدی و امير ناظری، فعالين دانش شود که آرش خاطر نشان می

جويان در تبريز از سوی ماموران اطالعات سپاه پاسداران، بازداشت شده بودند. امير  راه چند تن ديگر از دانش رياست جمھوری به ھم

در زندان تبريز تحت ليون تومانی آزاد اما آرش محمدی تا امروز با قرار بازداشت موقت مي ١٠ی  ناظری پس از دو روز با قرار وثيقه



  بازداشت است.

  نقی محمودی _ وکيل دادگستری

  

********** 

  بازداشت يک شھروند عرب اھل سنت در اھواز 

  ١٣٩٢ تير ٢٤دوشنبه 

فرزند  ساله فرزند علی متأھل دارای سه ٣۵حسن ناصری  ١٣٩٢تير  ٢٣به گزارش منابع محلی، نيروھای اطالعاتی روز يکشنبه 

  را دستگير و به مکان مجھولی منتقل کرده اند. ساکن کوی خزامی شھر اھواز

ط اداره اطالعات زمينه مذھبی توس به گزارش فعاالن حقوق بشر، حسن ناصری بدليل گرايش به مذھب اھل سنت و فعاليت وی در

قابل ذکر است، که نيروھای امنيتی ده ھا نفر از شھروندان عرب را به علت تغيير مذھب و اعتقاد به مذھب اھل . اھواز دستگير شد

  سنت را دستگير و بعد از محاکمه روانه زندان کرده اند.

ران از افزايش گرايش به مذھب اھل سنت در بين شھروندان عرب در چند سال اخير، مقامات امنيتی و قضائی جمھوری اسالمی اي

ويس ھای ت واھی ھمچون ارتباط با سرابراز نگرانی کرده و برای جلوگيری از گسترش اين مذھب افراد دستگير شده را با اتھاما

اس آماری که شيعه آنالين روز اطالعاتی کشورھای عربی ، نشر انديشه وھابيت و بر ھم زدن امنيت کشور محاکمه کرده اند. بر أس

نفر فقط از شھر اھواز و حومه آن به مذھب اھل سنت ( به قول  ٢۵٠٠در طی چھار ماه  ١٣٩٢گذشته أعالم کرده از ابتدای سال 

  آنھا وھابيت) پيوستند.

  موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

زادی فکر، وجدان و مذھب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ھر کس حق آ ١٨ماده  ١بند 

يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی ابراز مذھب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به 

  باشد.  طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می

مند شود؛ اين حق مستلزم آزادی  ه جھانی حقوق بشر: ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھرهاعالمي ١٨ماده 

ھا و مراسم دينی به تنھايی  ھا و اجرای آيين تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت

  ومی است. يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عم

  اعالميه جھانی حقوق بشر: ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.  ١٩ماده 

  توان بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ھيچکس را نمی ١٩ماده  ١بند 

ای مورد تعرض  توان به صرف داشتن عقيده قانون اساسی جمھوری اسالمی: تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ٢٣اصل 

  و مواخذه قرار داد.

 فعال حقوق بشر  -کريم دحيمی 

  جوان در شھر شادگان( فالحيه) ٤تاييد و ابالغ حکم اعدام 

  حکمدرخواست خانواده ھا از نھادھای حقوق بشری برای توقف 



  ٢٠١٣  ژوييه ١۶ -  ١٣٩٢تير  ٢۵ سه شنبه
  

بنا بر گزارش ھای رسيده از اھواز، چھار تن از شھروندان عرب از شھرستان فالحيه (شادگان) طی حکم صادره در مورخه 
  به اعدام محکوم شده اند. ٩٠١٠۴٣۶٣٠٠۴٠٠٧٩١شعبه اول دادگاه انقالب اھواز و به کيفر خواست به شماره  ٠٩/٢٠١٢/۴

  
تأييد احکام اعدام را به محکومين و خانواده ھا إبالغ کرده اند. بر اساس اين گزارش؛  ١٣/٧/٢٠١٣مقامات قضائی روز شنبه 

ی االرض به اعدام عبدالرضا امير خنافره، غازی عباسی، عبداالمير مجدمی و شھاب عباسی به اتھام محاربه با خدا و فساد ف
  محکوم شده اند.

  .يد محکوم شده اندی نيز سه تن ديگر نيز به سه سال زندان در تبعدر احکام جداگانه ا
عدام مجرد، شاعر و ساکن شھر شادگان به اتھام محاربه و فساد فی األرض به ا ١٣۶۶عبدالرضا امير خنافره فرزند يونس متولد -١

  با تناب چوبه دار محکوم شد.
به اعدام محکوم  عباسی نيز به اتھام محاربه و فساد فی األرضمجرد و شاعر است.  ١٣۶١غازی عباسی فرزند احمد متولد  -٢

  شده است.
  ی األرض محکوم به اعدام شده است.و متأھل، به اتھام محاربه و فساد ف ١٣۵٩عبداالمير مجدمی فرزند ھوشنگ متولد -٣
 حکوم شده است . شھاب عباسیو مجرد به اتھام محاربه و فساد فی األرض به اعدام م ١٣۶۵شھاب عباسی فرزند احمد متولد -۴

  ان خدمت در تھران دستگير می شود.ھنگام مراجعه جھت دريافت کارت پاي
  ن شھرستان اردبيل محکوم شده است.و مجرد، به سه سال حبس در تبعيد در زندا ١٣۶۴جاسم مقدم پيام فرزند سعيد متولد  -۵
دبيل محکوم شده مجرد، به سه سال حبس در تبعيد در زندان شھرستان ار ١٣۶٠آقای سامی جدماوی نژاد فرزند عزيز متولد -۶

  است.
ن شھرستان اردبيل محکوم متاھل، به سه سال حبس در تبعيد در زندا ١٣۶٠آقای ھادی آلبوخنفرنژاد فرزند عبدالخضر متولد  -٧

  شده است.
, حتی خانواده ھايشان ھم برای مدت طوالنی تحت اين احکام در حالی صادر ميشود که برای اعتراف گيری اجباری از متھمان 

شکنجه قرار گرفته بودند. يونس امير خنافره پدر عبدالرضا امير خنافره از محکومين ؛ شش ماه در بازداشتگاھھای وزارت 
بازداشت اطالعات و در مقابل ديدگان فرزندش مورد شکنجه واقع شده بود .وی چھل روز پيش به دليل فشارھای وارده ناشی از 

  بازنشسته شھر شادگان بوده است . وي از معلمان فرزندش و شکنجه ھای روحی , درگذشت ؛
خانواده ھا درخواست حمايت نھادھا و سازمانھاي حقوق بشري بين المللي و ايراني برای تالش در جھت لغو اين احکام و نجات 

  ن خود، خواستار اقدام فوري شدند.فرزندا
  ق بشركريم دحيمي فعال حقو

 

  


