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کانون حقوق بشر 
کردستان ایران

سە ماهەی بهار ١٣٩٨

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران 
توسط دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی جمهوری اسالمی ایران

کردستان ایران طی سە ماه بهار سال ١٣٩٨ نیز بەمانند سالیان و فصول گذشتە با بیشترین موارد از سرکوب جمهوری اسالمی 
و نقض حقوق بشر در تمامی زمینەهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی مواجە شد.

بر اساس اطالعاتی کە توسط مرکز »حقوق بشر برای کردستان ایران« جمع آوری و ثبت شدە است، در خالل سە ماه بهار بیش 
از ٣٥٠ مورد نقض خشن حقوق بشر در کردستان رخ دادە است.

طی این سە ماه دست کم ٧٠ کولبر و کسبەی مناطق مرزی کردستان قربانی سیاست عدم پیشرفت کردستان بە لحاظ اقتصادی 
و برخورد دشمن مأبانەی جمهوری اسالمی ایران نسبت بە ملت کرد شدەاند، کە مرکز حقوق بشر برای کردستان ایران هویت ٥٦ تن 
از آنان را بە ثبت رساندە است. در این میان ٢٤ تن از آنان کشتە و ٣٢ تن دیگر نیز زخمی شدەاند. از آن ٢٤ کولبر و کسبەی 
کشتە شدە، ١٥ تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جان خود را از دست دادەاند، ٥ تن دیگر از آنان نیز بەدلیل تعقیب 
و گریز نیروهای مسلح و در نتیجەی سقوط از ارتفاع و یا چپ شدن اتوموبیل  و همچنین ٤ کولبر دیگر بەسبب سقوط بهمن و 

 ”
“

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی صالح ملی در 
برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی 

داشته اند.
)مادەی 8 اعالمیەی جهانی حقوق بشر(

***
هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش 
در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.

)مادەی  22 اعالمیەی جهانی حقوق بشر(
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ماندن در سرما جان خود را از دست دادەاند. از میان آن ٣٢ کولبری کە زخمی شدەاند، ٣٠ تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی زخمی شدەاند و یکی دیگر از آنان توسط مین های خنثی نشدە و آن یک تن دیگر بەدلیل تعقیب توسط 

نیروهای مسلح و سقوط از ارتفاع زخمی گشتەاند.
کشتە و زخمی  شدن دست کم ٧٠ کولبر و کسبەی کرد در نخستین فصل امسال در حالیست کە طی سال گذشتە نیز ٢٤٢ کولبر 
و کسبەی کرد بە دلیل شلیک مستقیم، انفجار مین، سقوط از ارتفاع  بەدلیل تعقیب و گریز و همچنین از سرما جان خود را از 

دست دادە و زخمی سدە بودند و از این ٢٤٢ قربانی ٨٠ تن از آنان کشتە و ١٦٢ تن دیگر نیز زخمی شدە بودند.
طی همین سە ماهە ١٠٦ تن از مردم عادی و فعاالن مدنی و سیاسی از سوی دستگاه های امنیتی بە اتهام فعالیت امنیتی و 

سیاسی علیە جمهوری اسالمی و منافع این رژیم دستگیر شدەاند.
شماری از آنان پس از تحقیق و بازجویی مراکز امنیتی تا هنگام برگزاری دادگاهشان و با قرار وثیقە آزاد شدەاند و ٢٧ تن از 

آنان حکم از ٥ ماه تا ٢٠ سال )جمعأ ٩٧١ ماه( زندان برایشان صادر شدە است.
دستگیری حداقل ١٠٦ تن و صدور حکم برای ٢٧ تن از آنان طی مدت این سە ماهە در حالیست کە پارسال نیز دست کم ٦٤١ 
تن از مردم عادی و فعاالن مدنی و سیاسی از سوی دستگاه های امنیتی بە اتهام فعالیت های امنیتی و سیاسی علیە جمهوری 
اسالمی و منافع این رژیم دستگیر شدە بودند. از این ٦٤١ تن کە در مدت پارسال دستگیر شدە بودند، دست کم ١٦٥ تن از آنان 
دادگاهی شدە و احکام شش ماهە تا احکام طوالنی مدت سی سال زندان بر آنان تحمیل شدە بود. همچنین ٥ زندانی دیگر کرد 
بە اتهام محاربە و عضویت در احزاب کردی اپوزیسیون رژیم بە اعدام محکوم شدە بودند و ٣ زندانی دیگر کرد نیز تحت شکنجە 

و در بازداشتگاه های مراکز امنیتی و اطالعاتی بە قتل رسیدە بودند.
همچنین در مدت سە ماهەی بهار امسال دست کم ٧ زندانی کرد کە بە اتهام قتل عمد مجازات اعدام برایشان خادر شدە بود، در 
زندان های سنندج، کرماشان، زنجان و مراغە اعدام شدەاند. دستگاه قضایی جمهوری اسالمی سال گذشتە نیز دست کم ٤٩ زندانی 
کرد را اعدام کردە بود کە بر اساس نسبت جمعیت کرد در ایران و آمار اعدام ها در این کشور، مساهدە می کنیم کە در این زمینە 

از نقض حقوق بشر نیز کردها بیشترین سهم از اعدام را متحمل شدەاند.
طی سە ماهەی نخست امسال انفجار مین های خنثی نشدە در کردستان بیش از ١٤ قربانی برجای گذاشتە است کە مرکز حقوق 

بشر کردستان هویت ٨ تن از آنان را آشکار کردە است.
از این ٨ قربانی کە هویت شان محرض می باشد یک تن جان خود را از دست دادە است و ٧ تن دیگر زخمی شدەاند. انفجار مین 
در سال گذشتە نیز حداقل ٤٨ قربانی برجای گذاشتە بود کە کە ٣٧ تن از آنان زخمی و معلول و ١١ تن دیگر کشتە شدە بودند.

در همین مدت زمانی، بیش از ٢٩ کارگر کرد در کردستان و سایر مناطق ایران قربانی حوادث کار شدەاند کە ٨ تن از آنان از 
طریق حوادث مختلف جان خود را از دست دادەاند. آمار خودکشی در کردستان بەدلیل گسترش افسردگی و بحران های مختلف 
اعم از بیکاری و اقتصادی و همچنین؛ بی توجهی نهادها و مراکز دولتی و حکومتی در خالل سە ماهەی بهار امسال از عمدە 
دالیل آن بود. در این مدت سە ماهە دست کم ٩٦ تن در کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە مرکز حقوق بشر کردستان ایران 
هویت ٧٢ تن از آنان را ثبت کردە است. سایان ذکر است کە پارسال نیز حداقل ١٧٠ تن از صدها تن کە اقدام بە خودکشی کردە 

بودند، متأسفانە اقدامشان با موفقیت همراه بودە کە ٦٢ تن از آنان مرد و ١٠٨ تن دیگر زن بودند.
در پایان الزم بە ذکر است کە آمار و اطالعاتی کە مرکز حقوق بشر برای کردستان ایران در مورد نقذ حقوق بشر در این اقلیم، 
بە ثبت رساندە فقط شامل آن مواردی می شود کە اخبار و اطالعات مربوطە آشکارا رسانەای شدەاند و از سوی منابع موثق مورد 
تائید قرار گرفتەاند، در غیر این صورت این مرکز بر این باور است کە آمار درست و دقیق نقض حقوق بشر در کردستان بە سبب 

جمهوری اسالمی ایران بسیار بیش از آماری است کە ما در اختیار داریم.  
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اطالعات تکمیلی در خصوص کشتە و زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کرد در سە ماهەی بهار سال ١٣٩٨

نوع زیان چگونگی حادثە تاریخ ردیف مشخصات محل اقامت 

١٣٩٨/١/١١  بە همراە گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود هدف تیراندازی قرار
 گرفتە و زخمی شدە است

پاوە زخمی شدە است ١ ابراهیم خشنودی

١٣٩٨/١/١٢ مریوان زخمی شدە است بە دلیل انفجار مین پای چپش قطع شدە است ٢ کریم راستی
١٣٩٨/١/١٣ سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح قرار گرفتە است رئوف اسماعیلی ٣
١٣٩٨/١/١٥  بە دلیل اصابت گلولە بە شکمش و بە علت عمیق بودن زخمش بە بیمارستان 

 سنندج اعزام شدە است
بانە زخمی شدە است ٤ محمد گوزلەای 

١٣٩٨/١/٢١ کشتە شدە است از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی قرار گرفتە و کشتە شدە است خوی ٥ بهروز چتوزادە
١٣٩٨/١/٢٢  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە و

 زخمی است
چالدران زخمی شدە است ٦ مجید جلیل پور

١٣٩٨/١/٢٥ از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی قرار گرفتە و کشتە شدە است کشتە شدە است خوی ٧ بهمن روشنی
١٣٩٨/١/٢٧ در کوهستان های کانی خدا دچار سرمازدگی شدە است کشتە شدە است ٨ حسین شمع زداە پیرانشهر
١٣٩٨/١/٢٧ در کوهستان های کانی خدا دچار سرمازدگی شدە است کشتە شدە است سردشت ٩ سیروان پشنگ
١٣٩٨/١/٢٧ در کوهستان های کانی خدا دچار سرمازدگی شدە است کشتە شدە است  یوسف )بهمن( پیرانشهر

جسوری
١٠

١٣٩٨/١/٢٩ کشتە شدە است در جادەی بیجار بە زنجان هدف تیراندازی قرار گرفتە و کشتە شدە است سقز افشین لطفی ١١
١٣٩٨/١/٣١  بە دلیل تعقیب و گریز توسط نیروهای مسلح و سقوط از ارتفاعات بە سختی 

 زخمی شدە است
ارومیە زخمی شدە است  شمس الدین

 حاجی زادە
١٢

١٣٩٨/١/٣١ بانە زخمی شدە است هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است ١٣ فریدون احمدی

 ”“
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل 

و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
)ماده 1 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/٢/٢  در مناطق مرزی سردشت بە همراە تعدادی از کولبران هدف تیراندازی قرار
 گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است سردشت طاهر درانگ ١٤

١٣٩٨/٢/٦  در مناطق مرزی بیتوش بە همراە تعدادی از کولبران هدف تیراندازی قرار
 گرفتە و بە سختی زخمی شدە است

سردشت زخمی شدە است  حامد اصالن
))بیران

١٥

١٣٩٨/٢/٧  توسط نیروهای مستقر در پایگاە زرواو در نزدیکی بانە هدف تیراندازی قرار
 گرفتە است

کشتە شدە است بانە ١٦ کامران رحیمی

١٣٩٨/٢/٧  بە ظن حمل کاالی قاچاق، اتومبیل وی هدف تیراندازی قرار گرفتە و بە
 سختی زخمی شدە است

سقز زخمی شدە است ١٧ حیات موسی زادە

١٣٩٨/٢/١٠  جسد وی را پس از سە ماە و درپی آب شدن برف کوهستان های کردستان
یافتەاند

سقز کشتە شدە است عباس قادرزادە ١٨

١٣٩٨/٢/١١  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە کشتە
 شدە است

کشتە شدە است ١٩ نعمت سعادت اشنویە

١٣٩٨/٢/١١  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە و
 کشتە شدە است

کشتە شدە است رئوف شکاک اشنویە ٢٠

١٣٩٨/٢/١٤  در مرز شوشمی در ناحیەی نوسود بە همراە تعدادی از کولبران هدف
 تیراندازی قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است جوانرود صادق عزیزی ٢١

١٣٩٨/٢/١٤  در مرز شوشمی در ناحیەی نوسود بە همراە تعدادی از کولبران هدف
 تیراندازی قرار گرفتە و زخمی شدە است

جوانرود زخمی شدە است یحیا عزیزی ٢٢

١٣٩٨/٢/١٤  در مرز شوشمی در ناحیەی نوسود بە همراە تعدادی از کولبران هدف
تیراندازی قرار گرفتە و زخمی شدە است

جوانرود زخمی شدە است ٢٣ محمد بینویی 

١٣٩٨/٢/١٥  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە و
 زخمی شدە  است

سلماس زخمی شدە است ٢٤ رزگین محمدی 

١٣٩٨/٢/١٥  بە دلیل تعقیب و گریز از سوی نیروهای رژیم و سقوط بە رودخانەی 
جیرمی جان باختە است

فرزاد نوری ارومیە جان باختە است  ٢٥

١٣٩٨/٢/١٥  بە دلیل تعقیب و گریز از سوی نیروهای رژیم و افتادن در رودخانەی 
جیرمی جان باختە است

ارومیە جان باختە است  برهان تربی ٢٦

 ”“
احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخالف انسانیت و 

شئون بشری یا موهن باشد.
)ماده 5 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/٢/١٨  اهل روستای تقین از توابع شهرستان مریوان و بعد از ٥ ماە بی اطالعی از
 سرنوشت نامبردە جسدش پیدا شدە است

مریوان جان باختە است  باسام مرادی ٢٧

١٣٩٨/٢/١٩  بە دلیل تعقیب و گریز توسط نیروهای مسلح و سقوط از ارتفاعات بە 
سختی زخمی شدە است

جوانوود جان باختە است  هادی موسی زادە ٢٨

١٣٩٨/٢/٢٠ سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است  محی الدین
 رحیمی

٢٩

١٣٩٨/٢/٢٠ کشتە شدە است هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است ٣٠ اسعد بورکە پیرانشهر
١٣٩٨/٢/٢١  بە ظن حمل کاالی قاچاق، اتومبیل وی هدف تیراندازی قرار گرفتە و بە

سختی زخمی شدە است
ریبوار تایی اشنویە زخمی شدە است ٣١

١٣٩٨/٢/٢١  بە ظن حمل کاالی قاچاق، اتومبیل وی هدف تیراندازی قرار گرفتە و بە
سختی زخمی شدە است

کشتە شدە است سقز ٣٢ کیوان رضازادە

١٣٩٨/٢/٢١  بە ظن حمل کاالی قاچاق، اتومبیل وی هدف تیراندازی قرار گرفتە و بە
سختی زخمی شدە است

سقز زخمی شدە است ٣٣ عطا رسول زادە

١٣٩٨/٢/٢٤ ٣٤ آرام زردشوانە  اشنویە جان باختە است  ١٧سالە پس از افتادن در رودخانە گادر غرق شدە است
١٣٩٨/٢/٢٦ سقز کشتە شدە است بە ظن حمل کاالی قاچاق، اتومبیل وی هدف تیراندازی قرار گرفتە است حسام موحیبی ٣٥
١٣٩٨/٢/٢٨  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە و

 زخمی شدە است
چالدران زخمی شدە است ٣٦ حمید حسین نژاد

١٣٩٨/٢/٢٩  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە و
 زخمی شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است ناصر حسین پور ٣٧

١٣٩٨/٢/٢٩   هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتەو
 زخمی شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است محمد حسێن پور ٣٨

١٣٩٨/٢/٢٩  در مناطق مرزی بانە بە همراە تعدادی از کولبران هدف تیراندازی قرار
 گرفتە و کشتە شدە است

بانە کشتە شدە است  محمدرسول
 عزیزی

٣٩

١٣٩٨/٣/٢  در مناطق مرزی اشنویە هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
 اسالمی قرارگرفتە و زخمی شدە است است

 عبدالقادر سردشت زخمی شدە است
 جسوری

٤٠

١٣٩٨/٣/٢  در مناطق مرزی اشنویە هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی قرارگرفتە و زخمی شدە است است

پیرانشهر زخمی شدە است  مال نجم الدین
 اسپناک

٤١

١٣٩٨/٣/٣ پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است ٤٢ ابوبکر محمدی
١٣٩٨/٣/٣  محمدصادق  اشنویە زخمی شدە است هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است

 قادری
٤٣

١٣٩٨/٣/٦ مریوان زخمی شدە است هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است ٤٤ ناصر اولیان
١٣٩٨/٣/٧  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری

 اسالمی قرار گرفتە و کشتە شدە است
٤٥ خالد سلیمی سردشت کشتە شدە است

١٣٩٨/٣/٧  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە و کشتە شدە است

٤٦ آکام باردل مهاباد کشتە شدە است

 ”
“

احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.
)ماده 9 اعالمیه جهانی حقوق بشر(

***
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بیطرفی منصفانه و علنا 
رسیدگی بشود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه 

پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.
)ماده 10 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/٣/٧  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە و زخمی شدە است

خالد رایگان مهاباد زخمی شدە است ٤٧

١٣٩٨/٣/٧  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە و زخمی شدە است است

صنعان خرم پناە مهاباد زخمی شدە است ٤٨

١٣٩٨/٣/٧  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە و زخمی شدە است

٤٩ ناصر منیجی مهاباد زخمی شدە است

١٣٩٨/٣/٧  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە زخمی شدە است

چیا فاتحی مهاباد زخمی شدە است ٥٠

١٣٩٨/٣/١٥  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە و زخمی شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است ٥١ یوسف تنخی

١٣٩٨/٣/١٥  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە و زخمی شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است ٥٢ امید محمدپور

١٣٩٨/٣/١٦  بە ظن داشتن کاالی قاچاق هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
 جمهوری اسالمی قرار گرفتە و زخمی شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است ٥٣ سیروان  عزیززادە

١٣٩٨/٣/١٩  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح  جمهوری
 اسالمی قرار گرفتە و زخمی شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است ٥٤ احمد حاجی علی

١٣٩٨/٣/٢١  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە و
 زخمی شدە است

سردشت زخمی شدە است  عبداللە محمد
 خال ویسە

٥٥

١٣٩٨/٣/٢٣  بە ظن داشتن کاالی قاچاق هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح 
 جمهوری اسالمی قرار گرفتە و کشتە شدە است

بانە کشتە شدە است ٥٦ محمد حسین زادە

 ”
“

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی 
تغییر مذهب یاعقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل آزادی 
تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا بطور 

خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
)ماده 18 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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مشخصات افرادی کە در سە ماهەی بهار ١٣٩٨ بازداشت و محکوم بە حبس شدەاند

شغل    علت بازداشت                                  تاریخ   محل 
 سکونت

ردیف مشخصات      

١٣٩٨/١/٢ فعال کارگری بە اتهام فعالیت سیاسی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە است ١ رضا امجدی     سنندج   
١٣٩٨/١/٣ فعال کارگری بە اتهام فعالیت سیاسی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە است   

کرماشان
٢ قدرت اللە جاللوند  

١٣٩٨/١/٥  بە اتهام برگزاری مراسم عید نوروز در روستاهای سردوش و نی
 بازداشت شدە است

فعال مدنی ارسالن نیکخواه   مریوان    ٣

١٣٩٨/١/٥  بە اتهام برگزاری مراسم عید نوروز در روستاهای سردوش و نی
 بازداشت شدە است

فعال مدنی ٤ آرش نوروزی   مریوان   

١٣٩٨/١/٥  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند ٥ شعیب درویش زادە   خوی    

 پیشتر دستگیر
شدە بود

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
 بە یک سال حبس محکوم شدە است

شهروند شاکر مرویی   اشنویە    ٦

١٣٩٨/١/٦  بە اتهام برگزاری مراسم عید نوروز در روستاهای سردوش و نی
بازداشت شدە است

فعال مدنی عادل نیکخواه   مریوان    ٧

١٣٩٨/١/٦  بە اتهام برگزاری مراسم عید نوروز در روستاهای سردوش و نی بازداشت شدە
است

فعال مدنی کارزان سردوشی   مریوان    ٨

 ”
“

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم 
و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن 

و بدون مالحظات مرزی، آزاد باشد.
)ماده 19 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/١/٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند پیمان شوقی   مریوان    ٩

١٣٩٨/١/٧  بە اتهام  همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند حیدر احمدی   مریوان   ١٠

١٣٩٨/١/٩ شهروند بە دالیل نامعلومی از سوی ادارەی اطالعات بازداشت شدە است مهاباد    زلیخا سادات نژاد   ١١
 پیشتر

 دستگیر شدە
بود

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بە ٥ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ١٢  سلمان افرا    مریوان  

١٣٩٨/١/٧ شهروند بە اتهام برگزاری مراسم عید نوروز بازداشت شدە است امیر  قادری     سنندج   ١٣
 پیشتر

 دستگیر شدە
بود

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت و بە زندان خوی منتقل شدە است

فعال سیاسی ماکو   ١٤ مقبولە سکاوند   

١٣٩٨/١/١٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند ١٥ هیوا قربانی اقدم   بوکان  

١٣٩٨/١/١٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند ١٦ محمد الیاسی   بوکان  

١٣٩٨/١/١٩ شهروند  ٦٠ سالە و بە اتهام توهین رهبر جمهوری اسالمی بازداشت شدە است ١٧ قادر  اللەویسی   بوکان   
١٣٩٨/١/٢٢ زندانی سیاسی بە ٢٠ سال زندان تعزیری محکوم شدە است   

 قصرشیرین
کیانوش قهرمانی   ١٨

١٣٩٨/١/٢٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بە ٥ سال حبس محکوم شدە است

فعال سیاسی قوچان    منصور فرج زادە    ١٩

١٣٩٨/١/٢٢ فعال سیاسی بە ٨ سال زندان محکوم و بە زندان ارومیە منتقل شدە است ماکو    ٢٠ احد حسن پور  
١٣٩٨/١/٢٣  بە اتهام توهین بە مسئولین رژیم و نشر اکاذیب بە ٧ سال زندان

 محکوم گردیدە است
معلم ٢١ عطااللە احسانی   دیواندرە  

١٣٩٨/١/٢٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند   
کامیاران

٢٢ مهدی قبادی   

١٣٩٨/١/٢٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند    
کامیاران

خالد زمانی     ٢٣

١٣٩٨/١/٢٩  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند ٢٤ هژار عباسی    بوکان   

١٣٩٨/١/٢٩  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند ٢٥ منصور شادروان    بوکان  

١٣٩٨/٢/١  بە اتهام انتقاد از مسئولین و توهین بە رهبر جمهوری اسالمی بە ١
 سال زندان محکوم گردیدە است

روزنامەنگار ٢٦ نجف مهدی پور   ایالم     

١٣٩٨/٢/١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

فعال مدنی پاوە      ٢٧ سارا زحمتکش   

١٣٩٨/٢/٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند    
 پیرانشهر

رحمن  قاسمی     ٢٨

 ”“
کشورها باید از موجودیت و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی پیروان  در سرزمین 

های خود حمایت ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق کنند.
)ماده 1 اعالمیه جهانی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی(
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١٣٩٨/٢/٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند    
 پیرانشهر

شورش قاسمی     ٢٩

١٣٩٨/٢/٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند    
 پیرانشهر

داود قاسمی    ٣٠

١٣٩٨/٢/٤  قبأل عضو یکی از احزاب سیاسی مخالف رژیم بودە و بعداز اینکە
 خود را تسلیم کردە بازدشت شدە است

فعال سیاسی پاوە     ٣١ پویا رسولی    

١٣٩٨/٢/٥  بە اتهام اعتراض بە عدم همکاری مسئوالن حکومتی با سیل زدگان
  لرستان بازداشت شدە است

فعال سیاسی  مژگان )مایا(   تهران    
کشاورز

٣٢

١٣٩٨/٢/٥  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف رژیم بە ٢ سال
 زندان محکوم شدە است

فعال سیاسی عادل پیروزی   مریوان   ٣٣

١٣٩٨/٢/٧  بە اتهام انتقاد از خامنەای و تبلیغ علیە رژیم بە ٣ سال زندان محکوم
  شدە است

فعال سیاسی مختار زارعی   سنندج   ٣٤

١٣٩٨/٢/٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند ٣٥ آرمان نصری    بوکان   

١٣٩٨/٢/١٠  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بە یک سال حبس محکوم شدە است

فعال سیاسی   
کرماشان

دانیال داراب خانی   ٣٦

١٣٩٨/٢/١١  بە منظور تحمل یک سال حبس بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە
 است

فعال کارگری زانیار دباغی    سنندج    ٣٧

١٣٩٨/٢/١١ فعال کارگری بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە است ٣٨ احسان روحی    سنندج   
١٣٩٨/٢/١١ بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە است فعال کارگری سامان قادرنژاد   سنندج   ٣٩
١٣٩٨/٢/١٥  بە اتهام  همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی

بە ٥ سال حبس محکوم شدە است
شهروند بهزاد شهسوار   ارومیە    ٤٠

١٣٩٨/٢/١٥  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بە ٥ سال حبس محکوم شدە است

شهروند     
 ارومیە

سیامند شهسوار     ٤١

١٣٩٨/٣/١٥  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بازداشت شدە است

٤٢ سعدون مازوچی مهاباد  فعال مدنی 

١٣٩٨/٢/١٧  بە اتهام  شرکت در اعتصاب معلمان در ١٢ اردیبهشت ماە، بازداشت 
 شدە است

معلم مهاباد    یاسر  امینی آذر    ٤٣

١٣٩٨/٢/١٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوی اسالمی 
 ایران  بە ٥ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ٤٤ فردین عیوضی     سنندج 

١٣٩٨/٢/١٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند  محمدرشید    مریوان 
اداک

٤٥

١٣٩٨/٢/١٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

شهروند نازدار  اداک   مریوان  ٤٦

١٣٩٨/٢/١٨  بە اتهام  همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بە یک سال حبس محکوم شدە است

فعال سیاسی ٤٧ محمد عصری    ارومیە   

 ”
“

افراد متعلق به پیروان  ملی یا قومی، دینی و زبانی حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و 
بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره مند و برخوردار شوند، دین خود 

را اعالم و به آن عمل کنند، و به زبان خاص خود سخن بگویند.
)ماده 2 اعالمیه جهانی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی(
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١٣٩٨/٢/٢١  بە اتهام  همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بە یک سال حبس محکوم شدە است

فعال کارگری ٤٨ اقبال شعبانی    سنندج   

١٣٩٨/٢/٢١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
بە یک سال حبس محکوم شدە است

فعال کارگری ٤٩ توفیق محمودی    سنندج   

١٣٩٨/٢/٢١ بازاری بە ظن حمل بار قاچاق بازداشت و زندانی شدە است ریبوار تایی    اشنویە    ٥٠
١٣٩٨/٢/٢٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی

 بازداشت شدە است
 فعال محیط

زیست
٥١ احمد خدامرادی   مریوان  

١٣٩٨/٢/٢٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف رژیم بە ٦ ماە
 زندان محکوم شدە است

فعال سیاسی ٥٢ سمکو جعفری   ارومیە   

١٣٩٨/٢/٢٣  بە اتهام عضویت در حزب وحدت ملی شاخەی کردستان و بە دالیل
 نامعلومی از سوی ادارە اطالعات بازداشت شدە است

فعال سیاسی ٥٣ پوریا  احمدی   سنندج

١٣٩٨/٢/٢٤ ٥٤ ایران راهپیکر  مریوان شهروند بعداز بازگشت از کردستان عراق بە دالیل نامعلومی بازداشت شدە 
١٣٩٨/٢/٢٦  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام اعتراص در خصوص کشتن زنان

 بازداشت شدە است
٥٥ دیمن فتحی  مریوان فعال مدنی

١٣٩٨/٢/٢٦  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام اعتراص بە قتل زنان بازداشت شدە
 است

کویار خیشکار  مریوان فعال مدنی ٥٦

١٣٩٨/٢/٢٦  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام اعتراص بە قتل زنان بازداشت شدە
 است

محمد دانش  مریوان فعال مدنی ٥٧

١٣٩٨/٢/٢٦  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام اعتراص بە قتل زنان بازداشت شدە
 است

حمید قبادی  مریوان فعال مدنی ٥٨

١٣٩٨/٢/٢٦  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام اعتراص بە قتل زنان بازداشت شدە
 است

هیمن کانی سانانی  مریوان فعال مدنی ٥٩

١٣٩٨/٢/٢٦  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام اعتراص بە قتل زنان بازداشت شدە
 است

٦٠ مژدە مردوخی  مریوان فعال مدنی

١٣٩٨/٢/٢٦  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام اعتراص بە قتل زنان بازداشت شدە
 است

٦١ سمیە روزی  مریوان فعال مدنی

١٣٩٨/٢/٢٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٦٢ دلیر فتاح زادە  مریوان فعال مدنی

١٣٩٨/٢/٢٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٦٣ نادر عبداللەزادە  مریوان فعال مدنی

١٣٩٨/٢/٢٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

کژوان آزادیان  مریوان دانشجو ٦٤

١٣٩٨/٢/٣١  رئیس  از سوی ادارە اطالعات بە دالیل نامعلومی بازداشت شدە است
 شهرداری

٦٥ حسینعلی طهماسبی جوانرود

 ”
“

کلیه  ملل  دارای  حق  خودمختاری  هستند. به  موجب  حق  مزبور ملل  وضع  سیاسی  خود را آزادانه  
تعیین  و توسعه  اقتصادی  ـ اجتماعی  و فرهنگی  خود را آزادانه  تأمین  می کنند.

)ماده 5 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
***  

حق  زندگی  از حقوق  ذاتی  شخص  انسان  است . این  حق  باید به  موجب  قانون  حمایت  بشود. هیچ  
فردی  را نمی توان  خودسرانه  )بدون  مجوز( از زندگی  محروم  کرد.

)ماده  6 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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١٣٩٨/٢/٣١   بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوی اسالمی ایران
بە ٢ سال حبس محکوم شدە است

پاوە مدنی ٦٦ پویا  رسولی

١٣٩٨/٣/١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

صالح ساعدی سنندج فعال مدنی ٦٧

١٣٩٨/٣/١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

حیدر ساعدی سنندج فعال مدنی ٦٨

١٣٩٨/٣/١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٦٩ داود  احمدی سنندج فعال مدنی

١٣٩٨/٣/٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٧٠ ادریس منبری  سنندج فعال مدنی

١٣٩٨/٣/٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٧١ ریبوار منبری سنندج فعال مدنی

١٣٩٨/٣/٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٧٢ زهرا محمدی سنندج فعال مدنی

١٣٩٨/٣/٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٧٣ هاوژین سرمستی سنندج شهروند

١٣٩٨/٣/٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

١٥ سالە ٧٤ سربرز سرمستی سنندج

١٣٩٨/٣/٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

٧٥ امید اسدی سنندج شهروند

١٣٩٨/٣/١١  در تهران بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری 
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

پزشک روانسر ٧٦ سیروان محمدعلیان

١٣٩٨/٣/١١  بە اتهام توهین بە رهبری و تبلیغ علیە رژیم جمهوری اسالمی  بە ١ 
 سال حبس محکوم شدە است

ایالم روزنامەنگار کاوە مهدی پور ٧٧

١٣٩٨/٣/١٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

بازاری پوریا ویسی سنندج ٧٨

١٣٩٨/٣/١٢   بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوی اسالمی ایران
بە ١ سال حبس محکوم شدە است

شهروند صابر خلیفە اشنویە ٧٩

١٣٩٨/٣/١٣  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

شهروند پیرانشهر ٨٠ سیدادریس کسروی

١٣٩٨/٣/١٤ ٨١ عبدالقدوس حسینی جوانرود روحانی بە دلیل اعالم عید سعید فطر را اعالم نمود بازداشت شدە است
١٣٩٨/٣/١٥   بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوی اسالمی ایران

بە ٨ سال حبس محکوم شدە است
تکاب شهروند ٨٢ بهزاد براداران

١٣٩٨/٣/١٥  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوی اسالمی ایران
بە ٣ سال حبس محکوم شدە است

تکاب شهروند سامان سبزی ٨٣

١٣٩٨/٣/١٥  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوی اسالمی ایران
بە ٦ ماە  حبس محکوم شدە است

تکاب شهروند ٨٤ شمال مضروعی

 ”
“

هر کس  حق  آزادی  و امنیت  شخصی  دارد. هیچ  کس  را نمی توان  خودسرانه  )بدون  مجوز( 
دستگیر یا بازداشت  )زندانی ( کرد. از هیچ  کس  نمی توان  سلب  آزادی  کرد مگر به  جهات  و طبق  

آئین  دادرسی  مقرر به  حکم  قانون .
)ماده 9 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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١٣٩٨/٣/١٦  بە دلیل پوشیدن لباس آراستە بە پرچم کردستان در مراسم نوروز بە ٦
 ماە حبس محکوم شدە است

سقز شهروند ٨٥ میالد فاضل پور

١٣٩٨/٣/١٩  بە اتهام شرکت در اعتصاب معلمان  بە ١ سال حبس محکوم شدە 
 است

دیواندرە معلم ٨٦ امید شاه محمدی

١٣٩٨/٣/٢٠  بە اتهام تبلیغ علیە جمهوری اسالمی بە ٢ سال حبس محکوم شدە 
 است

پیمان میرزادە ارومیە شهروند ٨٧

١٣٩٨/٣/٢١  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

بوکان کتاب فروش  ٨٨ مصطفی رحیمی

١٣٩٨/٣/٢٦  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

٨٩ عادل سالم فرد ارومیە شهروند

١٣٩٨/٣/٢٦  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شهروند ٩٠ جبرئیل سالم فرد ارومیە

١٣٩٨/٣/٢٨  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

ماکو شهروند حمید بلخکانلو ٩١

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

چالدران شهروند بهزاد خالدی ٩٢

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شهروند بازرگان ٩٣ احمد سبزی 

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شوط شهروند محمد سلیم بکری ٩٤

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

چالدران شهروند ٩٥ محمدحسین سرباز

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

چالدران شهروند ٩٦ سجاد رستمی

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

٩٧ رسول خالدی چالدران شهروند

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شهروند ماکو ٩٨ فواد وکالتی

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شهروند محمود شوشی چالدران ٩٩

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شهروند ١٠٠ حسن عجمی چالدران

 ”

“

درباره  کلیه  افراد که  از آزادی  خود محروم  شده اند باید با انسانیت  و احترام  به  حیثیت  ذاتی  
شخص  انسان  رفتار کرد.

)ماده 10 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
***

همه  در مقابل  دادگاهها و دیوانهای  دادگستری  متساوی  هستند. هر کس  حق  دارد به  این  که  
به  دادخواهی  او منصفانه  و علنی  در یک  دادگاه  صالح  مستقل  و بیطرف  تشکیل  شده  طبق  قانون  
رسیدگی  بشود و آن  دادگاه  درباره  حقانیت  اتهامات  جزائی  علیه  او یا اختالفات  راجع  به  حقوق  و 

الزمات  او در مورد مدنی  اتخاذ تصمیم  بنماید.
)ماده 14 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

کرماشان شهروند ١٠١ علیرضا محمدی

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شهروند کرماشان ١٠٢ حمزە محمدی

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

کرماشان شهروند ١٠٣ سامان محمدی

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

کرماشان شهروند ١٠٤ یعقوب الماسی

١٣٩٨/٣/٢٩  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

کرماشان شهروند پوریا عزیزیانی ١٠٥

١٣٩٨/٣/٣٠  بە اتهام پخش کردن عکس خود و برادرش بە اتهام عضویت در یکی 
 از احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

شهروند بوکان علی جوزاک ١٠٦

 ”

“

هر کس  حق  آزادی  فکر و وجدان  و مذهب  دارد. این  حق  شامل  آزادی  ـ داشتن  یا قبول  
یک  مذهب  یا معتقدات  به  انتخاب  خود، همچنین  آزادی  ابراز مذهب  یا معتقدات  خود، خواه  
بطور فردی  یا جماعت  خواه  بطور علنی  یا در خفا در عبادات  و اجرای  آداب  و اعمال  و تعلیمات  

مذهبی  می باشد.
)ماده 18 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(

***
هر کس  حق  اجتماع  آزادانه  با دیگران  را دارد از جمله  حق  تشکیل  سندیکا )اتحادیه های  صنفی ( 

و الحاق  به  آن  برای  حمایت  از منافع  خود.
)ماده 22 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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اطالعات تکمیلی در مورد افرادی کە در سە ماهەی بهار ١٣٩٨ قربانی انفجار مین شدەاند                                                             

ردیف مشخصات ساکن شغل نوع زیان چگونگی حادثە تاریخ

١٣٩٨/١/١٢ مریوان کولبر زخمی شدە است بەدلیل انفجار مین پای چپش قطع شدە است کریم راستی ١
١٣٩٨/١/١٢  درشهرستان سقز بەدلیل انفجار مین در نزدیک

 پادگان ارتش زخمی شدە است
٢ علیرضا کمالی مشهد سرباز زخمی شدە است

١٣٩٨/١/١٢  درشهرستان سقز بەدلیل انفجار مین در نزدیک
 پادگان ارتش زخمی شدە است

٣ عباس افرادی ارومیە سرباز زخمی شدە است

١٣٩٨/١/٢٤  رانندە بیل زخمی شدە است بەدلیل انفجار مین بە سختی زخمی شدە است 
 مکانیکی

٤ جمال منصف دهلران

١٣٩٨/١/٢٧ مریوان کشاورز زخمی شدە است  بەدلیل انفجار مین دست و پایش قطع شدە است  محمد ایمان ورد ٥
١٣٩٨/٢/٢٤  بەدلیل انفجار مین در نزدیکی روستای نیروان 

 جان باختە است
بانە کولبر کشتە شدە است شاهو سپاهی ٦

١٣٩٨/٢/٢٤  بەدلیل انفجار مین در نزدیکی روستای نیروان 
جان باختە است

بانە کولبر زخمی شدە است سوران سپاهی ٧

١٣٩٨/٣/١٧ بەدلیل انفجار مین بە سختی زخمی شدە است ٨ دانیال عزیزی پیرانشهر کولبر زخمی شدە است

 ”
“

حق امنیت و ایمنی شخص، از افراد در برابر هرگونه آسیب عمدی جسمی و روحی محافظت 
می کند، چه قربانی زندانی بوده باشد و چه نباشد. برای مثال، مأموران کشور عضو زمانی که 
جراحات توجیه ناپذیری به افراد وارد می کنند، حق برخورداری از امنیت و ایمنی فرد را نقض 

می کنند.  ]بند 9 آزادی و امنیت شخص، تفسیر کلی ماده 9  میثاق، شماره ٣5[
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اطالعات و مشخصات افراد اعدام شدە طی سە ماهەی بهار سال ١٣٩٨ 

 ردیف مشخصات محل اقامت علت اعدام و محل اجرای حکم                            تاریخ
١٣٩٨/١/٢٧ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زنجان اعدام شدە است کرماشان ١ هدایت محرابی
١٣٩٨/١/٢٩ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی کرماشان اعدام شدە است ٢ جعفر حسینی هرسین
١٣٩٨/٢/٧ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زنجان اعدام شدە است کرماشان ٣ شایان ابراهیمی
١٣٩٨/٢/٧ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زنجان اعدام شدە است کرماشان ٤ نوراللە زنگنەوندی
١٣٩٨/٢/٨ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدە است مریوان ٥ احمد ایرانی

١٣٩٨/٢/١٤ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی مراغە اعدام شدە است ٦ شاهین صمدی نقدە
١٣٩٨/٢/١٤ بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانیی ناوەندیی مەراغەدا لەدار دراوە نەغەدە شاهین سەمەدی ٧

 ”
“

کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باید در قوانین کهنه شده و منسوخ تجدید 
نظر کنند و شیوه های رایج در زمینە سالمتی روحی را بازبینی نمایند تا از بازداشت خودسرانه 
پرهیز شود. کمیته حقوق بشر بر آسیب های ذاتی هرگونه محرومیت از آزادی و نیز زیان هایی که 
بستری کردن بدون رضایت خود فرد می تواند در پی داشته باشد تأکید می کند. ] بند 19 آزادی 

و امنیت شخص، تفسیر کلی ماده 9  میثاق، شماره ٣5[
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اطالعات مربوط بە قربانیان حوادث کار طی سە ماهەی بهار ١٣٩٨ 

نوع زیان چگونگی حادثە تاریخ  محل پیشه
 اقامت

 ردیف مشخصات

١٣٩٨/١/٢٥ حین انجام کار از باالی لودر افتادە و جان باختە است کارگر جان باختە است صالح مجدیفر ارومیە ١
١٣٩٨/١/٣١ حین انجام کار و سقوط از بلندی جان  باختە است جان باختە است  کارگر 

 ساختمانی
بوکان   زاهد درخوش ٢

١٣٩٨/٢/١٩ بعلت واژگون شدن تراکتور جان باختە است جان باختە است بیجار رانندە تراکتور انور مرادی ٣
١٣٩٨/٢/٢٩ حین شخم زدن و واژگون شدن تراکتور جان باختە است جان باختە است دیواندرە رانندە تراکتور  توفیق کاکخانی ٤
١٣٩٨/٣/٢٢ حین انجام کار ساختمانی و سقوط از ارتفاع جانباختە است جان باختە است  کارگر

 ساختمانی
٥ محمود عزیزی سردشت

١٣٨٩/٣/٢٣ حین انجام کار و بر اثر برق گرفتگی جانباختە است جان باختە است  کارگر پرورش
 ماهی

امیر پاالنی داالهو ٦

 ”

“

دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا مالحظات مذهبي 
را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوه هاي 
مناسب و بدون تاخير يک سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند. ] مادەی 

4 اعالميه حذف خشونت عليه زنان[

کشور عضو در صورت  اقتضاء در زمینه های  اجتماعی  و اقتصادی  و فرهنگی  و غیره  تدابیر خاص  
و معینی  برای  تأمین  رشد و توسعه  مطلوب  برخی  گروه های  نژادی  یا افراد وابسته  به  آنها و حمایت  
از این  گروه ها و افراد اتخاذ می نمایند. این  تدابیر بدین  منظور اتخاذ می گردد كه  استیفای  كامل  
حقوق  بشری  و آزادی های  اساسی  در شرایط  متساوی  برای  ایشان  تضمین  شود ولی  نباید پس  از 

نیل  به  هدف  موجب  و منشأ حفظ  حقوق  غیرمتساوی  و متمایز برای  گروه های  نژادی  گردد.
)بند 2 ماده ی 2 كنوانسیون  بین المللی  رفع  هر نوع  تبعیض  نژادی (
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اطالعات تکمیلی در مورد افرادی کە از طریق خودکشی در سە ماهەی بهار ١٣٩٨ بە زندگی خود خاتمە دادەاند  

 ردیف نام نام خانوادگی محل اقامت  سن چگونگی حادثە تاریخ
١٣٩٨/١/٣  بە دلیل مشکالت خانوادگی با خوردن زهر بە زندگی اش خاتمە دادە

 است
١ پریوش قنبری قصرشیرین ٣٠ سالە

١٣٩٨/١/٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

١٨ سالە ٢ رزگار کریمی سنندج

١٣٩٨/١/٥  بە دلیل ناامیدی و مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود
 بە زندگی اش خاتمە دادە است

٣ کاروان بهمنی مریوان ١٨ سالە

١٣٩٨/١/٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

زکریا خانی ثالث  باباجانی ١٨ سالە ٤

١٣٩٨/١/٦  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

ایالم ١٦ سالە رامین آزادی ٥

١٣٩٨/١/٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی و مصرف کردن قرص برنج بە زندگی اش
 خاتمە دادە است

٦ مریم تمانی  دهلران ٢٠ سالە

١٣٩٨/١/٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٧ نشمیل سنندجی سنندج ٣٠ سالە

١٣٩٨/١/٨  پس از اتمام خدمت سربازی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش
 خاتمە دادە است

 یعقوب  نقدە ٢٠ سالە
مامندی نژاد

٨

١٣٩٨/١/٩  در پادگان ارومیە سرباز بودە و با شلیک گلولە، بە زندگی اش خاتمە
 دادە است

سقز ١٩ سالە  مظهر خوش 
 قشالقی

٩

 ”“
كلیه  ملل  دارای  حق  خودمختاری  هستند. به  موجب  حق  مزبور ملل  وضع  سیاسی  خود را آزادانه  

تعیین  و توسعه  اقتصادی  ـ اجتماعی  و فرهنگی  خود را آزادانه  تأمین  می كنند.
)بند 1 ماده ی 1 میثاق  بین المللی  حقوق  اقتصادی  ـ اجتماعی  و فرهنگی (
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١٣٩٨/١/١١  بە دلیل مشکالت خانوادگی با اسلحە بە زندگی خود خاتمە دادە
 است

کامیاران ١٥ سالە ١٠ سمیرا یوزی

١٣٩٨/١/١٢  بە دلیل مشکالت خانوادگی در منزل پدرشوهرش از طریق حلق آویز
 نمودن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

کرماشان ٢٢ سالە شلیر قادری ١١

١٣٩٨/١/١٥ ١٢ نوشین معنوی ارومیە ٢٠ سالە بە دلیل مشکالت خانوادگی خودسوزی کردە است
١٣٩٨/١/١٦  بە دلیل ورشکستگی مالی با خوردن قرص برنج بە زندگی خود خاتمە

 دادە است
١٣ حیدر حیدری نقدە ٤٥ سالە

١٣٩٨/١/١٦  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

١٤ لیال سهرابی ایالم ٣٠ سالە

١٣٩٨/١/١٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

بوکان ٢٧ سالە ١٥ جسیم محمدزادە

١٣٩٨/١/١٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی با خوردن قرص برنج بە زندگی خود
 خاتمە دادە است

١٦ نازیال  اطمانی ارومیە ١٩ سالە

١٣٩٨/١/٢٤ ناصر نیکخواه مریوان ٢٥ سالە بە دالیل نامعلومی خودکشی کردە است ١٧
١٣٩٨/١/٢٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی با خوردن قرص برنج بە زندگیش خاتمە

دادە است
سیمین محبی دهلران ٢٤ سالە ١٨

١٣٩٨/١/٢٨  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

سیما مالیی سردشت ١٨ سالە ١٩

١٣٩٨/١/٢٩  بە دلیل مشكالت مالی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش
 خاتمە دادە است

٢٠ جمشید خلیلی ارومیە ٢٦ سالە

١٣٩٨/٢/١  بە دلیل مشكالت مالی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

سردشت ٣١ سالە معصومە بریاجی ٢١

١٣٩٨/٢/١  بە دلیل مشکالت خانوادگی با شلیک گلولە بە زندگی اش خاتمە
 دادە است

دلنیا رحمانی مریوان ١٨ سالە ٢٢

١٣٩٨/٢/٢  بە دلیل تهیدستی و فقر از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش
 خاتمە دادە است

اسعد جوانمردی دهگالن ٥٠ سالە ٢٣

١٣٩٨/٢/٣  بە دلیل اعتیاد پدر و همچنین فشار روانی بە زندگی اش خاتمە دادە
  است

شکیال کریمیان سنندج ١٦ سالە ٢٤

١٣٩٨/٢/٤  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

صائب خلیلی سنندج ١٧ سالە ٢٥

١٣٩٨/٢/٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی در محل سکونت خود از طریق حلق آویز
 نمودن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

بوکان ٣٢ سالە میکائیل اسماعیلی ٢٦

١٣٩٨/٢/٦  بە دلیل مشکالت روحی در شهر رانیەی کردستان عراق بە زندگی
 خود خاتمە دادە است

کامیاران ٤٤ سالە ٢٧ فریدون افشانی

١٣٩٨/٢/٧  بە دلیل تهیدستی و فقر از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

٢٨ امید شمس ایالم ٢٤ سالە

 ”
“

كلیه  ملل  می توانند برای  نیل  به  هدفهای  خود در منابع  و ثروتهای  طبیعی  خود بدون  اخالل  به  
الزامات  ناشی  از همكاری  اقتصادی  بین المللی  مبتنی  بر منافع  مشترك  و حقوق  بین الملل  آزادانه  هر 

گونه  تصرفی  بنمایند. در هیچ  مورد نمی توان  ملتی  را از وسایل  معاش  خود محروم  كرد.
)بند 2 ماده ی 1 میثاق  بین المللی  حقوق  اقتصادی  ـ اجتماعی  و فرهنگی (
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١٣٩٨/٢/٨  بە دلیل مشکالت خانوادگی در محل سکونت خود از طریق حلق آویز
 کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

سارا کریمی مریوان ١٨ سالە ٢٩

١٣٩٨/٢/٨  بە دلیل فقر از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش خاتمە دادە
 است

کرماشان ٥٥ سالە ٣٠ عابد حیدری

١٣٩٨/٢/٩  بە دلیل مشکالت روحی و خانوادگی از طریق خودسوزی بە زندگی
 خود پایان دادە است

٣١ سودا خلیفتانی ارومیە ٥٢ سالە

١٣٩٨/٢/١٠  ساکن روستای خانکندی و بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق
 حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

٣٢ افسانە دریایی مهاباد ١٦ سالە

١٣٩٨/٢/١١  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق خودسوزی بە زندگی خود پایان
دادە است

٣٣ زهرە کهنەپوشی مریوان نوجوان 

١٣٩٨/٢/١١  بە دلیل مشکالت خانوادگی، در محل سکونتش از طریق حلق آویز 
نمودن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

٣٤ عثمان رستمی ثالث  با باجانی ٢٤ سالە

١٣٩٨/٢/١٢  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٣٥ هدیە محمدی سنقر ١٦ سالە

١٣٩٨/٢/١٤  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

شادی رشیدی سردشت ٢٧ سالە ٣٦

١٣٩٨/٢/١٤  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

شاهین دژ ٤٨ سالە ٣٧ فریدە نصیری

١٣٩٨/٢/١٦  مادر سە فرزند بودە و از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش
  خاتمە دادە است

٣٨ مریم  احمدپور سنقر ٢٣ سالە

١٣٩٨/٢/١٦  بعد از مشاجرەی لفظی با پدر با شلیک گلولە بە زندگی خود خاتمە
 دادە است

٣٩ مهران جوانمردی ربط ١٦ سالە

 ”“
هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات الزم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر 

امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
)ماده  دوم کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده(
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١٣٩٨/٢/١٦  مادر دو فرزند بە دلیل مشکالت خانوادگی با همسرش از طریق
 حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش خاتمە داداە است

٤٠ نسرین زمانی سنندج ٢٥ سالە

١٣٩٨/٢/٢٠  بە دلیل مشکالت خانوادگی و مصرف قرص برنج بە زندگی اش خاتمە
دادە است

٤١ مینا رضایی ایالم ٢٢ سالە

١٣٩٨/٢/٢٠  بە علت فقر و ناتوانی در تأمین امرار معاش خانوادەاش خودکشی
 کردە است

سقز ٣٨ سالە ٤٢ حسن محمودی

١٣٩٨/٢/٢١  بە دلیل تهیدستی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش خاتمە
 دادە است

نوجوان ٤٣ امیررضا قدیری ایالم

١٣٩٨/٢/٢٣  متأهل بودە و بە دلیل فقر و مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز
  نمودن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

٤٤ شیدا احمدی ایالم ٢٧ سالە

١٣٩٨/٢/٢٤  متأهل و مادر یک فرزند بودە و بە علت مشکالت خانوادگی از
طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

 باالی ٢٠
سال

کامیاران الهام مرادی ٤٥

١٣٩٨/٢/٢٥ پیرانشهر ٤٠ سالە بە دلیل فقر از طریق خودسوزی بە زندگی خود خاتمە دادە است ٤٦ پرشنگ صالحی
١٣٩٨/٢/٢٦  متأهل و دارای یک فرزند بودە، بە دلیل اختالف با همسر خود از

 طریق مصرف قرص برنج بە زندگی اش خاتمە دادە است
٢٦ سالە کرماشان ٤٧ زینب کریمی

١٣٩٨/٢/٢٨  بە دلیل تهیدستی و فقر از طریق تناول زهر بە زندگی اش خاتمە دادە 
است

٣٢ سالە جوانرود ٤٨ فرشاد خیراندیش

١٣٩٨/٢/٣١  بە دلیل  مشکالت روانی و ناامیدی از طریق حلق آویز نمودن خود  
 بە زندگی اش خاتمە دادە است

٢٨ سالە سنندج  ٤٩ قهرمان رحمانی

١٣٩٨/٣/٣  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق  آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٥٠ فائزە حمزەپور پیرانشهر ١٤ سالە

١٣٩٨/٣/٤  بە دلیل مشاجرە با خانوادەاش از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

بوکان ١٧ سالە مسعود رسولپور ٥١

١٣٩٨/٣/٤  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

هرسین ١٧ سالە آرش محبی ٥٢

١٣٩٨/٣/٤  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

بوکان نوجوان  امید زهرابی  ٥٣

١٣٩٨/٣/٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق شلیک گلولە بە زندگی اش
  خاتمە دادە است

بوکان ١٦ سالە هایدە عزیزپور ٥٤

١٣٩٨/٣/٨  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٥٥ کژال محمودی ارومیە ٢١ سالە

١٣٩٨/٣/٩  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق خودسوزی بە زندگی اش خاتمە
 دادە است

خوی نوجوان ٥٦ کبری اسدی

١٣٩٨/٣/١٠ پیرانشهر ١٧ سالە بە دلیل مشکالت خانوادگی و ازدواج اجباری خودکشی کردە است  سارا اسماعیلی ٥٧
١٣٩٨/٣/١٠  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە

 زندگی اش خاتمە دادە است
کرماشان ٢٣ سالە ٥٨ گلپری امیری

 ”
“

هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم 
محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل 

با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود.
)بند 1 ماده چهارم کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده(
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١٣٩٨/٣/١١  بە دلیل مشکالت خانوادگی با خوردن قرص برنج بە زندگی اش خاتمە
 دادە است

٥٩ مهین محمدی آبدانان نوجوان

١٣٩٨/٣/١٥ بانە ١٩ سالە بە دلیل ازدواج اجباری با خوردن قرص بە زندگی اش خاتمە دادە است  ٦٠ سوما خضری
 بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە

 زندگی اش خاتمە دادە است
آبدانان ٢٤ سالە ٦١ آنا سیدمیرزائی

١٣٩٧/٣/١٨ پیرانشار ٢٠ سالە بە دالیل نامعلومی بە زندگی خود خاتمە دادە است  بهزاد مصطفی پور ٦٢
١٣٩٧/٣/٢١  بە دلیل مشکالت خانوادگی با خوردن قرص برنج بە زندگی اش خاتمە

دادە است
ایالم ٢٥ سالە ٦٣ زهرا شریفی

١٣٩٧/٣/٢٢  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

کامیاران ٢٥ سالە ٦٤ ژیال مظفری

١٣٩٨/٣/٢٣  بەدلیل مشکالت با نامادری اش از طریق حلق آویز نمودن خود بە 
 زندگی اش خاتمە دادە است

سقز ١٣ سالە دلنیا طاهری ٦٥

١٣٨٩/٣/٢٤  بە دلیل مشکالت خانوادگی با خوردن قرص برنج بە زندگی اش خاتمە
دادە است

پاوە ٢٩ سالە ٦٦ شیوا خسروی

١٣٩٨/٣/٢٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

کیمیا شیخانی اشنویە ٢٠ سالە ٦٧

١٣٩٨/٣/٢٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی و دعوا و مشاجرە با خانوادەاش از طریق 
 حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

کامیاران روپاک حیدری ٦٨

١٣٨٩/٣/٢٦  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٦٩ ارسالن رحیمی بوکان ١٩ سالە

١٣٩٨/٣/٢٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی با خوردن قرص برنج بە زندگی اش خاتمە
دادە است

پیرانشهر ٤٦ سالە ٧٠ روناک گالیی

١٣٩٨/٣/٢٧  بە دلیل فقر از طریق حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە
 است

١٧ سالە ٧١ فرید عزیزی سنندج

١٣٩٨/٣/٣٠ د. شوان کریمی سنندج ٢٦ سالە پزشک بودە و بە دالیل نامعلومی بە زندگی خود خاتمە دادە است  ٧٢
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