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کانون حقوق بشر 
کردستان ایران

سە ماهەی بهار ١٣٩٩

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران از طرف دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی 
جمهوری اسالمی ایران در سە ماهە نخست سال ١٣٩٩

کردستان ایران در سال جدید)١٣٩٩( و سە ماهە اول سال)فصل بهار( بە مثابە سنوات گذشتە بیشترین آمار نقض حقوق بشر را 
در تمامی زمینەهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص دادە شدە است.

با توجە بە اطالعات و اخبار رسیدە بە مرکز حقوق بشر شرق کردستان، تنها در سە ماهە نخست سال جاری بیش از ٣٠٠ مورد 
خشن نقض حقوق بشری در کردستان ایران روی دادە است.

در این مدت کە جامعە جهانی سرگرم اپیدمی جهانی کرونا ویروس)کووید ١٩( بودە و حکومتها با تمام توان خود سعی در 
کنترل و خدمت رسانی بە ملتهای خود بودەاند، ۵٩ کولبر و کاسبکار کرد در مناطق مختلف کردستان قربانی سیاستهای غلط 
و دشمن مابانەی جمهوری اسالمی ایران درحق بە ملت کرد شدەاند. از این ۵٩ کولبر ٢۴ تن کشتە و ٣۵ تن نیز زخمی شدەاند، 

همچنین ٢ کولبر نیز بە دلیل انفجار مین قسمتی از پای خود را از دست دادەاند.
تداوم کشتار کاسبکاران کرد طی سال جدید در حالی است کە سال گذشتە نیز )١٣٩٨( ٢۴٠ کولبر و کاسبکار کرد با تیراندازی 
مستقیم، انفجار مین، سقوط از ارتفاعات بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح، سرمازدگی جان خود را از دست دادە و یا زخمی 

شدە بودند.  از آن تعداد ٧٣ تن کشتە و همچنین ١۶٧ تن نیز زخمی شدە بودند.

همچنین در سە ماهە اول سال جاری)١٣٩٩(، ١٠۶ تن از فعاالن سیاسی و مدنی توسط نهادهای امنیتی بە اتهام کنش و 
فعالیت های امنیتی و سیاسی دستگیر و بازداشت شدەاند. تعدادی از این بازداشت شدگان بعد از مراحل بازجویی نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی تا زمان دادگاهی بە قید وثیقە و بە طور موقت آزاد شدەاند، از این تعداد ٣۶ تن محاکمە و با صدور حکم ٢ ماه 
تا ٢۵ سال زندانی )جمعا ٢٣٧٢ ماه( زندان مواجە شدەاند، همچنین یک زندانی سیاسی بە جرم عضویت در یک حزب کردی 
مخالف جمهوری اسالمی بە حکم اعدام محکوم شدە است و در این میان دو بازداشتی سیاسی کرد نیز در زیر شکنجە جان خود 

را از دست دادەاند.

طی سە ماهە نخست سال ١٣٩٩ حداقل ١٥ زندانی کرد اعدام شدەاند کە مصطفی سلیمی یکی از این اعدام شدگان بودە کە 
توانستە بود از زندان سقز فرار کند؛ اما بعداز آنکە بە خاک اقلیم کردستان رسیدە بود بازداشت و تحویل نیروهای امنیتی ایران 

 ”
“

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(
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دادە شدە بود. همچنین هدایت عبداللەپور، اهل اشنویە، متاهل و پدر دو فرزند کە روز ٢٢ اردیبهشت بە اتهام عضویت حزب دمکرات 
تیرباران و خبر اعدامش یک ماه بعد بە خانوادەاش اعالم شد. ١٣ تن دیگر کە در فصل بهار ١٣٩٩ اعدام شدەاند بە جرایم قتل 

عمد یا جرایم مرتبط با موادمخدر بە اعدام محکوم شدە بودند.
با توجە بە آمارهای موجود اعدام در کردستان طی سال ١٣٩٨ کە حداقل ۴۶ اعدام صورت گرفتە بود، بە نسبت جمعیت کرد 

در ایران و آمار اعدام شدگان در این کشور، ملت کرد در مقام نخست این مورد نقض حقوق بشری نیز قرار گرفتە بود.

طی مدت سە ماهە نخست سال ١٣٩٩، انفجار مین  عمل نکردە در کهنە پایگاهها و مناطق مرزی کردستان بیش از ٢٨ 
تن کشتە یا زخمی برجای گذاشتە است کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان هویت ٩ تن را احراز کردە است. از این نە نفر کە 

مشخصات آنها ثبت شدە است، یک نفر جان خود را از دست دادە و هشت نفر دیگر مجروح و معلول شدەاند.

در همین سە ماهە نخست سال جاری، دەها کارگر کرد در کردستان و مناطق دیگر ایران و کشورهای همسایە بە دلیل حوادث 
کاری جان خود را از دست دادەاند. مرکز حقو بشر شرق کردستان در این مدت هویت حداقل ١٠ نفر را احراز کردە کە بە دالیل 

گوناگون ازجملە سوختگی، سقوط از ساختمان، برق گرفتگی و ... جان خود را از دست دادەند.

آمار خودکشی ها در کردستان بە دلیل تشدید افسردگی در جامعە و مشکالت و معضالت اقتصادی، بیکاری، نبود شغل، 
مسکن و همچنین؛ بی توجهی نهادهای مربوطە دولتی و حکومتی، طی این سە ماه بسیار فراوان بودە است. در سە ماهە اول 
١٣٩٩ حداقل ٧٥ مورد خودکشی موفق در کردستان ثبت شدە کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان، مشخصات و هویت ٥٩  تن 
را احراز کردە است. خردسالترین این افراد یک دختر ١٢ سالە و مسنترین نیز یک مرد ۵۶ سالە بودە است. شایان ذکر است این 

آمار بە نسبت مدت مشابهە سال گذشتە کە ۴٢ تن بودە، حالت تصاعدی بەخود گرفتە و بیشتر شدە است.
در مجموع خودکشیهای ثبت شدە سال ١٣٩٨، حداقل ٢۵٣ تن خودکشی موفق داشتەاند. از آن ٢۵٣ تن ١٢١ تن زن و ١٣٢ تن 
نیز مرد بودەاند. از دالیل اصلی و بارز اقدام بە خودکشی در کردستان میتوان بە بیکاری، فقر، مشکالت اقتصادی و خانوادگی 

اشارە کرد.

طی مدت فصل بهار ١٣٩٩، حداقل ٢٠ زندانی در زندانهای ایران بە دلیل ابتال بە ویروس کرونا و نبود امکانات بهداشتی و 
بی توجهی مسئولین زندانها جان خود را از دست دادەاند کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان اسامی بیش از ١٠ نفر از این جان 
باختگان را محرز کردە است. همچنین در تاریخ ٣٠ فروردین سد معبر شهرداری منطقە ٣ کرمانشاه خانەای کوچک در محلە 
فدک کە گویا مجوز قانونی نداشتە و در محدودە نبودە، تخریب کردە و در اثر درگیری مامورین با خانوادە خانە خراب شدە، مادر 

این خانوادە تهیدست “آسیە پناهی” بە دلیل شدت کتک کاری و جراحات واردە جان خود را از دست داد.
گفتنی است این آمار و اطالعاتی کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان انتشار 
میدهد، تنها آن موارد را دربر میگیرد کە حوادث بە صورت آشکار خبررسانی میشوند و از طرف منابع معتبر تایید میشوند، بە 
همین دلیل بە نظر این مرکز آمارها و حوادث ناشی از نقض حقوق بشر از طرف رژیم جمهوری اسالمی بیشتر از دادەهای موجود 

میباشد.

جزئیات و جداول موارد نقض حقوق بشر در کردستان طی سە ماه نخست ١٣٩٩ شمسی:

 ”
“

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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مشخصات کاسبکار و کولبرانی کە در سەماهە نخست سال ١٣٩٩ کشتە یا زخمی شدەاند

تاریخ چگونگی حوادث نوع زیان اهل مشخصات ردیف
١٣٩٩/١/١٨  ٢٢ سالە و در کوهستانهای شهر بازرگان هدف تیراندازی مستقیم

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە وکشتە شدە است
کشتە شدە است ماکو بورهان  جنکانلو ١

١٣٩٩/١/١٨  در کوهستانهای شهر بازرگان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە زخمی شدە است

زخمی شدە است ماکو مجید جنکانلو ٢

١٣٩٩/١/٢٠ بعد از ٤ روز جسدش در ارتفاعات چالدارن پیدا شدە است کشتە شدە است  نبیکەندی
چالدران

عسکر محمدی ٣

١٣٩٩/١/٢١  در کوهستانهای شهر بازرگان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و بە سختی زخمی شدە است

زخمی شدە است ماکو مجید برایی ٤

١٣٩٩/١/٢٣  در بلندیهای بروشکانی هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە وکشتە شدە است

کشتە شدە است نمشیری بانە شیخە احمدپور ٥

١٣٩٩/١/٢٢  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  هدف تیراندازی
مستقیم قرار گرفتە و بە سختی زخمی شدە است

کشتە شدە است   ملکشاهی
ایالم

جبار افرا ٦

١٣٩٩/٢/٧  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  هدف تیراندازی
مستقیم قرار گرفتە و بە سختی زخمی شدە است

زخمی شدە است چالدران صدیق احمدی ٧

١٣٩٩/٢/١٣  پدر سە فرزند و هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
قرار گرفتە وکشتە شدە است

کشتە شدە است سردشت محمد ابراهیم زادە ٨

 ”“
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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١٣٩٩/٢/١٤  ٢٢ سالە و هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران قرار گرفتە وکشتە شدە است

کشتە شدە است بانە محمود مرادی ٩

١٣٩٩/٢/٢٠  از سوی نیروهای مسڵح جمهوری اسالمی مستقر در روستای بلەسوری هدف
تیراندازی مسقیم قرار گرفتە است

کشتە شدە است ارومیە لقمان چهارگوشە ١٠

١٣٩٩/٢/٢٠  از سوی نیروهای مسڵح جمهوری اسالمی مستقر در روستای بلەسوری هدف
تیراندازی مسقیم قرار گرفتە است

زخمی شدە است ارومیە منصور چهارگوشە ١١

١٣٩٩/٢/٢٠  از سوی نیروهای مسڵح جمهوری اسالمی مستقر در روستای بلەسوری هدف
تیراندازی مسقیم قرار گرفتە است

زخمی شدە است ارومیە ١٢ میثم ... 

١٣٩٩/٢/٢٠  بعلت تعقب و گریز از سوی نیراهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از بلندی
سقوط کردە و جان باختە است

کشتە شدە است بانە کیوان کوثری ١٣

١٣٩٩/٢/٢٣  پدر دختر ٥ سالە و از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی هدف
تیراندازی مسقیم قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است سردشت کامران موالن نیا ١٤

١٣٩٩/٢/٢٤  در مرز ساری چیمن هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفتە زخمی شدە است

زخمی شدە است چالدران رضا سرشیری ١٥

١٣٩٩/٢/٢٤  در مرز ساری چیمن هدف تیراندازی مستقیم یروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفتە زخمی شدە است

زخمی شدە است چالدران مناف حسن زادە ١٦

١٣٩٩/٢/٢٤  در مرز ساری چیمن هدف تیراندازی مستقیم  نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفتە  و از ناحیە پهلو زخمی شدە است

زخمی شدە است چالدران بهزاد رمضانی ١٧

١٣٩٩/٢/٢٦  بعلت تعقیب وگریز از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و
سقوط بە رودخانە غرق شدە است

 گیانی لەدەست
داوە

اشنویە آرام مولودی ١٨

١٣٩٩/٢/٢٧  درمناطق مرزی ایران وترکیە هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی قرار گرفتە است

کشتە شدە است قطور خوی بهرام  یوسفی ١٩

١٣٩٩/٢/٢٧  درمناطق مرزی ایران و ترکیە هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی قرار و زخمی گرفتە است

زخمی شدە است قطور خوی شمس الدین عمرپور ٢٠

١٣٩٩/٢/٣٠  بە ظن حمل کاالی قاچاق هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است روانسەر بهزاد صالحی ٢١

 ”“
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(

کامران موالن نیا، ساکن سردشت روز 
مستقیم  تیراندازی  با  فروردین   ٢٣
از  را  خود  جان  ایران  مسلح  نیروهای 

دست داد.

شیخە احمدپور، کولبر اهل »نمەشیرە« 
از توابع شهرستان بانە، روز شنبە ٢٣ 
مستقیم  تیراندازی  با  ماه  اردیبهشت 
از  را  خود  ان  ایران  نظامی  نیروهای 

دست داد.

سالە   ٢٨ کولبر  جنیکانلو،  برهان 
ارتفاعات  در  اردیبهشت   ١٩ روز  کە 
شهرستان بازرگان با تیراندازی مستقیم 

نیروهای نظامی ایران جان باخت.
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کردستان ایران

سە ماهەی بهار ١٣٩٩

١٣٩٩/٢/٣٠  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است جوانرود ساالر جوانرودی ٢٢

١٣٩٩/٢/٣٠  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە است

زخمی شدە است جوانرود کیهان جوانرودی ٢٣

١٣٩٩/٢/٣٠  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە است

زخمی شدە است سروآباد محمد امینی ٢٤

١٣٩٩/٢/٣٠  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە است

زخمی شدە است روانسر زکریا روانسری ٢٥

١٣٩٩/٣/١  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مستقر در پایگاە بیتوش
 حومە شهرستان سردشت هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی

شدە است

زخمی شدە است سردشت منصور اسماعیلی ٢٦

١٣٩٩/٣/١  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مستقر در پایگاە بیتوش
 حومە شهرستان سردشت هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی

شدە است

زخمی شدە است سردشت  بەختیار قادریان -
 حسن نژاد

٢٧

١٣٩٩/٣/٢  ٢٢ سالە در مناطق مرزی ایران و ترکیە از سوی نیروهای مسلح
 جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و کشتە شدە

است

کشتە شدە است ماکو قادر یادسار ٢٨

١٣٩٩/٣/٤  در کوهستانهای روستای کوران در منطقەی سوماوبرادوست هدف
 تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و

کشتە شدە است

کشتە شدە است ارومیە ارسالن  احمدی ٢٩

١٣٩٩/٣/٤  در کوهستانهای روستای کوران در منطقەی سوما وبرادوست هدف
 تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و

زخمی شدە است است

زخمی شدە است ارومیە توران احمدی ٣٠

١٣٩٩/٣/٤  در کوهستانهای روستای کوران در منطقەی سوما وبرادوست هدف
 تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و

زخمی شدە است

زخمی شدە است ارومیە ردوان  احمدی ٣١

١٣٩٩/٣/٥  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است سردشت کامران گلی ٣٢

١٣٩٩/٣/٦  در کوهستانهای روستای کوران در منطقەی سوما وبرادوست هدف
 تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و

زخمی شدە است

زخمی شدە است ارومیە ویاد  احمدی ٣٣

١٣٩٩/٣/٨  در بروجرد بە ظن حمل کاالی قاچاق از سوی نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە وکشتە شدە است

کشتە شدە است سقز هادی گالبی ٣٤

١٣٩٩/٣/٨  در مناطق مرزی الند از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە وکشتە شدە است

کشتە شدە است خوی محسن درویش زادە ٣٥

١٣٩٩/٣/٨  در مناطق مرزی الند از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە وکشتە شدە است

کشتە شدە است خوی ابراهیم جورج دیزج ٣٦

١٣٩٩/٣/٨  در مناطق مرزی پیرانشهر از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است پیرانشهر کامیل گوهری ٣٧

١٣٩٩/٣/٨  در مناطق مرزی پیرانشهر از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است پیرانشهر کمال گوهری ٣٨

 ”
“

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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١٣٩٩/٣/٨  در مناطق مرزی پیرانشهر از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است پیرانشهر رسول چپلک ٣٩

١٣٩٩/٣/٨  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است ارومیە شهرام مصطفی پور ٤٠

١٣٩٩/٣/٩  در مناطق مرزی چومان حومە شهرستان بانە از سوی نیروهای مسلح
 جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی

شدە است

زخمی شدە است سردشت علی خضرزادە ٤١

١٣٩٩/٣/١٣  در بلندیهای چالداران هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است چالدران سجاد داالیی میالن ٤٢

١٣٩٩/٣/١٤  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در مناطق مرزی مورد
ضرب و شتم قرار و زخمی شدە است

زخمی شدە است سقز محمد رستمی ٤٣

١٣٩٩/٣/١٤  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در پاسگاە کانی گرملە
هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است نوسود هیمن مظفری ٤٤

١٣٩٩/٣/١٥  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است بانە علی معاریفی ٤٥

١٣٩٩/٣/١٧  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە وکشتە شدە است

کشتە شدە است سردشت عمر مصلحتی ٤٦

١٣٩٩/٣/١٧  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است سردشت بهروز عثمانی ٤٧

١٣٩٩/٣/١٧  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سردشت عبدالرحمن  شایقی ٤٨

١٣٩٩/٣/١٧  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سردشت امید کوشیار ٤٩

١٣٩٩/٣/١٧  در روستای شیخ عسکر از سوی نیروهای مسلح نیروهای جمهوری
 اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است چالداران فرهاد کچانلو ٥٠

 ”
“

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(

کیوان کوثری، کاسبکار اهل بانە بە 
دلیل تعقیب و گریز نیروهای نظامی 
با سقوط از ارتفاع جان خود را از دست 

داد.
فاخر تازەوارد و رشید پیروتی، از اهالی اشنویە، روز نوهم فروردین ماه در اثر حمالت 
جنگندەهای ترکیە در نوار مرزی کرستان ایران و ترکیە جان خود را از دست دادند.
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١٣٩٩/٣/١٨  در کوهستانهای کانی دنیار از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران  هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سردشت ارسالن عبدالهی ٥١

١٣٩٩/٣/١٨  در کوهستانهای کانی دنیار از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران  هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سردشت ابراهیم رسولی ٥٢

١٣٩٩/٣/١٨  در کوهستانهای کانی دنیار از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران  هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سردشت هاوبیر  ابراهیمی ٥٣

١٣٩٩/٣/١٨  در کوهستانهای کانی دنیار از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران  هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سردشت عثمان صالحی ٥٤

١٣٩٩/٣/٢٦  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سردشت رسول حسن زادە ٥٥

١٣٩٩/٣/٢٦  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است بانە هادی راستی ٥٦

١٣٩٩/٣/٢٧  در روستای قشقول از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف
تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است سلماس اورهان گرور ٥٧

١٣٩٩/٣/٢٧  در روستای قشقول از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هدف
تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است سلماس سعید گرور ٥٨

١٣٩٩/٣/٣١  در منطقەی مرزی شوشمە از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی شدە است

زخمی شدە است ثالث باباجانی ایوب رستمی ٥٩

 ”
“

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(

هادی راستی اهل بانە، روز ٢٦ خرداد 
مورد  نظامی  نیروهای  طرف  از  ماه 

تیراندازی قرار گرفتە است.

روستای  اهل  کولبر  پور،  مصطفی  شهرام 
شهرستان  مرگور  بخش  توابع  از  »ماوانە« 
اورمیە کە در روز ٨ خرداد از طرف نیروهای 
بە دلیل شدت  بود،  ایران زخمی شدە  مسلح 
جراحات واردە روز شنبە ١٧ خرداد جان خود 

را از دست داد.

شهرستان  اهالی  از  جوردیزج  ابراهیم 
خوی، روز ٨ خرداد ماه با تیراندازی 
را  نیروهای مسلی جان خود  مستقیم 

از دست داد.
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مشخصات افرادی کە در سە ماهەی نخست )بهار( ١٣٩٩ شمسی 
در کردستان بدلیل فعالیت سیاسی بازداشت و محکوم بە حبس شدەاند

تاریخ چگونگی بازداشت محل سکونت مشخصات ردیف
 در عید نوروز حکم

 بە وی ابالغ شدە
است

بە اتهام عضویت در حزب دمکرات بە ٥ سال حبس محکوم شدە است مرگور ارومیە شاکر  بهروزی ١

 در عید نوروز حکم
 بە وی ابالغ شدە

است

 بە اتهام تبلیغ علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بە ٣ماە و یک روز
حبس محکوم گردیدە است

سنندج پوریا   احمدی ٢

 در عید نوروز حکم
 بە وی ابالغ شدە

است

 بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی ایران بە ٦  سال حبس
محکوم شدە است

اشنویە رشید  ناصرزادە ٣

 در عید نوروز حکم
 بە وی ابالغ شدە

است

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
اسالمی ایران بە ٣ ماە حبس محکوم شدە است

کرماشان اسماعیل  منصوری ٤

 در عید نوروز
بازداشت شدە است

 بە اتهام فعالیت سیاسی و امنیتی علیە جمهوری اسالمی ایران
بازداشت شدە است

مریوان رضا  عثمانی ٥

 در عید نوروز
بازداشت شدە است

 بە اتهام فعالیت سیاسی و امنیتی علیە جمهوری اسالمی ایران
بازداشت شدە است

ارومیە منصور  حبیبی ٦

 در عید نوروز
بازداشت شدە است

 بە اتهام فعالیت سیاسی و امنیتی علیە جمهوری اسالمی ایران
بازداشت شدە است

مریوان محمد  عبیدی ٧

 ”“
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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١٣٩٩/١/١١ بە اتهام جاسوسی برای کشور خارجی بە٤ سال حبس محکوم شدە است پیرانشهر رحیم حسن  محالی ٨
 هشتم فروردین از

 بازادشت وی مطلع
شدەاند

 چهارم اسفند ماە بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون
جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

ارومیە محمدراصق  قزلباش ٩

١٣٩٩/١/١٤ سردبیر روزنامەی نقدحال بە اتهام نشر خبری ویروس کرونا بازداشت شدە است کرماشان غالمرضا  نوری عال ١٠
 در زندان حکم بە

وی ابالغ شدە است
 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

اسالمی ایران بە ٣ سال حبس محکوم شدە است
سنندج آرام  خسروی ١١

١٣٩٧/١/١٦  هیئت مدیرە کانال تلگرامی بە نام شهرم پاوە بە اتهام تشویش اذهان
عمومی بازداشت شدە است

پاوە سعید  احمدی ١٢

١٣٩٩/١/١٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
اسالمی ایران بە ٣ ماە و یک روز حبس محکوم شدە است

سنندج فردین  مولودی ١٣

 در زندان حکم بە
وی ابالغ شدە است

 در زندان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون
جمهوری اسالمی ایران بە ٦ سال حبس محکوم شدە است

سنندج کامران  ساختمانگر ١٤

١٣٩٩/١/٢٠  بە اتهام تشویش اذهان عمومی بە ٤ ماە حبس و ٢٤ ضربە شالق
محکوم شدە است

مریوان وریا دل انگیز ١٥

١٣٩٩/١/٢٣  بعد از٢٠ سال تحمل حبس بە اتهام هکماری با یکی از احزاب کورد
 اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران و در پروندەی دیگری ١٥ سال حبس

نیز بە زیندانی وی افزودە شد است

مریوان سعید سنگر ١٦

١٣٩٩/١/٢٤  بە اتهام پناە دادن بە یک زندانی فراری کە از زندان سقز فرار کردە
بود بازداشت شدە است

سقز سعید عال حسینی ١٧

١٣٩٩/١/٢٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

مریوان اسماعیل  اردالنی ١٨

 ”
“

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(

اسماعیل منصوری، ساکن کرمانشاه بە 
جرم »عضویت در یکی از احزاب مخالف 
رژیم جمهوری اسالمی ایران« بە سەماه 
و یک روز زندانی تعزیری محکوم شدە 

است.

مرگور  »دیزج«  ساکن  بهروزی،  شاکر 
از توابع اورمیە با حکم شعبە دوم دادگاه 
انقالب شهرستان اورمیە بە جرم »عضویت 
در یکی از احزاب مخالف رژیم جمهوری 
اسالمی ایران« بە ٥ سال زندانی تعزیری 

محکوم شدە است

زیستی  محیط  فعال  ناصرزادە،  رشید 
گروە  اعضای  از  یکی  رسانەای،  و 
کوهنوردی شهرستان اشنویە، با حکم 
بە ٦ سال  اشنویە  دادگاه  شعبە ١٠١ 

زندان تعزیزی محکوم شدە است. 
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١٣٩٩/١/٢٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران بە ٥ سال حبس محکوم شدە است

سنندج اکبر  کویلی ١٩

١٣٩٩/١/٣١  بە اتهام پناە دادن بە یک زندانی فراری کە از زندان سقز فرار کردە
بود بازداشت شدە است

سقز کامران  سعبدیپور ٢٠

١٣٩٩/١/٣١ از سوی ادارەی اطالعات بدالیل نامعلونی بازداشت شدە است سقز ساالر  سعید پور ٢١
١٣٩٩/٢/٢  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی

ایران بازداشت شدە است
دیواندرە مسعود محمدی ٢٢

١٣٩٩/٢/٣  بە اتهام عضویت در یکی از احزب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت و بە ٧ ماە حبس محکوم شدە است

دیواندرە فاروق  خانی ٢٣

١٣٩٩/٢/٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە خلیل  کریمی ٢٤

١٣٩٩/٢/٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە کریم  کریمی ٢٥

١٣٩٩/٢/٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە بارزان  کریمی ٢٦

١٣٩٩/٢/٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

ارومیە جمیل  خادەم ٢٧

١٣٩٩/٢/٧  بە اتهام عضویت در یکی از احزب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت  و بە یک سال حبس محکوم شدە است

اشنویە علی    اسماعیلی ٢٨

 ”
“

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

)ماده  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(

اکبر گویلی، ساکن شهرستان سنندج بە 
جرم »عضویت در یکی از احزاب مخالف 
رژیم جمهوری اسالمی ایران« بە ٥ سال 

زندان محکوم شدە است.

شهرستان  مدنی  فعال  انگیز،  دل  وریا 
مریوان کە بە جرم فعالیت علیە نظام بە 
زندانی و ٤٢ ضربە شالق محکوم  ٤ماه 

شد.

فردین مولودی، روز یکشنبە، ١٧ اردیبهشت از 
طرف شعبە اول دادگاه سنندج بە ریاست قازی 
»سعیدی« بە جرم »عضویت در یکی از احزاب 
مخالف رژیم جمهوری اسالمی ایران« بە سەماه 

و یک روز زندانی تعزیری محکوم شدە است.
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١٣٩٩/٢/٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە بیستون   احمدپور ٢٩

١٣٩٩/٢/٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە فرهاد   احمدپور ٣٠

١٣٩٩/٢/٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە هادی    احمدپور ٣١

١٣٩٩/٢/٧  هنگام باغداری هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم
 جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و ضمن اینکە زخمی گردیدە

بازداشت شدە است

بانە یوسف  احمدی ٣٢

١٣٩٩/٢/٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە ادریس کریم زادە ٣٣

١٣٩٩/٢/٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە صالح  کریمی ٣٤

١٣٩٩/٢/٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

بانە جالل   فاتیمی ٣٥

١٣٩٩/٢/٨  بە اتهام عضویت  در حزب دمکرات بە ٢ سال حبس و تبعید بە زندان
مرکزی اردبیل محکاوم شدە است

ربط سید سامان حسینی ٣٦

١٣٩٩/٢/٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

کامیاران فرشاد رحمانی ٣٧

١٣٩٩/٢/١٠ از سوی ادارەی اطالعات بدالیل نامعلونی بازداشت شدە است مریوان فاتح   ارژنگی ٣٨
١٣٩٩/٢/١٣  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی

ایران بازداشت شدە است
پیرانشهر  ریبوار)نوید(

سیدمحمدی
٣٩

١٣٩٩/٢/١٣  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر خالید سیدمحمدی ٤٠

 ”“
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(

کامران عبدیپور، ٣١ اردیبهشت بە جرم 
از زندان  بە زندانیان فراری  پناه دادن 

در سقز، بازداشت شدە است. اشنویە،  روستاهای شهرستان  از  یکی  ابراهیمی، ساکن  یحیی  و  بنگین  آالن 
اواسط فروردین ماه بە جرم عضویت در »حزب دمکرات« بازداشت شدە بودند.
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١٣٩٩/٢/١٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

سروآباد عبداللە ادوایی ٤١

١٣٩٩/٢/١٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

سنندج طارق  رحیم پور ٤٢

١٣٩٩/٢/١٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

سنندج بنیامین رحیم پور ٤٣

١٣٩٩/٢/١٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

اشنویە آالن بنگین ٤٤

١٣٩٩/٢/١٤  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

اشنویە یحیی  ایبراهیمی ٤٥

١٣٩٩/٢/١٤ بە اتهام عضویت  در حزب دمکرات بە ٢ سال حبس محکوم شدە است مهاباد بهنام  الیاسی ٤٦
١٣٩٩/٢/١٥  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی

ایران بازداشت شدە است
سنندج ادریس گلەداری ٤٧

١٣٩٩/٢/١٥  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

سنندج زانیار نورمحمدی ٤٨

١٣٩٩/٢/١٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر احمد  محمودحسن ٤٩

١٣٩٩/٢/١٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر ابوبکر  محمودحسن ٥٠

١٣٩٩/٢/١٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر حسام الدین پیرانی ٥١

١٣٩٩/٢/١٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر محمد قادری ٥٢

 ”
“

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(

شهرستان  ساکن  نژاد،  اسماعیل  علی 
اشنویە، روز ٨ فروردین بە جرم »عضویت 
در یکی از احزاب مخالف رژیم جمهوری 
سال  یک  تحمل  برای  ایران«  اسالمی 

حبس بە زندان اورمیە منتقل شد.
طارق و بنیامین رحیم پور، دو برادر ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنندج، 
در روز ١٤ فروردین ماه بە جرم »عضویت در حزب دمکرات« بازداش شدە بودند.
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١٣٩٩/٢/١٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر سالم خضری آغالن ٥٣

١٣٩٩/٢/١٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر علی قادری ٥٤

...  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر امیر  قادری ٥٥

...  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر واحید قادری ٥٦

١٣٩٩/٢/١٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر اسعد سوری الچینی ٥٧

١٣٩٩/٢/١٨  قبأل بە ٥ سال حبس محکوم شدە بود و دوبارە بە اتهام همکاری با
 یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی ایران  بە ٦ سال

حبس دیگر نیز محکوم گردیدە

ارومیە شهرام کاظمیان ٥٨

 هم اکنون محبوس
است

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بە اعدام محکوم شدە است

بانە سامان کریمی ٥٩

 هم اکنون محبوس
است

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران بە ٢١ سال حبس محکوم گردیدە است

ارومیە اکبر  رشیدی ٦٠

 هم اکنون محبوس
است

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران بە ١٥ سال حبس محکوم گردیدە است

ارومیە رسول رشیدی ٦١

١٣٩٩/٢/٢١  بە اتهام عضویت در مکتب قرآن و معارضە علیە رژیم جمهوری
اسالمی ایران بازداشت شدە است

مهاباد محمدعلی لشکری ٦٢

١٣٩٩/٢/٢١  بە اتهام عضویت در مکتب قرآن و معارضە علیە رژیم جمهوری
اسالمی ایران بازداشت شدە است

مهاباد سعید  رشیدی ٦٣

١٣٩٩/٢/٢٢  ١٧ سالە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون
جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر سمیع  شریفیان ٦٤

 ”
“

هر کس  حق  آزادی  فکر و وجدان  و مذهب  دارد. این  حق  شامل  آزادی  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(

جرم  بە  سنندج  ساکن  گلەداری،  ادریس 
مخالف  احزاب  از  یکی  در  »عضویت 
بازداشت  ایران«  اسالمی  جمهوری  رژیم 

شدە است.

شهرستان  ساکن  پیرانی  الدین  حسام 
جرم  بە  فروردین   ١٦ روز  پیرانشهر 
بازداشت  دمکرات«  حزب  در  »عضویت 

شدە بود.

جرم  بە  مهاباد  شهرستان  ساکن  الیاسی  بهنام 
رژیم  مخالف  احزاب  از  یکی  در  »عضویت 
زندان  سال   ٢٥ بە  ایران«  اسالمی  جمهوری 

محکوم شدە است.
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١٣٩٩/٢/٢٣ بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە ١١ حبس محکوم شدە است بوکان سید آرام امین زادە ٦٥
١٣٩٩/٢/٢٦  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی

ایران بازداشت شدە است
پیرانشهر عباس  صدیقی ٦٦

١٣٩٩/٢/٢٧  معلم و بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە ١٥ ماە حبس محکوم شدە
است

مهاباد یاسر  امینی آذر ٦٧

 هم اکنون محبوس
است

بە اتهام عضویت در گروە مذهبی بە ١٥ سال حبس محکوم شدە است مهاباد ایرج صوفی محمد ٦٨

 هم اکنون محبوس
است

 از طریق مقامات قضای بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد
اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران ٥ سال حبس وی تائید گردید است

دیواندرە صدیق سیفی ٦٩

١٣٩٩/٢/٢٨  در تبریز سرباز بودە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد
اپوزیسون جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

اشنویە یوسف ابراهیم زادە ٧٠

١٣٩٩/٢/٢٨  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت و بە ٥ سال حبس محکوم گردیدە است

کرد خراسان سکینە پروانە ٧١

١٣٩٩/٢/٣١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

نقدە شهاب  آجی ٧٢

در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج صالح الدین خضری ٧٣

در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج محمد سوهیب ٧٤

در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
.جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج فواد زارعی ٧٥

 ”
“

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(
***

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(

سعید اقبالی، ساکن کرمانشاه بە جرم 
»فعالیت علیە نظام« بازداشت و بە ٥ 

سال زندانی محکوم شد.
جرم  بە  ماه  فروردین  روز ١٥  در  کە  پیرانشهر  شهرستان  از  محمودحسن،  ابوبکر  و  احد 

»عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم جمهوری اسالمی ایران« بازداشت شدە بودند.
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در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج پیمان ایران  پنا ٧٦

در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج محمدعلی ایران پنا ٧٧

در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج سیدمحمد حسینی ٧٨

در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج رضا  تلیوار ٧٩

در ماه رمضان  بعلت عضویت در مسجد دارالعلوم ابراهیم خلیل اللە و تبلیغ علیە رژیم
جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سنندج حسین علیمرادی ٨٠

١٣٩٩/٣/١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

ارومیە اسالم  انباخون ٨١

١٣٩٩/٣/٣ بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە ٩ ماە حبس محکوم شدە است کرماشان شهریار طهماسبی ٨٢
١٣٩٩/٣/٣ بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە ٩ ماە حبس محکوم شدە است کرماشان ئەرد اردشیر موسوی ٨٣
١٣٩٩/٣/٣ بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە ٩ ماە حبس محکوم شدە است کرماشان مصطفی باقری آشنا ٨٤
١٣٩٩/٣/٣ بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە ٩ ماە حبس محکوم شدە است کرماشان ارسالن هدایتی ٨٥
١٣٩٩/٣/٣ بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە ١٨ سال حبس محکوم شدە است کرماشان سهیال حیجاب ٨٦
١٣٩٩/٣/٧  دانشجو و بە اتهام تشویش اذهان عمومی بە ٢ ماە حبس محکوم شدە

است
مریوان کژوان آزادیان ٨٧

 ”
“

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(
***

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(

سکینە پروانە زندانی سیاسی از کردهای ساکن 
جرم  بە  تهران  انقالب  دادگاه  طرف  از  خراسان، 
رژیم  مخالف  احزاب  از  یکی  در  »عضویت 
جمهوری اسالمی ایران« بە ٥ سال زندان محکوم 

شد.

روستای  اهالی  از  انباخون  اسالم 
»کورانە«)ترگور( از توابع اورمیە، روز 
اول خرداد ماه از طرف نهادهای امنیتی 

رژیم بازداشت شدە است.

سمیع شریفیان ١٧ سالە، ساکن پیرانشهر 
احزاب  از  یکی  در  »عضویت  جرم  بە 
ایران«  اسالمی  جمهوری  رژیم  مخالف 

بازداشت شدە است.
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١٣٩٩/٣/٩  بە اتهام فعالیت علیە رژیم ایران بازداشت و جهت تحمل ٥ سال حبس
بە زندان مرکزی انتقال گردیدە است

کرماشان سعید اقبالی ٨٨

١٣٩٩/٣/٩  بە اتهام فعالیت علیە رژیم ایران بازداشت و جهت تحمل ٥ سال حبس
بە زندان مرکزی انتقال گردیدە است

کرماشان رسول کریمی جالل وند ٨٩

١٣٩٩/٣/١١  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

پیرانشار عمر خاکزاد ٩٠

١٣٩٩/٣/١٤ از سوی ادارە اطالعات سنندج بە اتهام نامعلومی بازداشت شدە است سنە سهیب ساعیدی ٩١
١٣٩٩/٣/١٧ ... کرماشان بابک دبیریان ٩٢
١٣٩٩/٣/١٧  روزنامە نگار و از سوی کشور ترکیە بازادشت و بە ایران دیپورت شدە

است
لرستان نصراللە  لشنی ٩٣

١٣٩٩/٣/١٨  فعال مدنی و کارگری و بە اتهام  تالش علیە امنیت ملی بازداشت
شدە است

سنە هاجر    سعیدی ٩٤

١٣٩٩/٣/١٨  مدیر کانال خبری تلگرامی و از سوی ادارەی اطالعات بازداشت شدە
است

بوکان جعفر   اصافی ٩٥

١٣٩٩/٣/١٨  در تهران بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری
اسالمی ایران بازداشت شدە است

کامیاران حیدر   قربانی ٩٦

١٣٩٩/٣/١٩  برادر سهیل حجاب از سوی نیروهای ثاراللە کرماشان بازداشت شدە
است

کرماشان مجید حجاب ٩٧

١٣٩٩/٣/١٩  اهل روستایی نیی مریوان و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد
اپوزیسون جمهوری اسالمی ایران بازداشتشدە است

مریوان خیرت پروازە ٩٨

 ”
“

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(
***

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(

مصطفی باقری آشنا، ارسالن هدایتی، شهریار طهماسبی و اردشیر موسوی، چهار فعال فرهنگی کرمانشاه هرکدام بە جرم 
تبلیغ علیە نظام بە ٩ ماه زندان محکوم شدند.
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١٣٩٩/٣/٢١  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کارگران معدن آق درە بە ٢١ ماە
حبس محکوم گردیدە است

تکاب داریوش نیکزاد ٩٩

١٣٩٩/٣/٢٣  بە اتهام نشر اکاذب و تبلیغ علیە مسئولین رژیم در پرس تلگرم بە ٩١
روز حبس محکوم شدە است

سرپل زهاب شهرام  صفری ١٠٠

١٣٩٩/٣/٢٤  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بە ١٠سال حبس محکوم و در دادگاە تجدید نظر نیز مجددأ تأیید

شدە است

کرماشان صحبت اللە امیدی ١٠١

١٣٩٩/٣/٢٤ در مراکز امنیتی رژیم بر اثر شکنجەهای تاقت فرسا جان باختە است سقز سید کمال   حسینی ١٠٢
١٣٩٩/٣/٢٥  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی

ایران بە ٧ ماە حبس محکوم گردیدە است
مریوان یادگار  دلجو ١٠٣

١٣٩٩/٣/٢٥  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران بە ١ سال حبس محکوم گردیدە است

مریوان سرکوت عبادی ١٠٤

١٣٩٩/٣/٢٧  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

 کوردستانی
روژاوا

سلمان  الفتی ١٠٥

١٣٩٩/٣/٢٨ بعد از هجدە ماە حبس تحت شکنجە جان باختە است جوانرود خلیل مرادی ١٠٦

 ”

“

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(

***
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(

خیرت پروانە ٣٠ سالە اهل روستای »نی« 
طرف  از  خرداد   ١٩ دوشنبە  روز  مریوان 

نیروهای اطالعات سپاه بازداشت شدە است.

کارگری  و  مدنی  فعال  سعیدی،  هاجر 
اهل سنندج روز ١٨ خراد بە جرم »فعالیت 

بر ضد نظام« بازداشت شدە است.

سنندج  شهرستان  ساکن  ساعدی،  سهیب 
نظام  علیە  تبلیغ  جرم  بە  خرداد  اوایل 

بازداشت شدە است.
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اسامی افرادی کە طی سە ماه نخست سال ١٣٩٩ اعدام شدەاند

تاریخ علت اعدام و محل اجرای حکم ساکن مشخصات ردیف
١٣٩٩/١/٢٣ بە اتهام فعالیت امنیتی علیە رژیم ایران در زندان مرکزی سقز اعدام شدە است سقز مصطفی سلیمی ١
١٣٩٩/٢/٢ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سقز اعدام شدە است سقز شایان سعیدپور ٢
١٣٩٩/٢/٣ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدە است بانە لقمان احمدپور ٣
١٣٩٩/٢/٣ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی دیزل آباد کرماشان اعدام شدە است کرماشان تورج مرادساحلی ٤
١٣٩٩/٢/٣ ٢٦ سالە و بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدە است دهگالن سینا محمدی ٥
١٣٩٩/٢/٥ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدە است بانە عبدالواحد فیضی ٦
١٣٩٩/٢/٥ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدە است بانە رامیار مخلص ٧
١٣٩٩/٢/٨ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدە است دهگالن کیوان اللەمرادی ٨
١٣٩٩/٢/٨  بعد از تحمل ٦ سال حبس بە اتهام خرید و فروش مودا مخدر در زندان مرکزی

بروجرد اعدام شد
برووجرد سلیمان میرزایی ٩

١٣٩٩/٢/٩ ٥٣ سالە، بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی  ارومیە اعدام شدە است اشنویە زرار پیغامی ١٠

 ”

“

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(
***

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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١٣٩٩/٢/٩ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدە است دیواندرە فایق شریفی ١١
١٣٩٩/٢/٩ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی دیزل آباد کرماشان اعدام شدە است سنقر مهدی رمضانی ١٢
١٣٩٩/٢/٩ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی  ارومیە اعدام شدە است بوکان یاسر رسولی ١٣

١٣٩٩/٢/٢٢ متاهل و پدر دو فرزند کە بە اتهام عضویت  در حزب دمکرات تیرباران شد اشنویە هدایت عبداللەپور ١٤
١٣٩٩/٣/٢١ بعلت قتل عمد در زندان مرکزی نقدە اعدام شدە است پیرانشهر رحیم یوسفی ١٥

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

تعیین  و توسعه  اقتصادی  اجتماعی  و فرهنگی  خود را آزادانه  تأمین  می کنند.
)ماده 5 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(

لقمان احمدپور، اهل بانە، روز سوم فروردین 
زندان مرکزی  در  قتل عمد  جرم  بە  ماه 

سنندج بەدار آویختە شد.

متاهل  اشنویە،  اهل  عبداللەپور،  هدایت 
بە  اردیبهشت   ٢٢ روز  کە  فرزند  دو  پدر  و 
اتهام عضویت حزب دمکرات تیرباران و خبر 
اعالم  خانوادەاش  بە  بعد  ماه  اعدامش یک 

شد.

کرد  سیاسی  زندانی  سلیمی،  مصطفی 
اردیبهشت ماه در  کە در روز شنبە ٢٣ 

زندان سقز اعدام شد.

شایان سەعیدپوور 
کە لە تەمەنی منداڵی 

کەسێکی بەکوشت 
چوبوو، ڕۆژی ٢ی 
بانەمەڕ لە زیندانی 

ناوەندیی سەقز 
لەسێدارە درا.
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مشخصات و اطالعات شهروندان قربانی انفجار مین، سە ماهەی نخست )بهار( سال ١٣٩٩ شمسی

تاریخ چگونگی حادثە پیامد شغل ساکن مشخصات ردیف
١٣٩٩/١/١٠  بعلت انفجار مین در یکی از پایگاهای منطقەی

سقز هردوپا و یک دست وی قطع شدە است
زخمی شدە است سرباز میاندوآب مازیار استوکی ١

١٣٩٩/١/١٠  بعلت انفجار مین در یکی از پایگاهای منطقەی
سقزدستش قطع شدە است

زخمی شدە است سرباز اشنویە جواد مهدی زادە ٢

١٣٩٩/١/١٠  بعلت انفجار مین در یکی از پایگاهای منطقەی
سقز زخمی شدە است

زخمی شدە است سرباز سقز محسن ملکی ٣

١٣٩٩/١/١٦ در مناطق مهران بعلت انفجار مین زخمی شدە است زخمی شدە است سرباز ارومیە بهروز قادری ٤
١٣٩٩/٢/٢٥  حین جمع آوری گیاهان بهاری و بعلت انفجار مین

پایش قطع شدە است
زخمی شدە است کارگر بانە محمد صالحی ٥

١٣٩٩/٣/١٨  بعلت انفجار مین در نزدیک روستای سارداو پای
چپش قطع شدە است

زخمی شدە است کاسبکار بانە حیدر علیاری ٦

١٣٩٩/٣/٢٠  در مزرعە حین انجام آبیاری و بعلت انفجار مین
زخمی شدە است

زخمی شدە است کشاورز پیرانشهر ستار اصغری ٧

١٣٩٩/٣/٢٦ بعلت انفجار مین پایش قطع شدە است زخمی شدە است کولبر ارومیە قابیل مرجانی راد ٨
١٣٩٩/٣/٢٦  در روستای سوراو حومە شهرستان بانە هنگام کار

کردن در مزرعە بعلت انفجار مین جانباختە است
جانباختە است کشاورز بانە احمد اعلم ٩

 ”
“

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(
***

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(
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مشخصات کارگرانی کە طی سە ماه نخست )بهار( ١٣٩٩ دچار حوادث کاری شدەاند.

تاریخ چگونگی حادثە پیامد ساکن مشخصات ردیف
١٣٩٩/١/٥  هنگام کار کردن با تراکتور دچار حادثە شدە است و

جان باختە است
جان باختە است نقدە محمد قادری ١

١٣٩٩/٢/٢١  بدلیل رعد و برق و انفجار تانکر گازوئیل جان باختە
است

جان باختە است پیرانشهر انور چرخ انداز ٢

١٣٩٩/٣/١  ٦٥ سالە در تهران کارگر آرماتوربندی بودە و بعلت
سقوط از بلندی جان باختە است

جان باختە است سقز محمد فیضی پور ٣

١٣٩٩/٣/١٥ بدلیل انفجار گاز جان باختە است جان باختە است نقدە نگار مرادیان ٤
١٣٩٩/٣/١٦ بعلت کندن چاە و گرفتگی گاز خفە شدە است جان باختە است بوکان حسین ساڵح زادە ٥
١٣٩٩/٣/١٦ بعلت کندن چاە و گرفتگی گاز خفە شدە است جان باختە است بوکان رضا شکاری ٦
١٣٩٩/٣/١٦  حین انجام کار در ساختمان نیمەکار و سقوط از بلندی

جان باختە است
جان باختە است جوانرود عکاشە رحمتی ٧

١٣٩٩/٣/٢٢  حین انجام کار در ساختمان نیمەکار و سقوط از بلندی
جان باختە است

جان باختە است قطور خوی یعقوب صادقی ٨

١٣٩٩/٣/٢٤  در بندرعباس حین انجام کار بعلت برق گرفتگی جان
باختە است

جان باختە است سروآبادمریوان عباس خزم ٩

١٣٩٩/٣/٢٧  حین انجام کار در ساختمان نیمە کارە سقوط کردە و جان
باختە است

جان باختە است مهاباد سالم گل سور ١٠

 ”
“

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(

عبدالسالم گل سور، کارگر ساکن شهرستان مهاباد روز ٢٧ خرداد ماه، در حین انجام کار با سقوط از ساختمان جان خود را 
از دست داد.
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اطالعات و مشخصات افرادیکە از طریق خودکشی در سەماهەی بهار 
سال ١٣٩٩خورشیدی بە زندگی خود خاتمە دادەاند

تاریخ چگونگی حادثە سن محل اقامت مشخصات ردیف
١٣٩٩/١/١ بدلیل نامعلومی از طریق  حلق آویزکردن بە زندگی خود خاتمە دادە است ٢٩ سالە کامیاران بیژن  احمدنیا ١
١٣٩٩/١/٣  بدلیل مشکالت خانوادگی با همسرش از طریق حلق آویز کردن بە زندگی

خاتمە دادە است
نامعلوم جوانرود زهرا  احمدی ٢

١٣٩٩/١/٤  بدلیل تهیدستی و مشکالت مالی از طریق حلق آویز کردن بە زندگی
خاتمە دادە است

٥٦ سالە نەغەدە فتاح  دشتی ٣

١٣٩٩/١/٥ بدلیل مشکالت خانوادگی از طریق خودسوزی بە زندگی خاتمە دادە است نامعلوم ایالم خدیجە  ابراهیمی ٤
١٣٩٩/١/٦  بدلیل تهیدستی و مشکالت مالی از طریق حلق آویزی بە زندگیش خاتمە

دادە است
٢٨ سالە کرماشان موسی  شفیعی ٥

١٣٩٩/١/١٤  بدلیل نامعلومی در زندان مرکزی میاندوآب بە زندگی خویش خاتمە دادە
است

١٩ سالە مهاباد دانیال  ذین العابدین ٦

١٣٩٩/١/١٤  بدلیل ممانعت خانوادەاش و ازدواج با شخص مورد عالقە از طریق حلق آویز
کردن بە زندگیش خاتمە دادە است

١٦ سالە  تومارقامیش
سقز

سروە   عبدی ٧

١٣٩٩/١/١٥  بدلیل فقر و تهی دستی خانوادەاش از طریق حلق آویز کردن بە زندگی
خاتمە دادە است

١٢ سالە ایالم زینب   جهانگیری ٨

١٣٩٩/١/١٦ بدلیل نامعلومی از طریق  حەلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است نامعلوم دهگالن میثم   طهماسبی ٩
١٣٩٩/١/١٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە

دادە است
٢٤ سالە کرماشان ... اردالن ١٠

١٣٩٩/١/١٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق مصرف نمودن قرص برنج بە
زندگیش خاتمە دادە است

نامعلوم دهلران مینا  صداقت ١١

١٣٩٩/١/١٧ بدلیل نامعلومی از طریق  حەلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است نامعلوم  شیروانی
کامیاران

قدرت  بردان ١٢

 ”
“

هر کس  حق  آزادی  فکر و وجدان  و مذهب  دارد. این  حق  شامل  آزادی  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( 
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١٣٩٩/١/١٨  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە
است

٢٢ سالە دیواندرە شادی  اصغری ١٣

١٣٩٩/١/٢٣ بدلیل فقر و تهی دستی خانوادگی بە زندگی خاتمە دادە است نامعلوم دهلران ایالم حمید  ابراهیمی ١٤
١٣٩٩/١/٢٣ بدلیل فقر و تهی دستی خانوادگی بە زندگی خاتمە دادە است ٥١ سالە سنندج   ملک

محمدباقری
١٥

١٣٩٩/١/٢٦  مادر سە فرزند و بدلیل فقر خانودگی از طڕیق مصرف نمودن قرص بە
زندگیش خاتمە دادە است

٤٣ سالە کرماشان زیبا   خاوری ١٦

١٣٩٩/١/٢٧ بدلیل فقر و بیکاری از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ٣٣ سالە ایالم عادل رشیدی ١٧
١٣٩٩/١/٢٩  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە

است
٣٢ سالە سقز شریفە مصطفی پور ١٨

١٣٩٩/١/٢٩  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە
است

١٩ سالە سقز افسانە  رحیمی ١٩

١٣٩٩/١/٢٩ بدلیل فقر و بیکاری از طریق حەلق آویزی بە زندگیش خاتمە دادە است نامعلوم کامیاران ساسان  انصاری ٢٠
١٣٩٩/١/٣١ بدالیل نامعلومی بە زندگیش خاتمە دادە است نامعلوم دیواندرە سیدغفور  مجیدی ٢١
١٣٩٩/٢/٢  بدلیل مشکالت خانوادگی از طبقە پنجم ساختمان خود را پایین اندختە و

بە زندگیش خاتمە دادە است
٢٤ سالە سنندج دریا   محمدی ٢٢

١٣٩٩/٢/٢ ٣٤ سالە مادر سە فرزند و بدلیل مشکالت خانوادگی بە زندگیش خاتمە دادە است سنقر نگین  امینی ٢٣
١٣٩٩/٢/٤  بدلیل مشکالت خانوادگی با مصرف کردن قرص بە زندگیش خاتمە دادە

است
٣٠ سالە مهران  ایالم سیمین   سجادی ٢٤

١٣٩٩/٢/٥  مادر یک فرزند و بدلیل مشکالت خانودگی از طریق حلق آویزی بە
زندگیش خاتمە دادە است

٢٥ سالە سنندج سارینا   غفوری ٢٥

١٣٩٩/٢/٥  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق حلق آویزی بە زندگیش خاتمە دادە
است

٢٦ سالە نقدە منیج  قادری ٢٦

١٣٩٩/٢/٥  بدلیل مشکالت خانوادگی از طریق خوردن قرص برنج بە زندگیش خاتمە
 دادە است

٢٥ سالە دیواندرە هاوژین   مجیدی ٢٧

هادی یزدانی، معلم ساكن ارومیه  كه  در ١١ فروردین در شهر سقز 
بە دالیل نامشخص خودکشی کردە است.

دانیال زین العابدین، ١٩ سالە، روز ١٤ اردیبهشت ماه در زندان 
مرکزی شهرستان میاندوآب بە دالیل نامشخص خودکشی کردە 

است.

 ”
“

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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١٣٩٩/٢/٦  زندانی بودە و هنگام مرخصی بدلیل نامعلومی بە زندگیش خاتمە دادە
است

نامعلوم سنندج هیمن  رحیمیان ٢٨

١٣٩٨/٢/٨  نامزد بودە و بدلیل مشکالت خانودگی از طریق خودسوزی بە زندگیش
خاتمە دادە است

٢٣ سالە مریوان سویە  بهمنی ٢٩

١٣٩٩/٢/١١  بدلیل مشکالت خانوادگی از طریق خوردن قرص بە زندگیش خاتمە دادە
است

٣٠ سالە کرماشان شقایق  مرادی ٣٠

١٣٩٩/٢/١١ معلم بودە و بدالیل نامعلومی بە زندگیش خاتمە دادە است ٤٥ سالە سقز هادی   یزدانی ٣١
١٣٩٩/٢/١١  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق حلق آویزی بە زندگیش خاتمە دادە

است
١٦ سالە پاوە شیالن  شبرنگ ٣٢

١٣٩٩/٢/١٢  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق حلق آویزکردن بە زندگیش خاتمە دادە
است

٤٩ سالە میاندوآب پروین  فرتوت ٣٣

١٣٩٩/٢/١٦  بدلیل مشکالت خانوادگی از طریق خودسوزی بە زندگیش خاتمە دادە
است

٥١ سالە کامیاران لیقاح   حیدری ٣٤

١٣٩٩/٢/١٨  پدر سە فرزند بدلیل فقر از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە
است

٥٠ سالە سنندج جلیل تایمرادی ٣٥

١٣٩٩/٢/٢٨ کولبر بدلیل فقر از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ٣٢ سالە روانسر اصغر خسروی ٣٦
١٣٩٩/٣/٣ بدلیل فقر و تهیدستی بە زندگیش خاتمە دادە است ١٧ سالە سقز مفیدە حسن نژاد ٣٧
١٣٩٩/٣/٣ بدلیل فقر و بیکاری از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ٢٥ سالە سرپل زهاب وحید قنبرویسی ٣٨
١٣٩٩/٣/٤ بدلیل فقر و بیکاری از طریق خودسوزی بعداز دو هفتە جان باختە است ١٨ سالە ایالم محمد گراوند ٣٩
١٣٩٩/٣/٥  بدلیل مشکالت روحی و روانی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە

دادە است
١٩ سالە پیرانشهر حاصل آلتون ٤٠

١٣٩٩/٣/٥ بدلیل فقر و بیکاری از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ١٧ سالە کرماشان مهدی ایمانی ٤١
١٣٩٩/٣/٥  بعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە

است
نامعلوم مەهاباد پرور علیپور ٤٢

١٣٩٩/٣/١٣  یک روز بعد از فوت ماردش از طریق مصرف قرص برنج بە زندگیش
خاتمە دادە است

نامعلوم بوکان وریا کامروا ٤٣

١٣٩٩/٣/١٤ بدلیل فقر و بیکاری از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است نامعلوم کرماشان سلمان عسکری ٤٤
١٣٩٩/٣/١٤ بدلیل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ١٤ سالە سقز آال عنبری ٤٥
١٣٩٩/٣/١٤ بدلیل فقر خاناودگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ١٦ سالە سقز دانیال حسین پور ٤٦
١٣٩٩/٣/١٥  یتم بودە و بدلیل اینکە ادارەی بهزیستی از نگهداری وی خوداری ورزیدە

ازطریق مصرف قرص بزنج بە زندیش خاتمە داە است
١١ سالە کرماشان ٤٧ آرمین ... 

١٣٩٩/٣/١٥  متأهل و بعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش
خاتمە داە است

٢٢ سالە بوکان شهال حاجی ٤٨

١٣٩٩/٣/١٦  بعلت فقر و بیکاری از طریق مصرف قرص برنج بە زندگیش خاتمە دادە
است

مهندس تیکاب ٤٩ مجید ... 

 ”
“

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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سمیە بهمنی ٢٣ سالە ساکن شهرستان مریوان از طریق خودسوزی 
بە زندگی خود پایان داد.

شیالن شبرنگ ١٦ سالە، اهل شهرستان پاوە، روز ١١ فروردین ماه  
بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگی 

خود پایان داد.

١٣٩٩/٣/١٩  جلوی درب بنیاد شهید اقدام بە خودسوزی کردە و بە زندگیش خاتمە
دادە است

نقص عضو کرماشان جهانگیر آزادی ٥٠

١٣٩٩/٣/١٩  متأهل و بعلت مشکالت خانوادگی از طریق مصرف قرص برنج بە
زندگیش خاتمە دادە است

نامعلوم ایالم نهیە امامی ٥١

١٣٩٩/٣/٢٠  بعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە داە
است

١٧ سالە سقز نگین کرمی ٥٢

١٣٩٩/٣/٢٢  بعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە داە
است

٢٢ سالە مریوان روژین فالحی ٥٣

١٣٩٨/٣/٢٥  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق خودسوزی بە زندگیش خاتمە دادە
است

٣٠سالە ارومیە زینب مجیدی فر ٥٤

١٣٩٨/٣/٢٨ بە دالیل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ٣٠سالە درەشهر ایالم سیمین  رشیدی ٥٥
١٣٩٩/٣/٢٩  بدلیل مشکالت خانوادگی و از طریق مصرف قرص برنج بە زندگیش

خاتمە دادە است
نوجوان  هرسین

کرماشان
مینا صمیمی ٥٦

١٣٩٩/٣/٣٠  بدلیل مشکالت خانودگی از طریق خودسوزی بە زندگیش خاتمە دادە
است

٢٩ سالە ارومیە شلیر برزنجی ٥٧

١٣٩٩/٣/٣٠  بدلیل ازداوج اجباری با اسلحە بە خود شلیک و بە زندگیش خاتمە دادە
است

١٨ سالە کرماشان شیرین کمری ٥٨

١٣٩٩/٣/٣٠ بە دالیل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن بە زندگیش خاتمە دادە است ٢٢ سالە سنندج بهمن  موسوی ٥٩

 ”
“

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(
***

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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