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کانون حقوق بشر 
کردستان ایران

سە ماه پاییز ١٣٩٧

گزارش بخشی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران 
توسط قوه ی قضائیه ، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی

طی سه  ماه پاییز 1397 و در سومین فصل از این سال نیز کماکان و طبق روال گذشته  بیشترین سهم از سرکوب جمهوری اسالمی 
و نقض حقوق بشر در تمامی زمینه های سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی به  کردستان ایران رسید.

براساس اطالعات ثبت شده  توسط نهاد حقوق بشر کردستان ایران، طی مدت سه  ماه پاییز 97 بیش از 386 مورد خشن از نقض 
حقوق بشر در کردستان بە ثبت رسیدە است.

در خالل این سه  ماه 70 کولبر و کاسبکار مناطق مرزی کردستان قربانی سیاست عدم توسعە سیستماتیک کردستان به  لحاظ 
اقتصادی و رفتار دشمن مأبانه ی جمهوری اسالمی ایران نسبت به  ملت کرد، شده اند. از این 70 قربانی 23 تن از آنان کشته  و 47 
تن دیگر نیز زخمی شده اند. از 23 کولبری که  کشته  شده اند، 16 تن از آنان در نتیجه ی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران کشتە شدە و، 3 تن دیگر از آنان نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای مسلح و متعاقبأ به دلیل سقوط از ارتفاع و یا 
چپ شدن اتومبیلشان جان باختەاند، همچنین 7 کولبر دیگر نیز به سبب گرفتارشدن در برف و بهمن و در اثر سرمازدگی جان خود 
را از دست داده اند. از آن 47 کولبر زخمی شدە نیز 43 تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسالمی زخمی 

گشته  و 4 کولبر دیگر نیز به دلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح و نهایتأ سقوط از ارتفاعات مجروح شده اند.
کشته  و زخمی شدن 70 کولبر و کاسبکار کرد در فصل پاییز امسال در حالی است که  در سه  ماه تابستان هم 64 کولبر و 
در سه  ماهه ی بهار نیز 41 تن از آنان در مناطق مرزی کردستان کشته  و زخمی شده  بودند؛ این آمار نشانگر این است که  شمار 
قربانیان كشتار جمهوری اسالمی در این فصل نسبت به  دو فصل گذشته  به  طرز چشمگیری روند تصاعدی داشتە است. همچنین 
در نتیجه ی دو مورد حمله ی مسلحانه ی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به  شهروندان در شهرستان پیرانشهر و همچنین در محور 

 ”“
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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جاده ی بوکان-مهاباد یک تن کشته  و سه  تن دیگر زخمی شده اند.
در همین مدت سه  ماهه  201 تن از شهروندان عادی و فعاالن مدنی و سیاسی از سوی نهادهای امنیتی به  اتهام فعالیت 
سیاسی و امنیتی علیه  جمهوری اسالمی و منافع این رژیم بازداشت شده اند. شماری از آنان پس از بازجویی نهادهای امنیتی با 
قید وثیقه  تا هنگام برگزاری دادگاه بەطور موقت آزاد شده  و 66 تن از آنان به  2 ماه تا 15 سال )در مجموع 1786 ماه( حبس 
محکوم شده اند. بازداشت 201 تن و صدور حکم 66 تن از آنان در مدت سه  ماهه ی پاییز امسال در حالی است که  طی سه  ماهه ی 
تابستان 106 تن و در سه  ماهه ی نخست امسال نیز 103 تن به  اتهام فعالیت سیاسی و امنیتی بازداشت شده  بودند، آمار و ارقام 
مذکور نشانگر آن است از شروع سال جدید تاکنون روز به  روز فضای امنیتی و سرکوب در کردستان بیشتر گشته است. همچنین 
سه  زندانی کرد در زندان های کرج، ایالم و همدان زیر شکنجه  جان باختە و یک زندانی نیز با تصمیم قوه ی قضائیه  محکوم به  

قطع هر دو دست از ناحیه ی مچ، گشته  است.
همچنین طی سه  ماه اخیر حداقل 9 زندانی کرد که  به  اتهام قتل عمد و قاچاق مواد مخدر محکوم به  اعدام شده  بودند، در 
زندان های ارومیه ، سنندج و زنجان احکامشان اجرا و اعدام شده اند . همچنین دادگاه عالی کشور حکم اعدام یک زندانی سیاسی 

کرد اهل اشنویه  را تائید کرد و نیز یک نوجوان از شهرستان سقز محکوم به  اعدام شده است.
طی سه  ماه پاییز انفجار مین های خنثی نشده  در کردستان نیز بیش از 18 قربانی گرفتە که  مرکز حقوق بشر کردستان هویت 
12 تن از آنان را ثبت کرده است. از این 12 تن قربانی انفجار مین که  نام و هویتشان به  ثبت رسیده است، 2 تن از آنان جان خود 

را از دست داده  و 10 تن دیگر نیز زخمی شده اند.
طی همین مدت بیش از 19 کارگر کرد در شهرهای کردستان و نیز سایر شهرها و مناطق ایران قربانی حوادث کار گشته اند که  
هویت 8 تن از آنان از سوی مرکز حقوق بشر کردستان به  ثبت رسیده  است. این 8 تن به  دالیل مختلفی از جمله  سقوط از ارتفاع، 

برق گرفتگی و خفگی جان خود را از دست داده اند. 
آمار خودکشی ها نیز در کردستان به علت گسترش افسردگی و بحران  اقتصادی و بیکاری و همچنین؛ بی توجهی دستگاه های 
دولتی و حکومتی طی این سه  ماهه ی اخیر چشمگیر بوده  است. طی مدت سه  ماهه ی پاییز حداقل 56 تن در کردستان با اقدام 
بە خودکشی به  زندگی خود پایان داده اند که  مرکز حقوق بشر کردستان هویت 39 تن از آنان را به طور آشکار به  ثبت رسانده  است.
 آمار و اطالعاتی که  مرکز حقوق بشر کردستان در خصوص نقض حقوق بشر در این بخش از ایران  اعالم کرده  است صرفأ آن 
دست از اخبار و اطالعاتی را شامل می شود که  به طور آشکارا رسانه ای شده اند و توسط منابع موثق بدان پرداختە شده  است، وگرنە 
این مرکز بر این باور است که آمار درست و موارد دقیق نقض حقوق بشر در کردستان توسط جمهوری اسالمی بسیار بیش از آن 

چیزی است که  نشان داده  می شود.

 ”
“

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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نمودار نقض حقوق بشر در کردستان طی سه  ماهه ی پاییز سال 1397 خورشیدی به  شرح ذیل است:   

آمار کشته  و زخمی شدە است شدن کولبران و کاسبکاران در سە ماهەی پاییز 1397 

تاریخ  ردیف مشخصات محل نوع خسارات چگونگی رویداد 
1397/7/4  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفته 

است
میرحاج علیزادە سلماس   زخمی شدە است 1

1397/7/4  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفته 
   است

سلماس   زخمی شدە است 2 عبدالعزیز فنکی

1397/7/5  در پی تعقیب و گریز از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی دچار
  ایست قلبی شدە است

ربط جان باختە است بهزاد   قاسمی 3

1397/7/9 4 اکرم   خلیلی ارومیە  جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/7/11 5 عظیم   احمدی نوسود  جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/7/13 6 امید   صالح پور سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/7/13 کمال  قادریان سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 7
1397/7/16 8 رسول  سراجی سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/7/23 کاوە  دشمیر پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 9
1397/7/24 بانە زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 10 عثمان  سعیدی
1397/7/24 جابر  برشان پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 11
1397/7/28 12 رحیم  گردسوری پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است

 ”“
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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1397/7/28     مصطفی سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
 حسنی

13

1397/7/28 14 ذکریا   بکری ارومیە زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/8/1  در"شپیران" هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار

 گرفتە است
فرامرز  جلی باقو سلماس جان باختە است 15

1397/8/1  در"شپیران" هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار
 گرفتە است

سلماس زخمی شدە است ذاکر جلی باقو 16

1397/8/3  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفته 
 است

مریوان زخمی شدە است 17 ارکان    کرمی

1397/8/4 خوی جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 18 ادیب حسینی
1397/8/4 19 امین   خضرپور سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/8/4 20 خالد محمدپور سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/8/4  به  علت ماندن در سرما و نهایتأ سرمازدگی در کوهستان جان باختە

  است
21 مظفر   حسینی ارومیە  جان باختە است

1397/8/6 22 خضر   مفیدە پیرانشهر جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/8/6 23 رسول   حسین زادە سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/8/9    حمید چالدران زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است

بروکی میالن
24

1397/8/9 خالد  بیتاسی مهاباد زخمی شدە است به  ظن حمل بار قاچاق اتوموبیل وی مورد تیراندازی قرار گرفته  است 25
1397/8/12  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە

 است
26 برومند   بهرامی ثالث باباجانی جان باختە است

1397/8/12  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە
 است

ثالث باباجانی زخمی شدە است 27 ارکان   بهرامی

1397/8/12  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە
 است

ثالث باباجانی زخمی شدە است 28 هوشیار   نمامی

1397/8/13  روز 24 آبانماە بە همراە جابر برشان هدف تیراندازی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی قرار گرفت و بعد از 3 هفتە در بیمارستان جان باخت

29 مصلح   قریشی پیرانشهر جان باختە است

1397/8/16 خوی زخمی شدە است بە ظن حمل کاالی قاچاق اتومبیل وی را بە رگبار بسته اند  30 منصور   فیضی
1397/8/17  از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در مرز پیرانشهر بە وی 

 تیراندازی شدە است
31 صالح   اسفندوند مهاباد جان باختە است

1397/8/17 جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است کامیاران 32 فاروق    فیضی
1397/8/18  هنگام تعقیب و گریز از سوی نیروهای مسلح از ارتفاع سقوط کردە

 است
 شیرزاد )یونس( سردشت  جان باختە است

 ابراهیم
33

1397/8/20 مریوان جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است غالب   کویک 34
1397/8/20 ماهر    شینی ارومیە زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 35
1397/8/20 ستار   موالیی سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 36
1397/8/20 سلماس زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است محمد  ولی پور 37

 ”“
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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1397/8/23 بانە زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 38 لقمان خیالی
1397/8/23 39 سیروان عبداللەزادە پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/8/24 40 مظفر روار پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/8/24 جعفر  الچینی پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 41
1397/8/26   مهران سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است

 دهستانی راد
42

1397/8/28 بانە زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 43 لقمان   فتاحی
1397/8/28 بانە زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 44 لقمان  تعلم
1397/9/4 45 حسین  بریان سردشت زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/9/4 ترگور زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 46 مامەش   علیزادە
1397/9/6 بانە جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 47 مهدی امینی
1397/9/8  پدر دو فرزند بودە و هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

 قرار گرفتە است
بانە جان باختە است هادی سلیمی 48

1397/9/8 فرهاد بیانک پیرانشهر جان باختە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 49
1397/9/8 صدیق بیانک پیرانشهر زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 50
1397/9/8  در پی تیراندازی و تعقیب و گریز ازسوی نیروهای مسلح رژیم از

 ارتفاع سقوط کردە و بە سختی زخمی شدە است
بانە  زخمی شدە است 51 سعدالە  شریف زادە

1397/9/9  در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی قرار گرفتە است

52 محمد عباسی نقدە جان باختە است

1397/9/9 53 جبرئیل احمدی ارومیە زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/9/13 خالد سلیمی سردشت  زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 54
1397/9/13 جعفر منیر سردشت  زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 55
1397/9/13 عادل شافعی سردشت  زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 56
1397/9/13 57 شاهین محمدی پیرانشهر  زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/9/13 پیرانشهر  زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است 58 شریف محجوب
1397/9/14  پدر 4 فرزند و در ارتفاعات"کیلەشین" هدف تیراندازی نیروهای مسلح

 جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
59 عبدالقادر صالحیان اشنویە جان باختە است

1397/9/14 60 عمر نبی زادە ارومیە  زخمی شدە است هدف تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفتە است
1397/9/20  در کوهستان های آالنە بە علت سرما و یخبندان و سرمازدگی جان 

 باختە است
پیرانشهر  جان باختە است 61 زانیار عزیززادە

1397/9/21 62 جواد گوالیی ارومیە  جان باختە است  در کوهستان بعلت سرما و سقوط بهمن جان باختە است 
1397/9/21  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفته 

 است
63 هادی نعمتی ارومیە زخمی شدە است

1397/9/23  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار
 گرفتە است

بانە جان باختە است رحمان کتابی 64

1397/9/23  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار
 گرفتە است

بانە زخمی شدە است 65 محمود معروفی

 ”“
احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.

)ماده 9 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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1397/9/25  به  علت تیراندازی و تعقیب و گریز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
 اتوموبیلش واژگون شدە و جان باختە است

 رحمان مهاباد جان باختە است
 رسولی قرەچوم

66

1397/9/25  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار
 گرفتە است

پیرانشهر زخمی شدە است 67 نادر نبی زادە

1397/9/27  در کوهستان های اورامانات به  علت سرما و و یخبندان و سرمازدگی
 جان باختە است

ساالر تنهایی جوانرود جان باختە است 68

1397/9/28  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار
 گرفتە است

رحمان شوانە سردشت زخمی شدە است 69

1397/9/29  هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار
 گرفتە است

70 علی مامند اشنویە زخمی شدە است

آمار افراد اعدام شده  در سە ماهەی پاییز 1397

 ردیف مشخصات ساکن علت اعدام و محل اجرای حکم                تاریخ
1397/7/10 زینب سکاوند ارومیە بە اتهام ارتکاب قتل عمد در زندان ارومیە اعدام شدە است  1
1397/7/10 ارومیە بە اتهام ارتکاب قتل عمد در زندان ارومیە اعدام شدە است  سلمان خان علیلو 2
1397/7/10 حسن حاجیلو ارومیە بە اتهام ارتکاب قتل عمد در زندان ارومیە اعدام شدە است   3
1397/7/24 کورش بهزادیان ایالم بە اتهام ارتکاب قتل عمد در زندان ارومیە اعدام شدە است   4
1397/7/24 دیواندرە بە اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدە است   5 مولود شاەحسینی
1397/7/24 ارسالن شیرانی میاندوآب بە اتهام ارتکاب قتل عمد در زندان ارومیە اعدام شدە است   6
1397/8/15 بە اتهام ارتکاب قتل عمد در زندان زنجان اعدام شدە است   اربیل سوران رشید زاهید 7
1397/8/22 بە اتهام ارتکاب قتل عمد در زندان سنندج اعدام شدە است   8 شرارە الیاسی سنندج
1397/9/19 یونس عزیزی نقدە بە اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدە است   9

 ”“
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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چند مورد متفاوت  و دیگر نقض حقو  ق بشر در کردستان ایران

تاریخ شرح و جزئیات ماوقع اهل مشخصات ردیف
1397/7/2 زیر شکنجە در زندان گوهردشت کرج جان باختە است کرماشان وحید علمایی 1
1397/7/3 پیرو یارسان بودە و  زیر شکنجە در زندان کرماشان جان باختە است کرماشان رامین حسینی 2 

1397/7/21 بە اتهام سرقت حکم قطع دو دستش از ناحیەی مچ صادر شدە است کرماشان کەسری کەرمی 3
1397/7/16 حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور تایید شدە است اشنویە هدایەت عبداللەپور 4
1397/7/20  در جادە بوکان_مهاباد هدف تیراندازی ماموران دولتی قرار گرفتە و پس

از دو هفتە دست و پنجە نرم کردن با مرگ در بیمارستان جان باختە است
بوکان علی نصیری 5

1397/7/20  در جادە بوکان_مهاباد هدف تیراندازی ماموران دولتی قرار گرفتە و
زخمی شدە است

بوکان مسعود اکبرپور 6

1397/7/24  هنگام چراندن گوسفندان خود هدف تیراندازی نیروهای دولتی قرار گرفتە
و زخمی شدە است

پیرانشهر جابر برشان 7

1397/7/24  هنگام چراندن گوسفندان خود هدف تیراندازی نیروهای دولتی قرار گرفتە
و زخمی شدە است

پیرانشهر مصلح قریشی 8

1397/7/25  با دخالت نهادهای امنیتی از ادامە تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 علوم سیاسی محروم شدە است

جوانرود مسعود کریمی 9

1397/8/1 با تصمیم دستگاه قضایی محکوم بە اعدام شدە است سقز شایان سعیدپور 10
1397/8/2 در ادارەی آگاهی ایالم زیر شکنجە در زندان جان باختە است ایالم نعمەت اللە چراغی 11
1397/8/5 19 سالە هدف تیراندازی ماموران دولتی قرار گرفتە و کشتە شدە است سرپل ذهاب بالل تەهامی 12
1397/8/5 سرپل ذهاب 19 سالە هدف تیراندازی ماموران دولتی قرار گرفتە و کشتە شدە است ایوب پاالنی 13

 ”
“

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(



1
0

 I ranian Kurdistan
Human Rights Center

١0

www.fa.chawnews.comسە ماه پاییز ١٣٩٧

افرادی کە در سە ماهەی پاییز 1397 قربانی انفجار مین شدەاند 

چگونگی حادثە تاریخ محل شغل نوع زیان  ردیف مشخصات
1397/7/3  در نزدیکی روستای دروران حومە مریوان به  علت انفجار مین

 کشتە شدە است
کشتە شدە است دیواندرە کولبر علی نادری 1

1397/7/3  در نزدیکی روستای دروران حومە مریوان به  علت انفجار مین
کشتە شدە است

کشتە شدە است مریوان کولبر  2 عبداللە محمدزادە

1397/7/3  در نزدیکی روستای دروران حومە مریوان به  علت انفجار مین و
 دچار قطعی از ناحیه ی پا شدە است

زخمی شدە است حمید باینجو سنندج کولبر 3

1397/7/3 زخمی شدە است  هنگام مین روبی و منفجر شدن مین بە سختی زخمی شدە است   رانندە بیل
مکانیکی

ایالم  عبدالکریم
 محمدی

4

1397/8/7 زخمی شدە است هنگام خنثی کردن مین و منفجر شدن آن پایش قطع شدە است 5 علی اشرف جوانی سنندج مین یاب
1397/8/10  هنگام خنثی کردن مین و منفجر شدن آن یکی از پاهای خود

را از دست دادە است
زخمی شدە است 6 یحیی دشتی دهلران مین روب

1397/10/23  به  علت انفجار مین و مواد منفجرەی خنثی نشدە بە سختی
 زخمی شدە است

مهران شهروند زخمی شدە است 7 حدیث سیدی

1397/10/23  به  علت انفجار مین و مواد منفجرەی خنثی نشدە بە سختی
زخمی شده  است

مهران شهروند زخمی شدە است 8 رضا سیدی

1397/7/30  به  علت انفجار مین در مرز پیرانشهر هر دو پای خود را از 
 دست داده  است

زخمی شدە است کولبر مهاباد 9 شهاب آکفودە

1397/9/6 کشاورز زخمی شدە است به  علت انفجار مین یک پای وی قطع شدە است بانە 10 عبدالرحمن شریفی
1397/9/11  درمنطقەی هنگژال به  علت انفجار مین بە سختی زخمی شده 

 است
زخمی شدە است ... بانە 11 کامیار عبدالهی

1397/9/11  درمنطقەی هنگژال به  علت انفجار مین بە سختی زخمی شده 
است

زخمی شدە است ... بانە 12 صفر رحمانی

 ”“
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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افرادی کە در سە ماهەی پاییز 1397 بازداشت و محکوم بە حبس شدەاند 

تاریخ ردیف مشخصات محل شغل        احکام 
...  در اوایل شهریور ماە بە اتهام همکاری با احزاب کردی مخالف

 رژیم بازداشت شدە بود و به  تازگی خبر آن انتشار یافته  است
... سنندج 1 طارم نیلی        

...  در اوایل شهریور ماە بە اتهام همکاری با احزاب کردی مخالف
 رژیم بازداشت شدە بود و به  تازگی خبر آن انتشار یافته  است

... سنندج 2 شاهو پرچمی

1397/7/1  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف رژیم بە 3 سال حبس
 محکوم گردیدە و بە زندان ارومیە منتقل شدە است

کشاورز خلیل شاهی اشنویە  3

1397/7/2  بە اتهام فعالیت سیاسی و امنیتی علیە جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

کشاورز سردشت 4 کریم احمدپور

1397/7/2  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

بانە شهروند 5 محسن قادرپناهی

1397/7/2  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

بانە شهروند 6 رزگار محمدی

1397/7/2  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

بانە شهروند 7 طیب احمدی

1397/7/2 بانە شهروند از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە است 8 میالد رسولی
1397/7/2  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە

 است
بانە شهروند 9 عطا رشیدزادە

1397/7/2 بانە شهروند از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە است 10 ارکان رضایی
1397/7/2  ساکن روستای حاج  حسن از سوی ادارە اطالعات شهرستان

 میاندوآب بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە است
کشاورز 11 انور جنگی مهاباد

1397/7/3  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

12 لقمان مامەپور بوکان شهروند

1397/7/3  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

کشاورز 13 حسن ترنگ مهاباد

1397/7/3  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

کشاورز 14 آرام خرسندی مهاباد

1397/7/3  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

کشاورز 15 اسعد حاجی رسولی بوکان

1397/7/3  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە نظام بە 1 سال حبس محکوم شدە
 است

16 ارسالن برنا مهاباد روزنامەنگار

 ”“
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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1397/7/4  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

کشاورز 17 افسانە خرسندی مهاباد

1397/7/4  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

سنندج معلم  18 مهرانە مرادی   

1397/7/5  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

رانندە تاکسی ابراهیم دیوازی    مهاباد 19

1397/7/6  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

کشاورز 20 یعقوب محمدی مهاباد

1397/7/6  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە
 است

کشاورز 21 شیرکو رهبری مهاباد

1397/7/7  بە اتهام همکاری با کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی بازداشت
 شدە است

بهزاد )بهروز( خلیفەزادە مهاباد شهروند 22

1397/8/11  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت و بە 6 سال حبس محکوم شدە است

مریوان شهروند بارزان محمدی 23

1397/8/5 24 یونس رسولی بوکان رانندە کامیون بە اتهام شرکت در اعتصاب کامیونداران بازداشت شدە است 
1397/8/5 25 مجید رسولی بوکان رانندە کامیون بە اتهام شرکت در اعتصاب کامیونداران بازداشت شدە است 
1397/8/5 عثمان نادری بوکان رانندە کامیون بە اتهام شرکت در اعتصاب کامیونداران بازداشت شدە است  26
1397/8/7 سنندج رانندە کامیون بە اتهام شرکت در اعتصاب کامیونداران بازداشت شدە است  27 فواد امجدی
1397/8/7 سنندج رانندە کامیون بە اتهام شرکت در اعتصاب کامیونداران بازداشت شدە است  28 آزاد امجدی
1397/7/8  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی

 بازداشت شدە است
29 احمد شاهد ایالم شهروند

1397/7/8  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

قادر حسین زادە  بوکان شهروند 30

1397/7/9  از سوی ادارە اطالعات بازداشت، وی همسر حسن تارتنگ است
  کە روز سوم آبانماە بازداشت شده  بود

31 بفرین تارتنگ مهاباد شهروند

1397/8/9  از سوی ادارە اطالعات کرماشان به  دالیل نامعلومی بازداشت
 شدە است

پاوە رانندە اتوبوس 32 اکرم رستم زادە

1397/7/12  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

33 عثمان زیرە اشنویە  شهروند

1397/8/12  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
بازداشت و بە 6 سال حبس محکوم شدە است

اقبال احمدپور ارومیە شهروند 34

1397/7/14  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

 درود شاعر و نویسندە
 لرستان

مینا راد 35

1397/7/15  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
بازداشت و بە 123 ماە حبس محکوم شدە است

36 کیوان علیالی مهاباد شهروند

 ”
“

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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1397/7/15  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
بازداشت و بە 3 ماە حبس محکوم شده  است

کامیاران شهروند رحیم خاطری 37

1397/7/15  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سقز معلم 38 محمدصالح  شکری

1397/7/16 سنندج فعال کارگری از سوی ادارە اطالعات به  دالیل نامعلومی بازداشت شدە است زانیار دباغیان 39
1397/7/16  به  اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی بازداشت

و به  6 ماه حبس محکوم شده  است
سقز شهروند 40 ناصر رحیمی

1397/7/16  به  اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی بازداشت
و به  6 ماە حبس محکوم گردیدە است

سقز شهروند 41 هیمن حسینی

1397/7/18  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج فعال دانشجویی مسعود  ضیایی 42

1397/7/19 مریوان روزنامەنگار به  اتهام نشر اکاذیب و انتقاد از نظام بازداشت شدە است رزگار کریمی 43
1397/8/21  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی بە 1

 سال حبس محکوم گردیدە است
سنندج شهروند 44 صدیق رستمی

1397/7/22 کرماشان بازاری  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 15 سال محکوم گردیدە است  45 نریمان بختیاری
1397/7/22 بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 15 سال محکوم گردیدە است کرماشان بازاری  46 محمدرضا آمریون
1397/7/22 بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 15 سال محکوم گردیدە است کرماشان بازاری  47 حمید محمدی
1397/7/22  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 5 سال حبس محکوم گردیدە 

 است
کرماشان بازاری  48 صدیق محمدی

1397/7/22  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 5 سال حبس محکوم گردیدە 
 است

کرماشان بازاری  49 حسین نیک روشن

1397/7/22  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 5 سال حبس محکوم گردیدە 
 است

کرماشان بازاری  50 هومن بهرەمند

 ”“
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  میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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1397/7/22  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 5 سال حبس محکوم گردیدە 
 است

کرماشان بازاری   محمدهادی
 یوسف شاهی

51

1397/7/22  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 5 سال حبس محکوم گردیدە 
 است

کرماشان بازاری  52 حسن حبیبی

1397/7/22  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 5 سال حبس محکوم گردیدە 
 است

کرماشان بازاری  53 سردار محمدی

1397/7/22  بە اتهام ایجاد اختالل دربازار بە 5 سال حبس محکوم گردیدە 
 است

کرماشان بازاری  54 به آستین چیدە

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
 ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

55 افشار رشیدی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74 
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

56 انور رشیدی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

57 صادق رستمی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

58 نادر خاکی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

59 میالد دوستی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و    
74 ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

60 محمدصالح قیتاسی  ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و    
74 ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

61 صادق کاکاخانی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و    
74 ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

62 توحید قیتاسی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

63 سعید قیتاسی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

64 امین ارکوزی ایالم

1397/7/22  بە اتهام  اعتراض نمودن بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
 صربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

65 حجت اسماعیلی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

66 عباس مظفری ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

67 علی کاکاخانی ایالم

1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

68 محمد حیدری ایالم

 ”“
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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1397/7/22  بە اتهام اعتراض نسبت بە وضعیت کاری بە 6 ماە حبس و 74
ضربە شالق محکوم گردیدە است

 کارگر
پتروشیمی

69 علی نجات اعظمی ایالم

1397/7/23  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت علیە جمهوری اسالمی
 بازداشت شده  است

کرماشان دانشجو 70 علی سهرابی

1397/7/23  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت علیە جمهوری اسالمی
 بازداشت شده  است

سردشت شهروند 71 ادریس عبدالهی

1397/7/24  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام فعالیت علیە جمهوری اسالمی
 بازداشت شده  است

سنندج شهروند 72 محمدامین کنعانی

1397/7/25  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

پیرانشهر شهروند 73 عبدالسالم  قاسمی

1397/7/25  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند شبگرد گالبی 74

1397/7/25  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند زانیار گوالبی 75

1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

مریوان شهروند 76 محسن فرهمند

1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

مریوان شهروند حامد پروازە 77

 ”
“

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(

 عثمان مصطفی پور بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان 28 سال است کە در زندان بسر میبرد و از تمام حقوق یک زندانی سیاسی محروم است
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1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

مریوان شهروند بریار کاوە 78

1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

مریوان شهروند 79 کاروان  احمدی

1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

مریوان شهروند رحمان صدیقی 80

1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند جبار اسماعیلی 81

1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سلماس شهروند رمضان جانو 82

1397/7/26  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

پاوە شهروند 83 جمال علی ویسە

1397/7/27  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

محمد پروازە مریوان شهروند 84

1397/7/27  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

پاوە شهروند ماریا   ویسی 85

1397/7/27  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

پاوە شهروند 86 ادیب  احمدی

1397/7/30  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند 87 وریا خسروی

1397/7/30  بە پرداخت 11میلیون و500 هزار تومان جریمەی نقدی و 10 ماە
 حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر 88 کمال  علیزادە

1397/7/30  بە پرداخت 11میلیون و500 هزارتومان جریمەی نقدی و 10 ماە
حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر 89 جمال  رحیمی

1397/7/30  بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جریمەی
 نقدی و 8 ماە حبس محکوم شده  است

سردشت  کولبر 90 محمد  رحیمی

1397/7/30  بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جریمەی
 نقدی و 8 ماە حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر 91 رضا  صحرانورد

1397/7/30  بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جریمەی
 نقدی و 8 ماە حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر زانیار  حاجیخلنی 92

1397/7/30  بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جریمەی
 نقدی و 8 ماە حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر 93 مصطفی  عزیززادە

1397/7/30  بە پرداخت هشت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جریمەی
نقدی و 6 ماە حبس محکوم شده  است

سردشت  کولبر 94  صدیق  فقیە

1397/7/30  بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان     
 جریمەی نقدی و 8 ماە حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر لقمان  آتش 95

1397/7/30  بە پرداخت پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جریمەی
 نقدی و 6 ماە حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر 96 امید  قربانی زادە

 ”“
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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1397/7/30  بە پرداخت پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جریمەی
 نقدی و 6 ماە حبس محکوم شده  است

سردشت  کولبر یوسف قربانی زادە 97

1397/7/30  بە پرداخت پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جریمەی
 نقدی و 6 ماە حبس محکوم شده  است

سردشت  کولبر 98 کیوان  اللەمرادی

1397/7/30  بە پرداخت پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جریمەی
 نقدی و 6 ماە حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر زانیار  زارعی 99

1397/7/30  بە پرداخت پنج میلیون و دویست و شصت هزار تومان جریمه ی
 نقدی و 10 ماە حبس محکوم شده  است

سردشت  کولبر 100 صابر  یحیی پور

1397/7/30  بە پرداخت یازدە میلیون و پانصد هزار تومان جریمه ی نقدی و 10
ماە حبس محکوم شده  است

سردشت  کولبر 101 شورش پادرشی

1397/7/30  بە پرداخت هفت میلیون و دویست و شصت هزار تومان جریمەی
 نقدی و 6 ماە حبس محکوم شدە است

سردشت  کولبر 102 صدیق  ژالە

1397/7/30  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە
 است

سنندج فعال مذهبی شاهو  میرکی 103

1397/7/30  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە
 است

سنندج فعال مذهبی توفیق  میرکی 104

1397/7/30  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە
 است

سنندج فعال مذهبی 105 کیوان   محمدی

 ”
“

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(

 محمد نظری بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان 23 سال است کە در زندان بسر میبرد و از تمام حقوق یک زندانی سیاسی محروم است
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1397/7/30  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە
 است

سنندج فعال مذهبی 106 ئوسامە  ملکی

1397/8/1  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند 107 برهان  احمدی

1397/8/1  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند کاوە  بابامرادی 108

1397/8/2  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

مریوان شهروند 109 جمال گرامی

1397/8/3  در شهر مریوان بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

پاوە شهروند آسو مرادی 110

1397/8/3  در شهر مریوان بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

پاوە شهروند آرش مرادی 111

1397/8/3  در شهر مریوان بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

پاوە شهروند 112 یوسف احمدی

1397/8/3  در شهر مریوان بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

پاوە شهروند شایان خالدی 113

1397/8/3  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

114 عادل پیروزی مریوان شهروند

1397/8/3  فعال محیط بە اتهام اعتراض بە دستورالعمل شهرداری بازداشت شدە است 
 زیست

115 فاروق محمدی مریوان

1397/8/3  فعال محیط بە  اتهام اعتراض بە دستورالعمل شهرداری بازداشت شدە است 
 زیست

116 عزیز صالحی مریوان

1397/8/3  فعال محیط بە اتهام اعتراض بە دستورالعمل شهرداری بازداشت شدە است 
 زیست

علی سلیمانی مریوان 117

1397/8/3  فعال محیط بە اتهام اعتراض بە دستورالعمل شهرداری بازداشت شدە است 
 زیست

محەممەد مرادکەرەمی مریوان 118

1397/8/3  فعال محیط بە اتهام اعتراض بە دستورالعمل شهرداری بازداشت شدە است 
 زیست

زانیار ئیبراهیمی مریوان 119

1397/8/5  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

ماکو فعال دانشجویی 120 میالد قزلباش

1397/8/8  بە اتهام همکاری با گروە های اسالمی علیە رژیم بازداشت شدە
 است

دستفروش امیر حاجی پور اشنویە  121

1397/8/9  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە
 است

سقز شهروند 122 صدیق رحمانزادە

 ”
“

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(
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1397/8/9  بە همراە پدر )صدیق رحمانزادە ( بە اتهام فعالیت امنیتی علیە
 جمهوری اسالمی بازداشت شدە است

سقز 15سالە 123 عثمان رحمانزادە

1397/8/9  بە اتهام تبلیغ آئین بهائیت بازداشت و بە 1 سال حبس محکوم
 شده  است

سنندج شهروند 124  ذبیح اللە رئوفی

1397/8/5  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

125 سالم مردان مریوان شهروند

1397/8/5  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

126 جبلی ویسی مریوان شهروند

1397/8/5  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

127 فرید پژوهی مریوان شهروند

1397/8/12  همسر زانیار دباغیان کە او هم بە همراە شوهرش بە اتهام فعالیت
 امنیتی علیە رژیم ایران بازداشت شدە است

سنندج شهروند 128 پرستو میرزایی

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

استاد دانشگاە د. هیوا حفیدی مهاباد 129

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

130 خالد غفوری ربط معلم

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

131 خضر تاختار بوکان روحانی 

 ”“
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(

 زینب جەاللیان، بعنوان قدیمی ترین زنانی سیاسی زن در تاریخ ایران بە اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان 11 سال است کە در زندان بسر میبرد و
 حکم اعدامش تایید شدە است
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1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

132 نظام  گچکار بوکان  فعال مذهبی

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

133 صدیق رحمانزداە بوکان  فعال مذهبی

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

134 آوارە قیطرانی بوکان  فعال مذهبی

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی صادق حسین پور 135

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت روحانی  136  حسام محمودی 

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی اسامە رحمانزادە 137

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی 138 شاهرخ تیزرو

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی 139 ابراهیم تیزرو

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی 140 احمد الهی

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی 141 رحمت نصوحی

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

ربط روحانی  142  امید همت زاده

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت روحانی  143 محمد آرمان

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی 144 رحمان حسینی نژاد

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی محمد شاکری 145

1397/8/12  بە اتهام عضویت در گروه های اسالمی بازداشت و بە زندان
 ارومیە منتقل شدە است

سردشت  فعال مذهبی سلیمان شاکری 146

1397/8/15  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی 1 سال دیگر بە
 محکومیتش افزودە شد، نامبرده  اکنون بە مدت 2 سال است در
 زندان ارومیە به  سر می برد و در مجموع بە 6 سال حبس محکوم

  شده  است

کرد عراقی شهروند 147 سردار عثمان بکر

1397/8/19  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

کاسبکار 148 حسن فتحی بوکان

1397/8/19  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

کاسبکار هاشم فتحی بوکان 149

 ”
“

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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1397/8/19  مدت 3 ماە است در زندان به  سر می برد، بە اتهام فعالیت
 امنیتی علیە جمهوری اسالمی بە 5 سال حبس محکوم شده  است

150 اسالم مصطفای ارومیە شهروند

1397/8/21 بە اتهام فراخوان به  اعتصاب معلمان بازداشت شدە است دیواندرە معلم  151 امید شامحمدی
1397/8/22  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی

 بازداشت شدە است
بانە شهروند 152 سامان کریمی

1397/8/23  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

کامیاران شهروند جلیل خالدی 153

1397/8/23  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج فعال مدنی    154 کریم اصغری

1397/8/24  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند مادح فتحی 155

1397/8/24  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند 156 مهوش امیری

1397/8/24  بە اتهام کردن از احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی بازداشت
 شدە است

157 شیروان رستمی مریوان شهروند

1397/8/24  بە اتهام کردن از احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی بازداشت
 شدە است

حمدی رضایی مریوان شهروند 158

1397/8/26  به  اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون رژیم به  3 ماه حبس
محکوم شده  است

سقز شهروند وفا فیروزە 159

1397/8/27  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

160 سلمان افرا مریوان شهروند

1397/8/28  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

161 محمد دادرسی مریوان شهروند

1397/8/28  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت و بە 1 سال حبس محکوم شدە است

سنندج فعال کارگری  162 خلیل کریمی

1397/8/28  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

سنندج شهروند 163 خالد پبرایی

1397/8/28  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
بازداشت شدە است

بانە شهروند کامیار شریفی 164

1397/8/30  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە
 است

پیرانشهر  کولبر 165 زین  الدین شیخە

1397/8/30  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

مغازەدار 166 حشمت ادمن مریوان

1397/9/1  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

پیرانشار شهروند 167 طاهر صوفی

1397/9/3  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

بانە شهروند 168 سینا احمدی

 ”
“

کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باید در قوانین کهنه شده و منسوخ 
تجدید نظر کنند و شیوه های رایج در زمینه 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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1397/9/3  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

بانە شهروند 169 پیام انوری

1397/9/3  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
 بازداشت شدە است

بانە شهروند 170 رضا مریمی

1397/9/3  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی بازداشت شدە
 است

دیواندەرە معلم 171 حامد نرگسی

1397/9/8  بە اتهام تبلیغ علیە نظام بازداشت و بە 2 ماە حبس             
 محکوم شدە است

دانشجو بوکان 172 یوسف محمودی

1397/9/8  بە اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بە یک سال حبس
  محکوم شدە است

کامیاران  فعال کارگری 173 مهرداد صبوری

1397/9/8  بە اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به  3 روز حبس
محکوم شده  است

کامیاران  فعال کارگری 174 دلنیا صبوری

1397/9/8  بە اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بە یک سال حبس
  محکوم شده  است

کامیاران  فعال کارگری 175 امید احمدی

1397/9/8  بە اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بە 3 ماە و یک
 روز حبس محکوم شده  است

کامیاران  فعال کارگری 176 آرام محمدی

1397/9/8  بە اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بە 3 ماە         
 و یک روز حبس محکوم شدە است

کامیاران  فعال کارگری 177 شاهو صادقی

1397/9/8  به  اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به  3 روز حبس
محکوم شده  است

کامیاران  فعال کارگری  178 روژین ابراهیمی

1397/9/10  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

سنندج شهروند همایون بهمنی     179

1397/9/11  بە دلیل انتقاد از کشتن کولبران در خطبەی نماز جمعە بازداشت 
 شدە است

بانە روحانی 180 سعید باقی     

1397/9/12  بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی
بازداشت شدەاست

شهروند ارومیە سعید کاکەیی 181

1397/9/14  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

سردشت شهروند 182  حسن اسالم پناه

1397/9/14  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

183 حبیب اڵلە احمدی سنندج شهروند

1397/9/17  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

184 وحید عظیمی سنندج مغازەدار

1397/9/18  بە اتهام فعالیت کارگری و همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون
 جمهوری اسالمی بە 1 سال زندان تعزیری محکوم شدە است

کامیاران فعال کارگری 185 امید اسعدی

 ”
“

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[
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1397/9/18  بە اتهام تبلیغ علیە نظام بە 6 سال زندان تعزیری محکوم شده 
 است

سقز وکیل 186 آرش کیخسروی

1397/9/19  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی بە
1 سال زندان تعزیری محکوم شدە است

دیواندرە شهروند کورش شریف پور 187

1397/9/19  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران بازداشت شدە است

188 جمال محمودزادە ارومیە شهروند

1397/9/19  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر شهروند 189 باپیر برزە

1397/9/20  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

پیرانشهر شهروند 190 سلیمان محمود نژاد

1397/9/21  بە اتهام فعالت امنیتی علیە جمهوری اسالمی ایران بە 1 سال
زندان تعزیری محکوم شدە است

191 نشمیل قویطاسی مهاباد شهروند

1397/9/21  بە اتهام فعالت امنیتی علیە جمهوری اسالمی ایران بە 18 ماە
زندان تعزیری محکوم شدە است

192 اسعد ابراهیم زادە اشنویە فعال کارگری

1397/9/22  65 سالە و از سوی ادارە اطالعات بە اتهام اینکە فرزندش خارج
 از کشور به  سر می برد بازداشت شدە است

193 حمید حیدری روانسر شهروند

1397/9/22  از سوی ادارە اطالعات بە اتهام اینکە فرزندش خارج از کشور به 
سر می برد بازداشت شدە است

194 ایوب حیدری روانسر شهروند

1397/9/22  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

مکانیک مریوان زانیار مرادی 195

1397/9/22  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

مریوان شهروند 196 حمید احمدی

1397/9/25  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

مریوان شهروند 197 فردین عبدالی

1397/9/25  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

مریوان شهروند 198 انصار عبدالی

1397/9/25  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

199 متین خالدی ارومیە شهروند

1397/9/25  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

خوی شهروند آرش چراغی 200

1397/9/29  بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بازداشت شدە است

بانە شهروند 201 عثمان فرجی

 ”
“

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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افرادی کە در سە ماهەی پاییز 1397 از طریق خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند

تاریخ ردیف مشخصات اهل سن چگونگی رویداد
1397/7/2  به  علت فقر و تنگدستی خانوادە قادر بە ادامەی تحصیل در دانشگاە نبودە و

 بهمین دلیل خودکشی کردە است
17 سال 1 ماریا عبدی دهلران

1397/7/5 30 سال  به  علت فقر و تنگدستی با شلیک گلوله  به  زندگی خود پایان داده  است ایالم  کاظم اشتری
 فیلی

2

1397/7/15 24 سال به  علت مشکالت خانوادگی با حلق آویز کردن خود بە زندگیش خاتمە دادە است روانسر 3 نیال مرادی
1397/7/18  زندانی بودە و به  دلیل تحت فشار قرارگرفتن از سوی مسئوالن زندان در حمام

  زندان خودکشی کردە است
33 سال محمد آهوپا ارومیە 4

1397/7/18  به  سبب بیکاری از روی پل ساحلی شهرستان بوکان خود را به  پایین پرت کردە
 و بدین شیوە به  زندگی خود پایان داده  است

25 سال 5 سامان فیضی بوکان

1397/7/22 32 سال صاحب همسر و یک فرزند بودە، به  دالیل نامعلومی خودکشی کردە است 6 بختیار بهمنی  مریوان
1397/7/23  به  علت مشکالت خانوادگی با شلیک گلوله ی تفنگ شکاری خودکشی

 کردە است
15 سال  ثالث

 باباجانی
7 هدیە رستمی

1397/8/23  به  علت فقر و تنگدستی با شلیک گلوله ی تفنگ شکاری خودکشی کردە
 است

28 سال 8 رضیە روبینا  مریوان

1397/7/25  به  علت مشکالت خانوادگی با تناول قرص برنج بە زندگی خود خاتمە دادە
 است

20 سال سقز 9 فرشاد امینی

1397/7/27 16 سال به  علت مشکالت خانوادگی خودسوزی کردە و بە زندگی خود خاتمە دادە است روانسر 10 شعلە صبحانی
1397/8/1 22 سال به  علت مشکالت خانوادگی با حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە دادە است سقز  شیما حسینی

))دستان
11

1397/8/2 به  دلیل مشکالت خانوادگی خودسوزی کردە و بە زندگی خود خاتمە دادە است 31 سال 12 فاطمە قادری  مریوان
1397/8/3 17 سال به  دلیل مشکالت خانوادگی با حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە دادە است سننندج 13 سروش محمودی
1397/8/3  در زندان تبریز جان باختە است و بنا بر اظهار مسئوالن زندان خودکشی کردە

 است
50 سال علی عباسی مهاباد 14

1397/8/3 ... به  علت بیکاری، تهیدستی و مشکالت خانوادگی خودکشی کردە است بانە 15 عطا امین زادە
1397/8/4  به  علت مشکالت خانوادگی با همسرش از یک آپارتمان 4طبقه  خود را پرت

 کردە است
33 سال 16 مریم جنگلی پیرانشهر

1397/8/5  به  علت مشکالت خانوادگی با همسرش خودسوزی کردە و بە زندگی خود
 خاتمە دادە است

24 سال 17 شرمین احمدی اشنویە

1397/8/11 17 سال به  علت مشکالت خانوادگی با حلق آویزکردن خود بە زندگیش خاتمە دادە است 18 علیرضا عبداللە وند بوکان
1397/8/13 45 سال به  علت مشکالت خانوادگی با حلق آویز نمودن خود به  زندگیش پایان دادە است 19 آمنە ابراهیمی سردشت

 ”“
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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1397/8/15  به  دلیل عدم رسیدن به  معشوقه ی خود از طریق خوردن قرص برنج بە زندگیش
 خاتمە دادە است

23 سال ایالم 20 رضا معظمی

1397/8/19 22 سال بە دالیل نامعلومی از طریق حلق آویز نمودن خود به  زندگیش پایان داده  است 21 تروسکە رسولیان اشنویە
1397/8/19  به  علت عدم موافقت خانوادە با ازدواج وی با معشوق خود "رضا معظمی" از

 طریق خوردن قرص برنج خودکشی کردە است این در حالیست که  رضا معظمی
 نیز چهار روز پیش خودکشی کردە بود

17 سال ایالم 22 نیلوفر منتی

1397/8/20 15 سال به  علت فقر خانوادگی با حلق آویز کردن خود بە زندگیش خاتمە دادە است 23 سینا حسینی سردشت
1397/8/23  به  علت مشکالت خانودگی خود را بە چاە انداختە و بە زندگی خود خاتمە

 دادە است
20 سال بهنام نادری دیواندرە 24

1397/8/26  به  علت بیکاری و فقر خانوادگی از طریق حلق آویزکردن خود بە زندگیش خاتمە
 دادە است

24 سال پاوە 25 آران حیدری

1397/8/28  به  علت بیکاری و فقر خانوادگی بە شیوە حلق آویز بە زندگی خود خاتمە دادە
است

20 سال ایالم یونس بسطامی 26

1397/8/28  مادر دو فرزند بودە و به  علت مشکالت خانوادگی از طریق خوردن قرص بە
 زندگی خود خاتمە دادە است

27 سال 27 نرمین صمدی بوکان

1397/9/3 28 سال به  دالیل نامعلومی در پارک ملت شهرستان بوکان خودکشی کردە انور ن بوکان 28
1397/9/5 24 سال به  علت مشکالت خانوادگی خودسوزی کرده  است  سرچنار

مهاباد
29 فرزانە پاکاری

 ”
“

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 (



2
6

 I ranian Kurdistan
Human Rights Center

26

www.fa.chawnews.comسە ماه پاییز ١٣٩٧

1397/9/7 32 سال به  علت مشکالت خانوادگی خود را حلق آویز کرده  است  ترگور
 ارومیە

الیقە پیروی 30

1397/9/10 به  خاطر مشکالت خانوادگی خود را حلق آویز کرده  است 25 سال ایالم یوسف بسطامی 31
1397/9/13  به  دالیل مشکالت خانوادگی مادر و برادرش را کشتە و در همان مکان بە

 زندگی خود نیز خاتمە دادە است
24 سال کرماشان علی محمد ب 32

1397/9/15 به  علت مشکالت خانوادگی خود را حلق آویز نموده  است 50 سال سقز 33 نهیە الماسی
1397/9/22 21 سال به  علت مشکالت خانوادگی با خوردن قرص برنج بە زندگی خود خاتمە دادە است ایالم 34 زینب ایثاری
1397/9/22 40 سال به  علت مشکالت خانوادگی با اسلحەی گرم بە زندگی خود خاتمە دادە است پیرانشهر 35 لقمان رسولی
1397/9/24 51 سال به  علت مشکالت خانوادگی بە زندگی خود خاتمە دادە است پاوە 36 مسلم حیدری
1397/9/24 به  علت مشکالت خانوادگی خود را حلق آویز کرده  است 36 سال 37 ژالە محمدی سنندج
1397/9/25 به  علت مشکالت خانوادگی خود را حلق آویز کرده  است 32 سال فرزانە  ماملی مهاباد 38
1397/9/28 به  علت ازدواج اجباری خودسوزی کردە است 16 سال مریوان چرو  نیکزاد 39

 ”“
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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افرادی کە در سە ماهەی پاییز 1397 به  علت حوادث کار متحمل خسارت شدەاند 

تاریخ محل شغل خسارت چگونگی رویداد   ردیف مشخصات

1397/7/3  بر اثر گاز گرفتگی جانش را از دست            
 دادە است

جان باختە است چاە کن   منوچهر  سنقر
 کرماشانی

1

1397/7/4  به  علت سقوط از ارتفاع جان                 
 باختە است

جان باختە است 2 بهروز احمدی     جوانرود کارگر ساختمانی 

1397/7/18  هنگام برداشت محصول از باالی درخت به  پایین پرت
شده  و جان باختە است

جان باختە است 3 امید سیدشکوری  بوکان کارگر مزرعە 

1397/7/23 بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده  است جان باختە است بوکان کارگر شهرداری 4 جالل محمودی 
1397/8/12  به  علت زیر گرفته  شدن توسط تراکتور جانش را از

دست داده  است
جان باختە است 5 صبا محمدپوراقدم مهاباد کارگر مزرعە

1397/8/13 جان باختە است هنگام کار کردن بعلت ایست قلبی جان باختە است 6 سیدطاهر محمدی مهاباد کارگر سنگبری 
1397/8/28  در سرپل  ذهاب به  علت برق گرفتگی جان باختە

 است
جان باختە است 7 محمد امجدی سنندج کارگر ساختمان 

1397/9/8  در هنگام کار کردن به  علت برق گرفتگی جان
 باختە است

جان باختە است بانە کارگر ساختمان هادی قادری 8

 ”
“

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(



2
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