
کميسيون مليتھا ١٣٩٢گزيده ای از اخبار مرداد ماه   

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 

  اند شھروند ُکرد در مناطق مختلف کردستان ايران بازداشت شده ٢٦،طی تيرماە

  ١٣٩٢مرداد  ١سه شنبه 

ھای مختلف  اتھام شھروند ُکرد در مناطق مختلف کردستان ايران و به ٢٦کوردستان ميديا: طی تيرماه سال جاری، 

  اند. توسط نيروھای امنيتی رژيم بازداشت شده

، در استان کرمانشاه ١٣٩٢سايت، طی تيرماه  شده در اين وب سايت ُکردستان ميديا و با استناد به آمار ثبت به گزارش وب

ردی، فعاليت مدنی و ھای واھی، عضويت در احزاب کُ  نفر به اتھام ٢نفر و در استان کردستان  ١٨نفر، استان اروميه  ٦

  اند.  "امنيتی" بازداشت شده

  بوکان

ھای "اسعد جميانی "، "لقمان سعيدی"  نام ی دوم تيرماه سال جاری، نيروھای امنيتی رژيم پنج شھروند ُکرد را به مورخه

داليل  زاده" اھل بوکان و از اعضای شورای اين شھر به زنبيلی" ، "خسرو صالحی" و "محمد رسول ، "سليمان امام

  نامشخصی بازداشت شدند.

  اين شھروندان پس از چند روز با توديع وثيقه آزاد شدند.

ھای  ی سوم خردادماه نيز، سه شھروند ديگر اين شھر و از اعضای شورای شھر بوکان به نام درھمين رابطه ، مورخه

  زداشت شدند."رسول چوپانی" ، "ناصر رضايی" ، "فرھاد کاملی" توسط نيروھای امنيتی رژيم با

پور" عضو  ی بازداشت اعضای شورای شھر بوکان روز دوشنبه ھفدھم تيرماه، خانم "شھين بايزيد  ھمچنين و در ادامه

  ی اطالعات رژيم در شھرستان بوکان بازداشت گرديد. دوره دوم شورای شھر بوکان، توسط نيروھای اداره

ھای بسياری را انجام  فعاليت ستان بوکان بوده و در اين زمينه "شھين بايزيد پور" يکی از مؤسسان انجمن معلولين شھر

  داده است.

  از علت بازداشت و مکان نگھداری خانم "شھين بايزيدپور" ھيچ اطالعی در دست نيست.

  سردشت

ی پانزدھم تيرماه، يک شھروند اھل اين شھر  ھا، در استان اروميه و در شھرستان سردشت، مورخه ی بازداشت در ادامه

ساله، پس از بازگشت از اقليم ُکردستان، به اتھام ارتباط با يکی از احزاب اپوزيسيون رژيم  ٢٨به نام "قادر زارعی"، 

  ايران بازداشت شد.

شھروند ديگر ُکرد که دو تن به انھام امنيتی و  ٤ی بيست و ھشتم تيرماه،  ھمچنين در شھر سردشت روز جمعه مورخه

  ر حالی که زخمی بودند، بازداشت شدند.دو تن ديگر نيز کاسبکار و د



"ابوبکر موالنيا" و "علی" به اتھام امنيتی و "جمشيد" و "ھژار" کاسبکار، در حالی که نيروھای انتظامی رژيم به آنھا 

  شليک کرده و زخمی شده بودند بازداشت شدند.

  اروميه

دپرست" توسط نيروھای امنيتی رژيم و به اتھام ی ھشتم تيرماه يکی از شھروندان اھل اروميه به نام "قاسم مرا مورخه

  ارتباط با يکی از احزاب ُکرد مخالف رژيم ايران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

آباد" از توابع  ی بيست و دوم تيرماه، يکی ديگر از شھروندان ُکرد به نام "فردين مھراب" اھل "شيطان ھمچنين مورخه

  اروميه بازاداشت گرديد.

ی "دول" انتخاب شده است، از سوی نيروھای  آباد" در منطقه مھراب" که به تازگی به شورای روستای "شيطان "

  اطالعاتی اروميه بازداشت شد.

ی افراد مطلع، "فردين مھراب" به حکم اينکه ُکرد بوده و در برابر نامزد ديگر به نام "حيدر علی" که آذری بوده  به گفته

  نکرده است، "فردين" را به ھمکاری با اپوزيسيون رژيم ايران متھم کرده است. و آرای الزمه را کسب

  مھاباد

  گلی" اھل مھاباد بازداشت شد. ، يک کولبر ُکرد به نام "معتصم مام١٣٩٢ی دوم تيرماه سال  يکشنبه شب، مورخه

ف گلوله قرار گرفته و سپس اين کولبر ُکرد، در نقطهی صفر مرزی اشنويه از سوی نيروھای انتظامی رژيم ايران ھد

  وی را بازداشت کردند.

  سلماس

آباد" از توابع  ساله فرزند حسن، در "حسن ٣٦اوايل تيرماه سال جاری يک شھروند ديگر ُکرد به نام "ھادی قزلباش"، 

  سلماس بازداشت شد.

  امنيتی بازداشت شده است.اين شھروند به اتھام اميتی و "ھمکاری با احزاب اپوزيسيون رژيم ايران" توسط نيروھای 

  سنندج

ی پانزدھم تيرماه، يک شھروند بھايی ُکرد به نام "سميم زارعی" توسط  ھا در ُکردستان ايران مورخه ی بازداشت در ادامه

  نيروھای اطالعات رژيم در سنندج بازداشت شد.

  مريوان

توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به مکانی  پی" ی دوم تيرماه يک شھروند ُکرد به نام "ابراھيم نيک در مريوان مورخه

  نامعلوم منتقل گرديدد.

ماموران امنيتی رژيم ايران پس از بازداشت اين شھروند با مراجعه به منزل وی، برخی از وسايل شخصی وی را نيز با 

  خود بردەاند.



  اتھام اين شھروند مريوان "امنيتی" اعالم شدە است.

  سنقر

حسن شمايلی" ،  ھای "علی ی اطالعات رژيم در سنقر چھار تن از شھروندان اين شھر به نام هی ششم تيرماه ادار مورخه

  ُمرادی" و "کيومرث واعظی" را احضار و تحت بازجويی قرار دادند. رضا وکيلی" ، "جبار حاجی "غالم

  بازجويی مأموران امنيتی قرار گرفتند. و اين چھار شھروند ُکرد، برای چندين ساعت مورد تھديد

  نيز سابقه يک بار بازداشت را داشته است. ٨٨حسن شمايلی" پيشتر در سال  در ھمين رابطه، "علی

  کرمانشاه

ھا و در کرمانشاه، روز جمعه بيست و يکم تيرماه، يک شھروند به نام "محمد قبولی" شھروند  ی بازداشت در ادامه

م چھلمين روز درگذشت "نيکمرد طاھری" توسط نيروھای اطالعات س از سخنرانی در مراسکن زنجان" پيارسانی سا

  ی اطالعات رژيم منتقل گرديد. بازداشتگاه اداره به رژيم ايران بازداشت و

به دنبال بازداشت اين شھروند يارسانی ساکن زنجان، شمار چشمگيری از شھروندان ُکرد يارسانی شھر صحنه در مقابل 

  ی اعتراض تجمع کردند. اطالعات و فرمانداری اين شھر به نشانه ی اداره

ھمچين در کرمانشاه و در فرودگاه اين شھر اوايل تيرماه يک شھروند ُکرد به نام "گيتا رضايی" اھل کرمانشاه، 

  افزار، توسط نيروھای امنيتی بازداشت گرديد. کارشناس نرم

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

  اين نيز بيشتر باشد. 

  گزارش/ اسماعيل زومند 

  ١٣٩٢شدن کولبران کردستان در تيرماه  کشته و زخمی

  ١٣٩٢مرداد  ١سه شنبه 

کولبر و  ١٩مناطق مرزی کردستان ـ انتظامی رژيم ايران در  کوردستان ميديا: طی تيرماه سال جاری نيروھای نظامی

  کاسبکار کورد را زخمی و يا کشتهاند.

کولبر و کاسبکار ُکرد که ھدف شليک مستقيم نيروھای رژيم ايران  ١٩ميديا، در ميان اين   سايت ُکردستان به گزارش وب

  تن ديگر نيز زخمی شدەاند. ١٤تن کشته و  ٥قرار گرفتهاند، 

نفر بيشترين تعداد کشتهھا را به خود اختصاص دادە است و ھمچنين  ٢ث و باباجانی با در تيرماه سال جاری مناطق ثال

  شھرھای سردشت، جوانرود و ماکو کمترين تعداد کولبر و کاسبکار کشته شدە را دارند.

بران و شدگان و شھرھای مريوان، اشنويه، نقده و بانه نيز کمترين تعداد کول تن، بيشترين تعداد زخمی ٥شھر سردشت با 

  کاسبکاران زخمی را به خود اختصاص دادەاند.



  سال سن دارند. ٣٠تا  ٢٠قربانيان شليک مستقيم نيروھای رژيم ايران در مناطق مرزی به طور ميانگين 

کولبر و کاسبکار ُکرد  ١٧ميديا، طی فصل بھار سال جاری   سايت ُکردستان شدە در مرکز آمار وب با توجه به آمار ثبت

  تن ديگر نيز زخمی شدەاند. ٢٢چنين کشته و ھم

 ١٩تن مربوط به خردادماه و بيشترين تعداد قربانيان با  ٧از شروع سال جاری تاکنون بيشترين تعداد کشتهشدگان با 

  باشد. قربانی مربوط به تيرماه می

   نی مدت آب و برق در سنندجقطعی مکرر و طوال
   ١٣٩٢مرداد  ٠٣پنجشنبه 

شود و اين  ھفته پيش آب و برق در مناطق و محالت مختلف سنندج قطع می ٣از  - خبرگزاری ھرانا 

  امر به زندان سنندج نيز سرايت کرده است.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، با وجود گرمای شديد تابستان بيش 

ً در شھرک  ٣از  ھزارنفری  ۴٠٠ھفته است که ھر روز آب و برق در مناطق و محالت مختلف سنندج خصوصا

ھزارنفری حسن آباد و  ٢٠يسر، روستای بھاران، ويال شھر، شھرک زاگرس، شھرک پيام، شھرک آبيدر، محالت نا

  شود.  شھرک بعثت قطع می

   شھروند کرد توسط نيروھای ھنگ مرزی در سلماس ۴تھديد و ضرب و شتم 
   ١٣٩٢مرداد  ٠٨سه شنبه 

شھرستان سلماس به چھار شھروند کرد تعرض نيروھای امنيتی ھنگ مرزی  -خبرگزاری ھرانا 

  ھا را مورد ضرب و شتم قراردادند. نموده و آن

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، شمس الدين ايوری فرزند قادر، بھروز الجورد فرزند کاظم، اسماعيل الجورد فرزند 

کاظم و قادر جھانگيرزاده فرزند محمد علی، چھار شھروند کرد اھل روستای بروشخواران در پی مراجعه به ھنگ 

رنزديکی نور مرزی ايران با کشور ترکيه توسط مرزی و در خواست مجوز کتبی جھت درو کردن مزارع کشاورزی د

نيروھای امنيتی و حفاظت اطالعات ھنگ مرزی اين شھرستان چندين ساعت مورد بازجويی، تھديد و ضرب و شتم 

  قرار گرفتند. 



   گاه انقالب مھابادمحاکمه سه فعال مدنی اھل تکاب در داد
   ١٣٩٢مرداد  ١٣يكشنبه 

روز گذشته دادگاه رسيدگی به اتھامات رامين رضايی، يدهللا دشتی و علی ھدايتی  - خبرگزاری ھرانا 

  در دادگاه انقالب مھاباد به رياست موحدی نيا، تشکيل شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، جلسه ی رسيدگی به اتھامات اين 

سه شھروند اھل تکاب ساعت ده صبح به رياست جاويدکيا آغاز شد در اين جلسه، يدهللا دشتی به اتھام تبليغ عليه نظام 

رھم زدن امنيت کشور است و علی ھدايتی و رامين رضايی جمھوری اسالمی و عضويت در گروھھايی که قصد شان ب

  به اتھام تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی، محاکمه شدند. 

                                                                                                                 اولين جلسه مسعود و خسرو کردپور برگزار شد
  ٢٠١٣اوت  ٥ - ١٣٩٢مرداد  ١٤دوشنبه 

  

  

  انس خبری موکريانآژ
  سرويس حقوق بشر

امروز اولين جلسه رسيدگی به اتھامات "مسعود و خسرو کردپور" در دادگاه انقالب مھاباد برگزار شد و وکالی اين دو 
  روزنامه نگار کرد به صالحيت ذاتی دادگاه رسيدگی کننده ايراد گرفتند.

  
اولين جلسه رسيدگی به اتھامات "مسعود و خسرو  ٩٢مردادماه  ١٤گزارش آژانس خبری موکريان امروز دوشنبه به 

ساعت  ٢صبح آغاز شد و پس از  ١١کردپور" در شعبه اول دادگاه انقالب مھاباد به رياست قاضی جوادی کيا ساعت 
  د.خاتمه يافت و ادامه رسيدگی به جلسه دوم در شھريورماه ، موکول ش

  
بر اساس ھمين گزارش در ابتدای جلسه قاضی دادگاه موارد متعدد اتھامات را به متھمين يادآور شد و قبل از اتمام سخنان 

رئيس جلسه، وکالی مدافع کردپورھا به صالحيت ذاتی دادگاه مبنی بر مطبوعاتی بودن اتھامات موکلين خود و 
با حضور ھيئت منصفه قانونی و ھمچنين به عدم حضور نماينده  ضرورت رسيدگی به پرونده آنان در دادگاه مطبوعات

  دادستان ايراد گرفتند.
  

اين گزارش می افزايد که برادران کردپور مجبور شدند در اين جلسه با استفاده از دستبند و پابند و پوشاندن لباس زندان 
ن دادرسی کيفری منجر شد که قاضی جلسه در دادگاه حاضر شوند که وجود اين شرايط به اعتراض وکال طبق قانون آيي

 



  به اعتراض وکال اعتنايی نکرد.
  

بنا به گزارش خبرنگار سرويس حقوق بشر خبرگزاری موکريان، در ادامه جلسه امروز قاضی جوادی کيا با دعوت از 
  اھيت پرونده شدند.نماينده دادستان طی تصميمی ايراد به صالحيت دادگاه را مردود و دادگاه را صالح دانسته و وارد م

  
در ادامه اين گزارش آمده است،"خسرو کردپور" به دفاع از اتھامات وارده به خود داير بر محاربه و بغی، افساد فی 

االرض، فعاليت تبليغی عليه نظام، توھين به رھبری و نشر اکاذيب پرداخته و در دفاعيات مفصل خود بر خبرنگار بودن 
ک و صحت کامل اخبار منتشر شده در "آژانس خبری موکريان" تاکيد و اظھار داشت که خودش با ارائه اسناد و مدار

تمام فعاليت ھای ايشان به عنوان مدير آژانس موکريان بر اساس قانون مطبوعات و اخبار منتشره از موکريان منطبق با 
  واقع بوده و با ھدف اطالع رسانی انجام و قصد و نيت مجرمانه در آن وجود ندارد.

  
"مسعود کردپور" ھم در دفاعيات خود با استناد به آياتی از قرآن و فصل سوم قانون اساسی و وظيفه انسان ھا در امر به 

ساله خود به عنوان معلم اظھار نظر در مورد مشکالت موجود در کردستان را فاقد  ٢٢معروف و نھی از منکر و سابقه 
  ايام بازداشت موقت خواستار برائت خود گرديد.وصف جزايی دانسته و با تشريح شرايط خود در 

  
الزم به ذکر است دادگاه پس از استماع برخی دفاعيات "عثمان مزين و عباس جمالی"، وکالی مدافع کردپورھا و طرح 

تقاضای تبديل قرار بازداشت آنان به وثيقه يا کفالت ختم جلسه را اعالم و برگزاری جلسه بعدی را به شھريورماه موکول 
  کرد.

  
در خاتمه گزارش موکريان آمده است؛ دادگاه نسبت به تبديل قرار بازداشت اين دو روزنامه نگار به وثيقه يا کفالت پس 

 روز بازداشت تصميمی اتخاذ نکرد و مسعود و خسرو به زندان مرکزی مھاباد بازگردانده شدند. ١٥٠از 

                                                                                        مذھبی کردعدام زندانيان سياسی و قريب الوقع بودن اجرای احکام ا
  ٢٠١٣اوت  ٦ -١٣٩٢مرداد  ١٥سه شنبه 

  اطالعيه:
  

شھرھای مختلف  طی ھفته ھای اخير ،بعد از انتخابات رياست جمھوری احکام اعدام ده ھا تن از شھروندان زندانی در
ايران توسط قوه قضاييه جمھوری اسالمی ايران به اجرا گذاشته شده است . حکومت جمھوری اسالمی ايران که تا چند 

ھفته قبل از انتخابات جھت تشويق مردم به حضور در انتخابات رياست جمھوری اعدام ھا را کم کرده بود، طی ھفته 
عدام به تاخيير افتاده ميباشد که بار ديگر فضايی خشن و غير منطقی از ھای اخير با سرعت در حال اجرای احکام ا

  ايران را به نمايش گذاشته است.
  

ھای حامد احمدی، کمال مواليی، صديق محمدی، سيدھادی حسينی،  به نقل از خبرگزاری کردپا شش زندانی ُکرد به نام
حصار منتقل شده اند و اجرای  ھای انفرادی زندان قزل جھانگير و جمشيد دھقانی، به منظور اجرای حکم اعدام به سلول

  باشد. الوقوع می حکم آنھا قريب
  

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ،ضمن ابراز نگرانی شديد از صدور احکام اعدام واجرای قريب الوقع آن خواستار 
  واکنش فوری سازمانھای بين المللی مدافع حقوق بشر در اين زمينه است.

  
عواقب ناگوار امنيتی بعد بر ن دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن ھشدار به مقامات حکومت اسالمی ايران مبنی سازما

از اجرای احکام ناعادالنه اعدام درمناطق کردنشين ،درخواست ميکند که با لغو حکم اعدام زندانيان سياسی و مذھبی 
  و به پايداری آن کمک کند. ين حفظکرد فضای آرام و بدور از خشونت را در مناطق کردنش



  
  حقوق بشر کردستاندبيرخانه سازمان دفاع از 

  ١٣٩٢ مرداد ١٥-تھران
  ٢٠١٣اگوست  ٦

  
  اسامی زندانيان سياسی با حکم اعدام:

  
سياسی: حبيب هللا لطيفی، رشيد آخکندی، مصطفی سليمی، شيرکو معارفی، سمکو خورشيدی، سيروان نژاوی، ابراھيم 

حبيب ) افشاری، علی افشاری،حبيب هللا گلپری پور ،زانيار مرادی،لقمان مرادی،ھوشنگ پور، رزگار (  عيسی
  رضايی،رضا اسماعيلی،بھروز آلخانی،سيد سامی حسينی،سيد جمال محمدی ،بختيار معماری.

  
مذھبی: حامد احمدی،بھرام احمدی،کمال مواليی،اصغر رحيمی،بھنام رحيمی،جھانگير دھقانی،محمد ظاھر 

يد دھقانی،کيوان زند کريمی،ھوشيار محمدی،شھرام احمدی، پوريا محمدی، مختار رحيمی، بھمن رحيمی، بھمنی،جمش
  نظری و محمد غريبی. محمدياور رحيمی، اميد پيوند، فرزاد شاه

  
ساله، اصغر رحيمی  ٢٤ساله، کيوان زندکريمی  ٢١ساله، بھران احمدی  ٣٣زندانيان مذھبی اعدام شده: ھوشيار محمدی 

  ساله ھمگی اھل سنندج. ٣١م رحيمی ساله و بھنا ٢٣اله، محمد ظاھير بھمنی س ٢٤

   محکوميت يک فعال کارگری در سنندج به حبس تعليقی
   ١٣٩٢مرداد  ١٨جمعه 

ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل  نژاد، عضو کميته حامد محمودی -خبرگزاری ھرانا 

  کارگری از سوی دادگاه انقالب سنندج به يک سال حبس تعليقی به مدت پنج سال، محکوم شد.

نژاد به "فعاليت  ھای کارگری، حامد محمودی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل  رسانی کميته به گزارش پايگاه اطالع

  ھم شده است. تبليغی عليه نظام جمھوری اسالمی" مت

   ھای مستقل کارگری حق قانونی ماست نامه انجمن صنفی کارگران خباز مريوان به روحانی: تشکل
   ١٣٩٢مرداد  ٢٥جمعه 



سروآباد واقع در استان ھای مريوان و  انجمن صنفی کارگران خباز شھرستان - خبرگزاری ھرانا 

ای خطاب به رئيس جمھوری، خواستار به رسميت شناختن تشکالت مستقل کارگری از سوی  کردستان با انتشار نامه

  ھای صنفی کارگران شدند. ھای امنيتی از خواسته دولت و برداشته شدن ديدگاه

اند و حاصل وعده "آوردن  دھم اشاره کردهھای نھم و  ھای دولت کارگران خباز در نامه خود به حسن روحانی به وعده

  اند.  تر شده کارگران" توصيف کرده نفت به سفره مردم" را "بوی نفت گرفتن سفره تھی

   نگھداری دو تن از زندانيان اھل سنت در قرنطينه زندان سقز
   ١٣٩٢مرداد  ٢٨دوشنبه 

رياست زندان سقز دستور داده "فرزاد صمدی" و "آرام ميکائيلی" را تا زمانی  - خبرگزاری ھرانا 

  که ريش و موی خود را بتراشند در قرنطينه اين زندان نگھداری نمايند.

ز زندانيان اھل سنت به بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، دو تن ا

 ١٠اند، اکنون مدت  نامھای "فرزاد صمدی" و "آرام ميکائيلی" که از زندان رجايی شھر کرج به زندان سقز تبعيد شده

  شوند. روز است که در قرنطينه اين زندان نگھداری می

    ھزار بيمه شده در مريوان و سروآباد از امکانات درمانی تأمين اجتماعی ۶محروميت 
  مرداد  ٣٠چھارشنبه 

رئيس انجمن صنفی کارگران خباز مريوان و سروآباد از نبود بيمارستان و  -خبرگزاری ھرانا 

  ھا انتقاد کرد. درمانگاه تخصصی تامين اجتماعی در اين شھرستان

در اين باره به ايلنا گفت: طبق قوانين سازمان تامين اجتماعی در ھر شھرستانی که تعداد بيمه شدگان » عبدهللا بلواسی«

ھای  ھزار نفر بيمه شده اصلی برسد بايد بيمارستانی رايگان جھت خدمت رسانی به بيمه شدگان و خانواده ۶به بيش از 

 آنان احداث شود. 



********** 

   نگھداری و بالتکليفی ھفت شھروند بلوچ در سلول انفرادی با وجود گذشت دو سال 
   ١٣٩٢مرداد  ٢٥جمعه 

ھای انفرادی اداره اطالعات  سال است که در سلول ٢ھفت شھروند بلوچ، حدود  -خبرگزاری ھرانا 

  شوند و خطر صدور حکم اعدام برای ايشان وجود دارد. زاھدان نگھداری می

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، مولوی فتحی محمد نقشبندی، ملک 

شھروند زاھدانی که  ٧ای  محمد بليده اديان، ھادی آباديان، جواد آباديان و گلمحمد آباديان، نظام الدين مالزاده، جبار آب

شوند، با خطر صدور حکم اعدام روبرو  ھای انفرادی اداره اطالعات اين شھر نگھداری می حدود دو سال است در سلول

  باشند.  می

********** 

نباشد جھان شاھد اعدام جگرگوشه ھای ما :به اعدام از زنان و مردان جھان استمداد مادران جوانان محکوم  

جوان محکوم به اعدام در شھر شادگان طی نامه ای خطاب به  ٤مادر تبعيد: فعاالن در 
برای نجات فرزندان جوانمان از ھمه زنان ومردان جھان، خصوصا مادران فرزند  نوشته اند : مردان و زنان جھان

رايت داشته و از درک عالقه وعاطفه مادری برخوردارند، تقاضای درآغوشی که ازاحساس وعشق مادری به فرزند د
 کمک ومساعدت فوری داريم .

مادران محکومين به اعدام طی اين نامه خواستار حمايت برای نجات چھارجوان و شنيده شدن صدای مظلوميتشان توسط 
  و تالش ھمه جانبه برای توقف اعدام فرزندانشان شدند. ه نھادھای مدنی وبين المللیھم

  قطع تلفن ھای زندانيان سياسی زندان کارون اھواز

  ١٣٩٢مرداد  ٢چھارشنبه 

  شنبه قطع شده است. تلفنھای زندانيان سياسی زندان کارون اھواز از روز يک - خبرگزاری ھرانا 



تير ماه  ٣٠شنبه  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، از روز يک

ای  دقيقه ٣ھای زندانيان سياسی زندان کارون اھواز قطع شده است و ايشان که تا پيش از اين اجازه يک تماس تلفنی  تلفن

  اند. را بصورت يک روز در ميان داشتند، از اين امکان محروم شده

يک منبع مطلع که موفق به مالقات با يکی از زندانيان سياسی بند سياسی اين زندان شده بود، به گزارشگر ھرانا گفت: 

 ٢دانيان سياسی از بيش از درجه سانتيگراد است، کولر بند زن ۵٠"با وجود گرمای شديد اھواز که در طی روز باالی 

نھايت ھفته گذشته زندانيان خود   ماه پيش خراب شده بود و مسئولين ھيچ اقدامی در جھت تعمير آن انجام نداده بودند. در 

دست بکار شده و اقدام به جمع آوری پول جھت تعمير کولر نمودند. تعمير کار متخصصی که جھت تعمير کولر وارد 

 ھمان موقع تلفن زندانيان سياسی را قطع نمودند."    ود توسط مسئولين بازداشت شد و اززندان شد، به محض ور

                                                          بعد از گذشت يكسال وضعيت پرونده زندانيان اھل سنت در دادگاه انقالب اھواز مشخص نشد
  ٢٠١٣يه ژوئ ٢٤ -١٣٩٢مرداد  ٢چھارشنبه 

)، نيروھاي امنيتي و اطالعاتي جمھوري إسالمي ايران ، تعدادي از جوانان ١٣٩١در ماه رمضان سال گذشته(مرداد ماه 
عرب كوي زرگان شھر اھواز را دستگير نمودند. فعاليت اين جوانان شامل شركت در جلسات آموزش زبان عربي و 

  ميشد.تعليم تالوت قرآن بود كه در خانه ھايشان برگزار 
  

) تن از اين زندانيان كه به اتھام گرويدن به مذھب اھل سنت دستگير شده ٩بنا به گزارش منابع محلي از اھواز پرونده نه(
  دادگاه انقالب به رياست قاضي محمد باقر موسوي ،ارجاع شده است. ٢بودند به شعبه 

  
گاه أداره اطالعات به زندان كارون بسان ساير اين منابع افزودند كه دستگيرشدگان از زمان منتقل شدن از بازداشت

  زندانيان در شرايط بسيار سختي بسر ميبرند.
  

  نام بازداشت شدگان بشرح ذيل است:
  ساله متأھل و داراي يك فرزند دختر ٣٣باقر غالمي فرزند اسحاق  -١
  ساله متأھل و داراي دو فرزند ٣٥حاكم مسلمي فرزند عويد  -٢
  ساله متأھل داراي چھار فرزند ٣٨سبع حميد عنجوري فرزند  -٣
  ساله متأھل و داراي چھار فرزند ٤٥صالح مسلمي فرزند سرباز  -٤
  ساله متأھل و داراي دو فرزند ٣٠محمد مقطاعي فرزند حميد  -٥
  ساله متأھل و داراي دو فرزند ٣٤محمد عسكري فرزند عبود  -٦
  فرزند ساله متأھل و داراي دو ٢٢جاسم عسكري فرزند عبود  -٧
  ساله متأھل و داراي پنج فرزند ٥٠منصور عسكري(معروف به ابوعلي)  -٨
  ساله متأھل و داراي چھار فرزند ٥٠رحيم زرگاني(معروف به ابوابراھيم)  -٩
  

سازمانھاي مدافع حقوق بشر خواستند تا با مداخله بموقع وضعيت اسفبار آنھا را به  یخانواده ھاي زندانيان يادشده از تمام
  گانھا و نھادھاي بين المللي ذيربط منعكس نمايند.ار
  

الزم به ذكر است كه ھميشه نھادھاي امنيتي و قضايي ايران بازداشت شدگان را براي مدت طوالني در زندان نگه 
ميدارند بدون اينكه آنھا را از سرنوشت و وضعيتشان مطلع نمايند.اين شيوه و روشي است كه جمھوري إسالمي براي 

ر بازداشت شدگان و خانواده ھايشان در پيش گرفته است تا بدينوسيله بر ساير فعاالن سياسي و فرھنگي فشار فشار ب



  وارد نموده و تأثير بگذارد.
  كريم دحيمي فعال حقوق بشر

  
 دوتن از محکومان به اعدام شھر شادگان(فالحيه)، دوباره به دادگاه احضار شدند!

  ٢٠١٣ ژوييه ٢٩ -  ١٣٩٢مرداد  ٧ دوشنبه
  

 ٢٨/٧/٢٠١٣دو تن از محکومان به اعدام شھر شادگان به نام ھای غازی عباسی و عبدالرضا امير خنافره امروز صبح 
دادگستری شھر اھواز إحضار شدند. اين دو محکوم به اعدام به اتھام جديدي برای محاکمه  ١٣از زندان کارون به شعبه 

  دوباره به دادگاه احضار شده اند.
  

عبدالرضا امير خنافره، غازی عباسی، به ھمراه عبداالمير مجدمی و شھاب عباسی به اتھام محاربه با خدا و فساد فی 
االرض به اعدام محکوم شده بودند. در احکام جداگانه ای نيز سه تن ديگر از جوانان شھر شادگان نيز به سه سال زندان 

  در تبعيد محکوم شده اند.
  

تاييد  ٣٢توسط ديوان عالي كشور شعبه  ١٣٩١بھمن  ٢٥ھرشادگان(فالحيه) که حکم اعدام آنھا در چھار فعال فرھنگی ش
  و درروزھای اخير به آنھا ابالغ شده است به ترتيب آتی ھستند:

  
مجرد، شاعر و ساکن شھر شادگان به اتھام محاربه و فساد فی  ١٣۶۶عبدالرضا امير خنافره فرزند يونس متولد -١

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

  محکوم شده است.
  
و متأھل، به اتھام محاربه و فساد فی األرض محکوم به اعدام شده  ١٣۵٩عبداالمير مجدمی فرزند ھوشنگ متولد -٣

  .است
  
  مجرد به اتھام محاربه و إفساد في األرض محكوم به اعدام شده است. ١٣٦٤جاسم مقدم پيام فرزند سعيد متولد  -٤
  

اين اقدام دستگاه قضايی در فراخواندن دوتن از محکومان به اعدام با اتھامی جديد جھت محاکمه دوباره، درپی واکنش 
بان حقوق بشر وسازمان عفو جھانی صورت می گيرد. چنين اقدامی شديد نھادھای جھانی مدافع حقوق بشر نظير ديده 

بی شک نشان از عزم دولت مرکزی ايران درسنگين تر وانمود کردن اتھامات اين فعاالن فرھنگی عرب واجرای احکام 
  اعدام عليه آنھا حکايت می کند. 

ای خواستار توقف اجرای حکم  با صدور بيانيه بان حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ايران الملل، ديده سازمان عفو بين
ای مشترک که روز جمعه چھارم مرداد منتشر شده، اين سه  اعدام چھار شھروند عرب اھل شادگان شدند.در اين بيانيه

 و حكم اعدامالمللی تجديد شود  اند که محاکمه اين چھار نفر مطابق با معيارھای بين سازمان از قوه قضاييه ايران خواسته
  انھا را متوقف كنند.

  كريم دحيمي فعال حقوق بشر 
 

  فعال عرب اھوازی محاکمه می شوند! ٢٠٠ھفته آينده بيش از 

  ٢٠١٣ ژوييه ٢٩ -  ١٣٩٢مرداد  ٧ دوشنبه



منابع حقوق بشر از اھواز گزارش دادند که شمار زيادی از جوانان عرب در شھرھای مختلف به دادگاه احضار شده اند. 
تن بازداشتی ماه ھای مارس وآوريل سال جاری ھستند که توسط نيروھای  ۵٠٠اين شمار زياد احضارشدگان بخشی از 

  ند ھفته به قيد وثيقه ھای سنگين آزاد شده اند.اطالعات درشھرھای محل زندگی خود بازداشت شده وپس از چ
  

تن ازفعاالن عرب اھوازی طی روزھای گذشته احضاريه دريافت کرده  ٢٠٠منابع محلی گزارش دادند که بيش از 
دادگاه انقالب اسالمی حاضر شوند. احضار شدگان بواسطه  ٢٠١٣اگوست  ۶وازآنھا خواسته شده است تا روز سه شنبه 

  تن است. ٢٠٠احضاريه ھا مطلع شدند که شمار احضارشدگان عرب بيش از  ماموران حامل
  

، نيروھای امنيتی ٢٠٠۵در ماه ھای مارس وآوريل سال ميالدی جاری چند ھفته قبل از فرارسيدن سالياد انتفاضه آوريل 
تن  ۵٠٠بيش از  اطالعات در شھرھای مختلف نظير آبادان(عبادان)، معشور،خرمشھر( محمره)، شوش، حميديه واھواز

سپری کردن مدتی در زندان وتحمل  از از جوانان عرب را به اتھامات واھی بازداشت کردند. بازداشت شدگان پس
شکنجه وشرايط سخت، درماه مه وپس ازآن به قيد وثيقه ھای سنگين آزاد شدند. آن دسته از بازاشت شدگان که در 

ان شغل خود را ازدست داده وفشارھای سنگينی را از سوی نظام نھادھای دولتی شاغل بودند پس از آزادی از زند
  متحمل شده اند. چندين معلم وکارمند وکارگر عرب درپی اين بازداشت ھا از شغل خود معلق ويا برکنار شده اند.

  
قلع  شايان ذکر است که نظام ايران با فارغ شدن از انتخابات رياست جمھوری، در روزھای اخير با سرعت ھرچه تمام

وقمع فعاالن عرب را آغاز کرده است. در اين راستا حکم اعدام چھار فعال عرب شھر شادگان تائيد شده واعترافات 
پخش شده ومتھمان شھر حميديه به اتھام محاربه با خدا تفھيم ” پرس تی وی“اجباری بازداشت شدگان شھر شوش در 

  اتھام شده اند.
  

وسياسی عرب ، جوانان خشمگين شھرحميديه به خيابان ھا آمده وبا نيروھای درپی اين ھجمه عليه فعاالن فرھنگی 
امنيتی درگير شدند. درپی اين درگيری ھا ساختمان دادگاه وفرمانداری شھر حميديه از سوی جوانان معترض اين شھر 

  ه شدند و چندين تن بازداشت شدند.به آتش کشيد
  فعاالن حقوق بشر عرب 

 

 !زندان کارون اھواز را دريابيدفاجعه بزرگ انسانی در 

 ٢٠١٣برابر با سی ام ژوئيه  ١٣٩٢ھشتم مرداد 

فاجعه بزرگ «ده ھا تن از فعاالن مدنی و سياسی در مورد شرايط فاجعه بار در زندان کارون اھوازبيانيه ای تحت عنوان
 .صادر کردند» انسانی در زندان کارون اھواز را دريابيد

اين زندان توصيف شده و پس از نامه نگاری ھای بی حاصل به … ار رفاھی و بھداشتی و در اين بيانيه وضعيت اسف ب
 .فاجعه انسانی شده است کی تقاضای توجه برای جلوگيری از ينھادھای داخلی؛ از مجامع جھان

مذھبی در بخشی از اين بيانيه آمده است : زندان کارون اھواز به لحاظ شرايط نگھداری ؛ يکی از  - به گزارش سايت ملی
جان   بدترين و غيرقابل تحمل ترين زندانھای ايران است که اين روزھا شرايط طاقت فرسای جوی و عدم امکانات کافی

رجه سانتيگراد ھم فراتر رفته است ۵٠ه دمای ھوا در شھر اھواز از زندانيانان را به خطر انداخته است. در شرايطی ک
سيستم برق آن زندان دچار مشکل شده و روزانه به مدت چند ساعت برق قطع ميگردد و اين وضع برای زندانيان 
ولر بند سياسی که مصادف با ماه رمضان ؛ عمدتا روزه دار ھم ھستند به مراتب وخيم تر است. زيرا مدتھاست که تنھا ک

ھم خراب شده و اين به معنی يک فاجعه است وقتی ھم که قرار شد زندانيان با ھزينه شخصی خود اقدام به تعمير آن 
 .نمايند؛ تعميرکار کولر را نيز بازداشت کرده و ھم اکنون وی نيز در ھمان زندان محبوس است

 



                                                                                             انتقال ھاشم شعبانی نژاد به مکانی نامعلوم و بي خبري خانواده 
  ٢٠١٣اوت  ٥ - ١٣٩٢مرداد  ١٤دوشنبه 

ھمراه چھارتن  بنا به گزارش فعاالن حقوق بشر از اھواز يکی از فعاالن فرھنگی عرب شھر خلفيه ( رامشير) که به
ديگر از فعاالن اين شھر به اعدام محکوم شده بودند، از زندان کارون به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است. خانواده 

شعبانی نژاد به شدت نگران سرنوشت فرزند خود ھستند واحتمال می دھند که فرزندشان به محل اجرای حکم اعدام يا به 
  داده شده است. دليل نامه ارسالي وي ،انتقال

  
مدتی پيش، از سوی اين فعال فرھنگی عرب اھل رامشير(خلفيه ) در زندان کارون نامه ای منتشر شد که در آن نامه 

  اتھامات وارده به خود وديگر فعاالن عرب را رده کرده است.
  

ابی، اعترافات خويش پنج فعال فرھنگی مؤسسه الحوار محکوم به اعدام در جلسات رسيدگی ضمن انکار اتھامات انتس
نزد ماموران امنيتی را ناشی از شکنجه و فشارھای جسمی و روحی و نيز اعترافات خود نزد بازپرس را بر اثر اکراه و 

تھديد حضور ماموران امنيتی در جلسات بازپرسی بيان نموده اند اما با اين حال و عليرغم عدم وجود شھود عدول در 
دادگاه انقالب اھواز به رياست قاضی سيد محمد باقر موسوی در تاريخ  ٢زندانی در شعبه  ۵خصوص اين پرونده ھر 

به اتھام محاربه وفساد فی االرض و تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی و اقدام عليه امنيت ملی به اعدام  ١٣٩١/۴/١٧
  به رياست رضا فرج الھي تاييد شده بود. ديوان عالي كشور ٣٢محکوم شده بوده اند. احكام اعدام اين پنج نفر در شعبه 

  
خانواده ھای محکومين شديداً نگران وضعيت فرزندان خود ھستند که بدينوسيله دست ياری ومساعدت خود را بسمت 

إعدام  ھمه فعالين وسازمانھای حقوق بشر دراز کرده ، تقاضای فشار ھمه جانبه برای نجات جان وتوقف اجرای
  يد.فرزندانشان را می نمائ

   در ذيل مشخصات کامل اين پنج محکوم به اعدام آورده شده است: 

وبالگ نويس و دبير أدبيات عرب و دانشجوی فوق ليسانس علوم سياسی  –شاعر  ١٣۶٠ھاشم شعبانی نژاد متولد  -١

ی نژاد . محمد علی عمور٣ دبير شيمی و فوق ليسانس شيمی کاربردی،  ١٣۵٢. ھادی راشدی متولد ٢ دانشگاه اھواز.

شيالت و آبزيان از دانشگاه صنعتی أصفھان و  -وبالگ نويس و فارغ التحصيل رشته مھندسی منابع طبيعی ١٣۵۶متولد 

. ۴ بوده که در دانشگاه صنعتی اصفھان منتشر می شد.” التراث” فعال دانشجويی و يکی از مؤسسان نشريه دانشجويی 

  فعال مدنی. ١٣۶۵يد مختار البوشوکه متولد س. ۵و برادر وی ١٣۶٣سيد يابر البوشوکه متولد 
 إرسال كننده : كريم دحيمي فعال حقوق بشر

                                                                                                                             دھھا فعال عرب اھوازی محاکمه شدند!
  ٢٠١٣اوت  ٧ -١٣٩٢مرداد  ١٦چھارشنبه 

به گزارش فعاالن حقوق بشر از اھواز، دھھا شھروند عرب امروز در دادگاه ھا حاضر شده واتھامات متعددی به آنھا 
بازداشتی عرب در شھرھای مختلف ھستند که ھمزمان با سالياد انتفاضه  ٥٠٠نسبت داده شد. اين متھمان بخشی از 
  ال جاری ميالدی توسط نيروھای امنيتی اطالعات بازداشت شده اند.آوريل در ماه ھای مارس وآوريل س

  
ساله، مھدي زرگاني  ٣٠در دادگاه حضور يافتند صالح تامولي( طرفي)  ٢٠١٣- ٨- ٦از ميان کسانی که امروز سه شنبه 

دين فرور ٢٢ساله، ھمگی ساكن كوي علوي( حي الثورة) اھواز ھستند که در تاريخ  ٢٤ساله و عادل سعدوني  ٣٠
  شمسی توسط اداره اطالعات اھواز بازداشت شده اند. ١٣٩٢

  
نيروھاي امنيتي شبانه درھنگام ورود به منازل و بازداشت اين افراد ھيچ گونه مجوز يا حكمي مبني بر بازداشت آنھا، 

متعلق به اين  ارائه نداده اند. در حين بازداشت اين اشخاص نيروھاي اطالعات، كامپيوترھا و كتاب ھا و ديگر لوازم



  افراد را مصادره کرده اند.
  

ماه در بازداشتگاه اداره اطالعات اھواز نگھداري شده وتحت شديدترين  ٢بنا به اين گزارش، سه تن مذکور در حدود 
بازپرسي دادگاه انقالب حضور يافته وتوسط  ١٢شكنجه ھاي روحي و جسمي قرار گرفته اند. اين اشخاص قبالً در شعبه 

مدي به تبليغ ضد نظام از طريق گرداندن چند صفحه فيس بوك و فعاليت بر ضد نظام جمھوري اسالمي ايران قاضي اح
  در شبکه ھای اجتماعی، متھم شدند.

  
اين سه شھروند عرب بعد از انتقال به زندان كارون با سپردن وثيقه يك ميليارد و نيم براي ھر كدام از آنھا تا صدور حكم 

ھمان دادگاه  ١٠٦، در شعبه ٢٠١٣اوت  ٦امولي، عادل سعدوني و مھدي زرگاني امروز سه شنبه آزاد شدند. صالح ت
وبدون داشتن وكيل و يا حتی داشتن وكيل تسخيري، محاكمه شدند. قاضي شعبه بدون اشاره به ھيچ مدرک ويا سندي دال 

يوترھاي آنھا اكتفا كرده و ھمان اتھامھا را بر فعاليت آنھا بر ضد نظام، به وجود چند عكس از درگيريھاي سوريه در كامپ
  براي آنان قرأئت نمود. اين اتھامات از سوی ھر سه متھم رد شدند.

  
قابل ذكر است كه پليس فتا تمام فعاليتھاي اينترنتي را كنترل کرده و اشخاصی که از نظر اين پليس خطاکار شناخته می 

. بنا به گزارش ھاي عديدي كه به دست فعاالن حقوق بشر اھوازي شوند، مورد پيگری قرار گرفته وبازداشت می شوند
  رسيده است اداره اطالعات اھواز چندين تن از فعاالن عرب را با چنين اتھاماتي بازداشت و روانه زندان نموده است.

  
برھم زدن از طرف ديگر دھھا فعال عرب اھوازی در شھرھای مختلف در دادگاه ھا حاضر شدند و به اتھاماتی نظير 

امنيت وآرامش عمومی و تبليغ وفعاليت عليه نظام و ارتباط با دشمنان متھم شده اند. اين اشخاص ھمزمان با سالياد 
وتظاھرات صدھا جوان عرب در شھرھای مختلف دراعتراض به تبعيض نژادی ھمه جانبه ای  ٢٠٠٥انتفاضه آوريل 

  ت شده بودند.که از سوی دولت مرکزی ايران اعمال می شود، بازداش
  

در ماه ھا و روزھای اخير دستگاه قضائي ، صدور احکام سنگين عليه فعاالن فرھنگی وسياسی عرب اھوازی را 
دردستور کار خود قرار داده است. از جمله اين احکام می توان حکم اعدام برای پنج فعال فرھنگی شھر رامشير(خلفيه)، 

حيه)، حکم محاربه برای پنج جوان اھل حميديه وپخش اعترافات اجباری حکم اعدام برای چھار جوان شھر شادگان(فال
   دريافت حکم اعدام، را ذکر کرد.سه جوان اھل شوش واحتماال

  إرسال: كريم دحيمي فعال حقوق بشر 

                                                                                          بازداشت فعاالن عرب اھوازی در آستانه عيد فطر
   ٢٠١٣اوت  ٩ -١٣٩٢مرداد ١٨جمعه 

در آستانه عيد فطر، بازداشت  ٢٠١٣اوت سال  ٧شماری از فعاالن عرب شھرھای حميديه و اھواز روز چھارشنبه 
ياد شدند. بازداشت شدگان جوانانی ھستند که سابقه دستگير شدن در اعتراضات صورت گرفته در ايام عيد فطر ويا سال

  انتفاضه سال ھای گذشته را دارند.
  

، ھر ساله ھمزمان با عيد فطر جوانان عرب در اقدامی مسالمت آميز دربرابر منازل به خانواده ھاي ٢٠٠٥پس از سال 
 محكومين به اعدام، خانواده ھاي زندانيان سياسی و خانواده ھاي فعاالن عرب اعدام شده، تجمع کرده وبه شعار خوانی و

وپايکوبی می پردازند. در اين تجمعات اشعاری در افتخار به فدارکای ھای فرزندان اين خانواده سرداده شده واز يزله 
  آنھا قدردانی می شود.

  
نماز عيد فطر دراماکنی غير از امکان رسمی تعيين  از ديگر اقدامات مسالمت آميز واعتراضی جوانان عرب برپا کردن

ھای گذشته، جوانان عرب در روز عيد فطر که يکی از نمادھای ملی مردم عرب شده از سوی نظام است. طی سال 
اھواز است پس ازادای نماز عيد، راھپيمايی اعتراضی خود را آغاز می کنند وبه سمت مرکز شھر اھواز به حرکت در 



  می آيند.
ل نيز بسان سال ھای گذشته نيروھای امنيتی جھت ممانعت از برگزاری چنين راھپيمايی ھا ويا تجمعات مردمی، امسا

  اقدام به بازداشت شماری از فعاالن عرب کرده است.
  

  ت:تعدادي از بازداشت شدگان كه اسامي آنھا به دست فعاالن حقوق بشر رسيده به شرح آتی اس
  

   :بازداشت شدگان شھر اھواز
  ساله ساكن مالشيه  ٢٥د جاسم، حسين حمودي فرزن-١
  كن مالشيه ساله سا ٢٧دحيمي،  إبراھيم-٢
  ودة، ساكن كوي مشعلي ( شھداء)بيب ع-٣
  صادق حمدان، ساكن كوي مشعلي-٤
  محمد عفراوي، ساكن كوي مشعلي-٥
  عارف عبدالمجيد، ساكن كوي مشعلي-٦

  
   :بازداشت شدگان شھر حميديه

  ساله  ٢٢صالح عبياوي،  -١
  ساله ساكن كوي مستضعفان  ٢٨، يوسف طرفي فرزند مجيد -٢
  ساله ساكن كوي كارگران  ٢٧صر مرمضي، فرزند نااحمد  -٣
  اكن كوي كارگران ساله س ٢٧ناجي ساعدي،  -٤

در ھمين راستا به گزارش منابع محلي در آستانه عيد فطر، نيروی انتظامي با افزايش شمار نيروھا در پاسگاه ھا و 
ن آمادگی خود برای مقابله با اعتراضات افزايش تعداد ايست ھاي بازرسي در شھرھای اھواز وحميديه سعی در باالبرد

  احتمالی فعاالن عرب دارد.
  

صورت گرفت که در آن دو  ٢٠٠٥شايان ذکر است که اعتراضات مردمی در ايام عيد فطر، اولين بار در عيد فطر سال 
رد با بستر تن از معترضان عرب توسط نيروی انتظامی ازباالی پل پنج کارون به پايين انداخته شدند ودر اثر برخو

 ٢٠٠٥خشک اين رودخانه جان خود را از دست دادند. دراين اعتراض مردمی که تنھا چند ماه پس از انتفاضه آوريل 
  بود دھھا جوان عرب بازداشت شدند.صورت گرفته 

  إرسال : كريم دحيمي فعال حقوق بشر

   ای نامعلوم انتقال يک زندانی محکوم به اعدام به نقطه
   ١٣٩٢مرداد  ٢٣چھارشنبه 

زندانی عرب اھوازی محکوم به اعدام، به مکان  ۵ھادی راشدی يکی از  -خبرگزاری ھرانا 

  معلومی انتقال شده است. نا



ھادی راشدی، دبير شيمی و فوق  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايرانبنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری 

عرب اھوازی که در دادگاه انقالب شھر اھواز به اعدام محکوم شده است، روز  ۵ليسانس شيمی کاربردی و يکی از 

  گذشته به نقطه نامعلومی منتقل شد. 

**********  

  ماه زندان ۶عال مدنی آذربايجانی به محکوميت يک ف
   ١٣٩٢مرداد  ٠٢چھارشنبه 

ماه زندان  ۶استاد حسن دميرچی (محمدحسن ھرگلی) در دادگاه انقالب تبريز به  -خبرگزاری ھرانا 

  محکوم شد.

تبريز، طی بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، شعبه سوم دادگاه انقالب 

  ای، استاد حسن دميرچی (محمد حسن ھرگلی) را به شش ماه حبس تعزيری محکوم کرد. دادنامه

نقی محمودی فعال حقوق بشر دررابطه با اين حکم به گزارشگر ھرانا گفت: "اين دادگاه به رياست (حميد باقرپور) 

وری کمکھای مردمی بدون اخذ مجوز از مستنداتی ھمچون شرکت در جلسات قومی در داخل و خارج از کشور، جمع آ

مراجع ذيصالح، برگزاری کالس آموزش موسيقی بدون داشتن مجوز و تدريس به صورت مخفيانه، ارتباط با عناصر 

ھا  قومی تجزيه طلب داخل و خارج از کشور، ديدار دسته جمعی با زندانيان آزاد شدٔه قومی با ھدف تمجيد از فعايت آن

  مبنای صدور حکم خود عنوان کرده است." زيه طلبی رادر راستای افکار تج

وی ھمچنين ادامه داد: "در حالی که ھيچ يک از موارد مذکور در متن دادنامه، متضمن تشکيل عنصر مادی جرم تبليغ 

  عليه نظام جمھوری اسالمی، مصرح در مادٔه پانصد قانون مجازات اسالمی نيست."

  اتھامات مشابه دستگير و محاکمه شده است.ھا به  گفتنی است، حسن دميرچی، بار

ی "ايران"  در جريان اعتراض مردم آذربايجان به کاريکاتور موھن منتشره در روزنامه ٨۵وی ھمچنين در سال 

  .دستگير و به يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود

  زندانی سياسی زندان تبريز به زندان اوين ۵انتقال 

  ١٣٩٢مرداد  ٢چھارشنبه 

تير ماه  ٢٢زاده و شھرام رادمھر که از  محمود فضلی، آيت مھرعلی بيگلو، لطيف حسنی، بھبود قلی - خبرگزاری ھرانا 

ای  در زندان مرکزی تبريز دست به اعتصاب غذا زده بودند و به زندان اوين تبعيد شدند، در شرايط جسمی نگران کننده



  برند. بسر می

ی به گزارشگر ھرانا گفت: "امروز سه شنبه اول مرداد ماه خانواده دو نفر از فعالين زندانی سياس ۵يکی از نزديکان اين 

زاده جھت مالقات با اين فعالين مدنی به زندان اوين  مذکور به ھمراه وکالی پرونده آقای جعفر افشارنيا و ائلدار قلی

ی) سرپرست دادسرای شھيد مقدسی مراجعه کردند که درخواست تقديمی وکال در وھله اول مورد موافقت آقای (ترک

(داسرای امنيت و دادسرای ناظر زندان) قرارنگرفت که نھايتا با بررسی موضوع و احتماال تماس تلفنی حاصله از 

دادستانی تبريز با مالقات کوتاه مدت در قسمت اجرای احکام زندان اوين موافقت گرديد تا اين فعالين مدنی در خصوص 

قانون تشکيل دادگاھھای عمومی (اعاده دادرسی از طريق  ١٨ضشان در اعمال مقررات ماده روند رسيدگی به اعترا

رئيس قوه قضائيه) و نيز شکستن اعتصاب خود با وکالی پرونده مشورت و تبادل نظر نمايند که با نظر مثبت رئيس 

فعالين و وکاليشان به مدت نيم دادسرا و قاضی ناظر زندان آقای نصيرپور اين مالقات در محل اجرای احکام بين اين 

ھای قانونيشان اعالم کردند در صورت موافقت  ساعت بعمل آمد و در اين ديدار اين فعالين مدنی با اعالم صريح خواسته

با حقوق حقه خود اعتصاب غذايشان را خواھند شکست و با تداوم برخوردھای غير قانونی ھمچنان براعتصاب غذای 

  "خود ادامه خواھند داد.

ھای خود را تسريع رياست دادگستری استان آذربايجان شرقی  وی ھمچنين ادامه داد: "اين فعالين مدنی برخی از خواسته

، اعطای مرخصی درمانی و اعزام به مراکز ١٨در رسيدگی به درخواست اعاده دادرسی از طريق اعمال ماده 

قانونی تبعيد به زندان رجايی شھر و... اعالم  تخصصی درمانی، اعطای مرخصی قانونی ايام حبس و لغو حکم غير

  اند." نموده

ھا برای شکستن اعتصاب غذای ايشان و با اعالم  وی در ادامه تصريح کرد: "دادستان تبريز به دليل اعمال فشار بر آن

ه است و تخلف در شورای انضباطی زندان مرکزی تبريز حکم به انتقال (تبعيد) به زندان رجايی شھر کرج صادر نمود

ھا اين حکم قابل اعتراض بوده که متاسفانه از ابالغ حکم شورای انضباطی  وفق مقررات قانونی آيين نامه سازمان زندان

زندان و اخذ اعتراض اين فعالين مدنی خودداری شده و به صورت غافگيرانه با تسويه از زندان تبريز به تھران منتقل 

  اند." شده

روز از شروع اعتصاب غذا وضع  ١١جسمی اين زندانيان سياسی گفت: "با گذشت وی ھمچنين در خصوص وضعيت 

جسمانی اين فعالين وخيم بوده و نامبردگان که سابقه عمل جراحی قلب، عمل پروستات، زخم معده و بيماری گوارشی 

معده، سردرد شديد و اند به دليل تداوم اعتصاب غذا و عدم رسيدگی پزشکی کافی با کاھش فشار خون، درد شديد  داشته

  شود."  باشند و سالمتيشان تھديد می ضعف جسمانی شديد مواجه می

   اعضای زندانی ينی گاموح به زندان رجايی شھرکرج تبعيد شدند
   ١٣٩٢مرداد  ٠٣پنجشنبه 



زاده و شھرام  محمود فضلی، آيت مھرعلی بيگلو، لطيف حسنی، بھبود قلی -خبرگزاری ھرانا 

تير ماه در زندان مرکزی تبريز دست به اعتصاب غذا زده بودند و به زندان اوين تبعيد شدند، روز  ٢٢رادمھر که از 

  گذشته به زندان رجايی شھرکرج تبعيد شدند.

خبری از  ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، پس از چند روز بیبنا به اطالع گزارشگران ھرانا، 

  ھايشان تماس تلفنی داشتند.  رھبران زندانی ينی گاموح، اين زندانيان امروز عصر با خانواده

  خانواده پنج زندانی سياسی آذربايجان: آن ھا دو روز با دستبند و پابند در ماشين بودند

  ١٣٩٢مرداد  ٩چھارشنبه 

تيرماه به  ٢٩پنج زندانی سياسی در تبريز درحالی که اعتصاب غذا کرده بودند، در تاريخ  –مرکز حاميان حقوق بشر 

آنھا دو شبانه روز در حالی که دستبند و پابند به دست و پا داشتند و در «تھران منتقل شدند. به گفته خانواده اين زندانيان، 

تھران و رجايی شھر کرج پاس داده شدند و چون ھيچ زندانی با دليل ھماھنگ نشدن  درجه تھران، بين ٣٥گرمای باالی 

  »از قبل، آنھا را پذيرش نمی کرد، تمام اين دو روز را در ماشين به سر بردند.

، ھمسر او درباره اتھام ھمسرش، حکم دادگاه، ”زھرا فرج زاده“يکی از اين پنج نفر است. ” آيت اله مھرعلی بيگلو” 

  سی متھمان و باالخره اعتصاب غذای آنان با سايت مرکز حاميان حقوق بشر گفت و گو کرده است.دادر

مرکز حاميان حقوق بشر: خانم فرجزاده، لطفا در مورد پرونده ھمسرتان آقای آيت اله مھرعلی بيگلو کمی توضيح 

  بدھيد

ماه آن را گذرانده بود. البته از نُه ماه،  يک حکم يک سال و نيمه داشت که نُه ٨٩ھمسر من از سال  زھرا فرج زاده:

ھفت ماه را ايشان در اداره اطالعات تبريز و در انفرادی، زندانی بودند. دو ماه ديگر را ھم يک ماه در بند ويژه زندان 

  تبريز بودند و يک ماه ھم در بند مالی بودند ( چون تبريز بند سياسی ندارد.)

اه، به ھمراه چھارنفر از فعاالن آذربايجان به نامھای بھبود قلی زاده از مياندوآب، لطيف بعد آزاد شدند. تا اينکه از دی م

حسينی از کرج، شھرام رادمھر از مشکين شھر استان اردبيل و محمود فضلی از تبريز با فاصله زمانی چند روز 

  دستگير شدند.

سيار به ايشان سخت گذشت و خاطرات اين دوران اضافه کنم که ھفت ماھی که ھمسرم در اداره اطالعات زندانی بود، ب

را بعد از آزادی به صورت يک کتاب نوشتند که چون امکان انتشار مکتوب آن وجود نداشت، به صورت آن الين به 

  زبان ترکی منتشر کردند.

  * چرا دستگير شدند و اتھام ايشان چه بود؟

د. اتھام ايشان عضويت در گروه جاموح ( که در ترکی به ھمسرم در حوزه حقوق ملی مردم آذربايجان فعاليت می کر -

آن گاموح ھم می گويند) بود. البته اين اتھام در زمان دستگيری نخست به ايشان وارد شد. به دليل اينکه اين حرکت در 



تانشان خارج از ايران ھم وجود داشت و فعاالنی بيرون از ايران در اين حوزه کار می کردند، ھمسرم و برخی از دوس

بعد از آزادی تصميم گرفتند که ارتباطشان با بيرون از ايران را قطع کنند و در حوزه فعاليتھای داخل ايران و به طور 

  رسمی و علنی کار کنند.

به ھمين منظور، ھمان افراد با اين تفاوت که رابطه شان را با بيرون از ايران قطع کردند، در اساسنامه تغييراتی دادند و 

ان را ھم برای اينکه اين تغيير نشان داده شود، با پسوند ئينی جاموح ( گاموح) ادا کردند و در حال بحث و بررسی اسم ش

  و مشورت برای اقدام جھت کسب مجوز فعاليت برای يک حزب بودند تا بتوانند به طور رسمی به فعاليتشان ادامه بدھند.

  کسب مجوز انجام شد؟با * و اين اقدام يعنی 

ر اصال به آنجا نکشيد. کارھای مقدماتی انجام شده بود ولی در حال مباحثه و مشورت برای اصالح اساسنامه بودند کا -

  دستگير شدند. ٩١که در دی ماه 

  * وضعيت فعلی پرونده ايشان چگونه است و چنانکه شنيده ايم، ايشان و دوستانشان در اعتصاب غذا ھستند. چرا؟

در اداره اطالعات در بازداشت بود. در اين دوره ما با اينکه وکيلی معرفی کرديم، ولی  در دی ماه ھمسرم دو ماه -

  ھمانطور که می دانيد، تا پايان بازپرسی و ارجاع به دادگاه وکيل اجازه دسترسی به پرونده را ندارد.

رپور. ايشان که قبال قاضی به رياست آقای قاضی باق ٣ارديبھشت ماه پرونده ارجاع داده شد به دادگاه انقالب، شعبه 

دادگاه خانواده بودند، ظاھرا اين اولين پرونده سياسی شان بود و می خواستند در ھمان دو، سه روز اول دادگاه را 

  برگزار کنند. که وکالی ما اعتراض کردند.

  * لطفا توضيح دھيد اعتراض وکال به چه بود؟

ر طی دو ماه بازجويی تھيه شده، ظرف دو تا سه روز توسط چطور ممکن بود پرونده حقوقی چندصدصفحه ای که د -

  وکال خوانده شود و آنھا بتوانند برای دفاع از موکالنشان آماده شوند و اليحه بنويسند؟ وکال وقت بيشتری طلب کردند.

برای دفاع از  اما در نھايت دو، سه روز تبديل شد به يک ھفته. که باز ھم نوشتن اليحه دفاع و جمع آوری اطالعات الزم

  در دو روز برگزار شد. ٩٢ارديبھشت ماه  ٥و  ٤متھمان در يک ھفته امکان پذير نبود. با اين وجود دادگاه در تاريخ 

  * آيا شما در دادگاه حضور داشتيد و وکال توانستند دفاعشان را ارائه بدھند؟

پرونده به طور کامل خوانده نشده بود و طبيعتا دفاع ما به عنوان تماشاچی حضور داشتيم. وکيل پرونده ھم بودند. ولی  -

کامل، به داشتِن اطالعاِت کافی نيازمند بود که به ايشان فرصت داده نشده بود. اما عجيب اينجا بود که در دادگاه نماينده 

  دادستان حضور نداشت. اما بعدا امضای ايشان پای پرونده آمده بود و اشد مجازات را ھم خواسته بودند.

  * حکم کی صادر شد و نتيجه دادگاه چه بود؟

ارديبھشت، حکم صادر شد. اتھام وارد شده به ھمسرم تشکيل گروه  ٩پنج روز بعد از دادگاه ھمسرم يعنی در روز  -

  غيرقانونی و عضويت در گروه غير قانونی جاموح به قصد اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام بود.

نشان مرتب اين اتھام را رد می کردند. و اعالم می کردند که ھيچ گروه جديدی تشکيل نشده و ما البته ھمسرم و دوستا

قبال برای ھمين فعاليت محاکمه شده و حکم دريافت کرده ايم. ما فقط قصد داشتيم که فعاليتمان را علنی و رسمی کنيم و 

روه جديد غيرقانونی، حکم داده شد که دو تا ده سال اين به معنی تشکيل گروه جديد نيست. البته بر اساس ھمان تشکيل گ

  سال، ھشت سال حکم داده اند. ١٥زندان دارد و البته قاضی باقرپور گفتند که لطف کرده اند و به جای 



  * علت اتھام تبليغ عليه نظام چه بود؟

درباره حق تحصيل به زبان  کل فعاليت اين گروه در يک سايت که چند مقاله منتشر کرده بود، خالصه می شود. آنھا -

  مادری نامه ای به يونسکو نوشته بودند. ھمين نامه دليل صدور حکم عليه آنھا بر اساس اتھام تبليغ عليه نظام شد.

  * آيا به حکم اعتراض نکرديد؟

فت. بعد از صدور حکم بدوی، ھمسرم و دوستانشان و وکال به حکم اعتراض کردند. پرونده به دادگاه تجديد نظر ر -

خواسته وکيل تجديد شدن جلسه دادرسی بود. اما متاسفانه قاضی دادگاه تجديدنظر آقای ايمانی برخورد تندی داشتند و با 

  جلسه دادرسی دوباره ھم موافقت نکردند و حکم را عينا تاييد کردند.

  رسی کرديم.تشکيل دادگاه ھای عمومی و انقالب درخواست اعاده داد ١٨پس از آن ما و وکال طبق ماده 

يکبار ھم که رئيس دادگستری تبريز از زندان بازديد می کردند، ھمسرم به نحوه دادرسی و ھمينطور به شکنجه ھايی که 

کشيده بودند اعتراض کردند. ايشان قول پی گيری دادند. ما ھم قول ايشان را دنبال کرديم. ولی متاسفانه به ھيچ  ٨٩سال 

ھم نا اميد شدند و تصميم  ١٨يديم. تا اينکه ھمسرم و دوستانش از پی گيری ماده جواب روشن يا حتا اميدبخشی نرس

  تيرماه اعتصاب غذايشان را شروع کردند. ٢٢گرفتند اعتراضشان را با اعتصاب غذا اعالم کنند. آنھا از 

  * آنھا ھنوز در زندان تبريز ھستند؟

ماه از زندان تبريز به تھران منتقل شدند. قرار بود به تير ٢٩خير، ھفت روز بعد از شروع اعتصاب غذا، يعنی روز  -

رجايی شھر فرستاده شوند. اما با زندان رجايی شھر ھماھنگ نشده بود، برای ھمين آمدند تھران. اما آنجا ھم ھمين 

قت مشکل را داشت. دوباره فرستاده شدند کرج و دوباره به تھران! يعنی از روز شنبه عصر تا دوشنبه که داسرای مو

درجه تھران، با دستبند و پابند و درحالی که در اعتصاب غذا و  ٣٥آنھا را پذيرش کرد، اين پنج نفر در گرمای باالی 

  برخی از آنھا بيمار بودند در داخل ماشين به سر بردند. می توانيد اين را تصور کنيد؟

  * آيا از در دادسرای ويژه منتقل شدند؟

رجايی شھر منتقل شدند. تازه آنجا توانستند به ما تلفن کنند و بگويند که چه به سرشان آمده. روز چھارشنبه به قرنطينه  -

و البته قرنطينه ھم از نظر بھداشتی و رسيدگی پزشکی خيلی بد بود و پنج شنبه ھم توانستند تماس بگيرند که به بند 

 ٤ز خانواده ھا توانست خبر بگيرد که به بند سياسی منتقل می شوند. اما بعد از آن ھيچ تماسی نداشتيم. فقط يکی ا

  فرستاده شده اند.

زھرا فرج زاده گفت و گو را با اين تاکيد که خواسته ما دادرسی و دادگاه عادالنه و حکم متناسب با عملکرد اين فعاالن 

  است، پايان می دھد. 

  پدر حسين رونقی به دادستانی تبريز احضار شد

  ١٣٩٢مرداد  ١٥سه شنبه 

  پدر وی به دادستانی تبريز احضار شد.، در پی افزايش فشار بر خانواده حسين رونقی ملکی سحام نيوز: 

 ١٢به گزارش کلمه، سيد احمد رونقی ملکی ، پدر حسين رونقی ملکی فعال حقوق بشر در بند طی احضاريه ای که شنبه 

  ر شد.مرداد به وی ابالغ شده است به معاونت امنيت دادستان تبريز احضا



سيد احمد رونقی ملکی بايد برای ارائه پاره ای از توضيحات و دفاع آخر مربوط به دادستانی تبريز، بر اساس احضاريه 

معاونت ھاشم زاده ب تبريز به رياست  دادياری دادسرای عمومی و انقال ٨ايجان به شعبه آذربپرونده امدادگران زلزله 

  امنيت دادستانی تبريز مراجعه کند.

  به دادستانی تبريز احضار گرديده است. ١٣٩١دی  ٢۶سيد احمد رونقی در تاريخ از اين پيش 

وه بر حضور معاونت امنيت دادستانی  عال، در جلسه قبل بازجويی از سيد احمد رونقی اس گفته ھای خانواده وی بر اس

، د که طی آن جلسه بازجويی عات تبريز حضور داشته ان چند تن از ماموران اداره اطال، تبريز آقای ھاشم زاده 

  به فحاشی و ضرب و شتم وی پرداخته بودند.آقای رونقی برای اعتراف گيری دروغ از بازجويان اداره اطالعات تبريز 

بازجويی از پدر حسين رونقی ملکی و تحت فشار قرار دادن وی برای پذيرش اعترافات دروغين و امضا برگه ھای 

ست که به گفته نزديکان سيد احمد رونقی و بر اساس نظر پزشکان وی بدليل بيماری بازجويی در حالی صورت گرفته ا

درصد بينايی دارد. ھمچنين وی از بيماری قلبی  ۵٠چشمی از ناحيه يک چشم تقريبا نابينا و از يک چشم ديگر تقريبا 

  رنج می برد و به ھمين دليل چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

آيين دادرسی کيفری بازجويی و امضا برگه ھای بازپرسی و بازجويی از شخصی که توانايی خواندن  بر اساس قانون

نداشته باشد بايد با حضور شخص معتمد باشد که اقدامات صورت گرفته در مورد سيد احمد رونقی برخالف قانون بوده 

  و غيرقابل استناد است.

امدادگر بازداشت شده در جريان زلزله آذربايجان بود که برای کمک به زلزله زدگان  ٣٢سيد احمد رونقی ملکی در بين 

به آنجا رفته بودند. اين امدادگران که برای کمک رسانی به زلزله زدگان در کمپ سرند ساکن شده بودند با برخورد 

يغ وھابيت و بھاييت از طرف پليس امنيتی مواجه شده و به اتھام واھی پخش نان کپک زده و کنسرو آلوده و ھمچنين تبل

  اطالعات و امنيت و اداره اطالعات تبريز به دستور معاونت امنيت دادستانی تبريز بازداشت می شوند.

طی چند سال گذشته خانواده حسين رونقی ملکی بدليل حمايت از فرزندشان و مصاحبه در مورد وضعيت بد جسمی وی 

ز بارھا تھديد به برخورد و بازداشت شده اند و ھمچنين بر اساس گفته ھای زليخا از طرف بازجويان اداره اطالعات تبري

موسوی مادر اين زندانی سياسی که به ھمين دليل يک بار برای وی حکم جلب صادر شده است، وی از طرف بازجويان 

اطالعات تبريز به خانم اطالعات تبريز بارھا تھديد شده و ھمچنين معاون امنيت دادستان تبريز و بازجويان اداره 

  موسوی گفته اند که دنبال آزادی حسين نباشيد ما نمی گذاريم او را آزاد کنند.

   وخامت وضعيت جسمی عبدهللا صدوقی پس از سه روز اعتصاب غذا
   ١٣٩٢مرداد  ١٨جمعه 

وضعيت جسمی عبدهللا صدوقی، زندانی سياسی محبوس در زندان مرکزی  - خبرگزاری ھرانا

  تبريز، پس از سه روز اعتصاب غذای خشک به وخامت گراييده است.



بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، عبدهللا صدوقی که از روز پانزدھم 

غذای پنج فعال مدنی آذربايجان، دست به اعتصاب غذای خشک زده، از سوی  مردادماه و در حمايت از اعتصاب

  مسئولين زندان تبريز به سلول انفرادی منتقل شده است.

   ی سرب و روی تجمع ھزاران نفر در زنجان در اعتراض به آاليندگی کارخانه
   ١٣٩٢مرداد  ٢٠كشنبه ي

صدھا نفر از شھروندان زنجانی صبح روز يکشنبه در اعتراض به وضعيت  - خبرگزاری ھرانا 
کيلومتری اين شھر  ١۵آاليندگی کارخانجات سرب و روی اطراف شھر زنجان بخصوص شرکت سرب و روی واقع در 

  مقابلی دفتر نماينده ولی فقيه در استان و ھمچنين استانداری زنجان تجمع اعتراض آميز بر پا کردند.
  

صبح روز يکشنبه با حضور صدھا نفر از شھروندان زنجانی برگزار شد. معترضان  ١٠به گزارش مھر، اين تجمع از 
ب و روی عنوان می کردند معترض بوده و خواستار تعطيلی يا به آنچه وضعيت آاليندگی ھوای شھر زنجان توسط سر

  انتقال اين کارخانه به محل پيش بينی شده بودند.

   ای برای اجرای محکوميت خود روانه زندان شد حامد عطايی، روزنامه نگار اروميه
   ١٣٩٢مرداد  ٢٢سه شنبه 

حامد عطايی، روزنامه نگار ومديرمسوول وب سايت خبری آينانيوز، پس از  -خبرگزاری ھرانا 

گذشت سه سال از صدور حکم محکوميت خويش به دنبال احضار به شعبه يکم دايره اجرای احکام دادسرای عمومی 

  ن شھرستان شد.وانقالب شھرستان اروميه، برای سپری کردن دوران محکوميت خويش روانه زندان مرکزی اي

روح اله بيگی، مديرکل وقت و چند نفر از کارکنان  گزارش عصر ايران، اين روزنامه نگار با شکايت حجت االسالمبه  

 ١۶مجرم شناخته شده و پس از رسيدگی در شعبه ١٣٨٨غربی درسال  اداره کل اوقاف وامور خيريه استان آذربايجان

  ھام نشراکاذيب به تحمل چھار ماه حبس تعزيری محکوم شده است.به ات١٣٩٠دادگاه تجديدنظراستان، درسال 

   اعتصاب غذای سيد سامی حسينی و انتقال وی به انفرادی زندان اروميه
   ١٣٩٢مرداد  ٢٣چھارشنبه 



سيد سامی حسينی زندانی سياسی محبوس در زندان مرکزی اروميه در  –خبرگزاری ھرانا 

  زندان اروميه دست به اعتصاب غذا زد.  ۴اعتراض به انتقالش به بند 

  

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين زندانی سياسی که سال گذشته 

زندان اروميه که محل نگھداری زندانيان با جرايم قتل است،  ۴رھايی يافت در اعتراض به انتقالش به بند  از حکم اعدام

  از روز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده است. 

  باختگان زلزله آذربايجان توسط زندانيان سياسی تبريز مراسم يادبود جان

  ١٣٩٢مرداد  ٢٣چھارشنبه 

ديدگان  باختگان و آسيب ی آذربايجان و به ياد جان زندان تبريز، روز دوشنبه در سالگرد زلزلهزندانيان سياسی بند ھشت 

  اين فاجعه، مراسم يادبودی برگزار کردند.

ھای رسيده از زندان تبريز، زندانيان سياسی اين زندان در بند ھشت، با برگزاری مراسم در سالگرد زلزله  بنا به گزارش

  باختگان اين زلزله را گرامی داشتند.  مامی جانورزقان، ياد و خاطره ت

باختگان اين زلزله شروع شد و با يک دقيقه سکوت به  اين مراسم ھمراه با شعرخوانی و سخنان کوتاھی به ياد جان

  شدگان اين زلزله پايان يافت.  احترام کشته

  ممانعت ماموران امنيتی از دومين تجمع اعتراضی مردم زنجان
   ١٣٩٢مرداد  ٢٥جمعه 

جمعی از مردم زنجان در دومين تجمع اعتراضی به عدم تعطيلی کارخانه سرب  –خبرگزاری ھرانا 

  و روی شرکت کردند که با ممانعت نيروھای امنيتی در سبزه ميدان (مرکز شھر) مواجه شدند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، کمپين اعتراض به کارخانه سرب و 

روی زنجان که يکی از منابع آلودگی زيست محيطی در اين شھر محسوب می شود از اوايل سالجاری از سوی جمعی 

  از جوانان در شبکه ھای اجتماعی آغاز به کار کرد. 

  



 

 


