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کانون حقوق بشر 
کردستان ایران

سە ماه زمستان و جمع بندی ١٣٩٧

 ”“
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(

گزارش بخشی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان 
توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی در فصل زمستان سال 1397

در ادامەی نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان ایران توسط قوەی قضائیە و دستگاه ها  و نهادهای سیاسی و امنیتی 
جمهوری اسالمی، طی سەماهەی زمستان 97 نیز، دست کم 355 مورد خشن نقض حقوق بشر رخ دادە است.

در حالیکە کشتار کولبران و کسبەی مناطق مرزی بخشی اساسی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان است، طی سە ماهەی 
زمستان امسال نیز حداقل 67 کولبر و کاسبکار کورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی کشتە و زخمی شدەاند، 

و یا بەدلیل تعقیب و گریز از سوی این نیروها جان خود را از دست دادەاند.
براساس اطالعات مرکز حقوق بشر کردستان ایران از این 67 تن 18 تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی، انفجار مین و سقوط از ارتفاع کشتە؛ و نیز 49 تن از آنان زخمی شدەاند.
کشتە و زخمی شدن 67 کولبر و کاسبکار طی سە ماه زمستان امسال در حالی است کە در فصول بهار، تابستان و پاییز سال 
97 نیز، 175 کولبر در مناطق مرزی کردستان قربانی سیاست خصمانە و کردکشی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی شدەاند و 
در مجموع 242 کولبر کرد با شلیک مستقیم، انفجار مین، سقوط از بلندی بەدلیل تعقیب نیروهای مسلح و همچنین سرمازدگی 

زخمی شدە و یا جان خود را از دست دادەاند.
طی مدت سە ماهەی زمستان امسال تا آنجا کە منابع خبری بر آن صحە گذاشتەاند و در این بارە بە اطالعات مربوطە دست 
یافتەاند، 177 فعال و کنشگر سیاسی و مدنی در کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و هواداری از احزاب سیاسی کردستان 
بازداشت و روانەی زندان شدەاند. از میان این تعداد از افراد برخی از آنان پس از بازجویی های ابتدایی تا برگزاری دادگاهشان با 
قید وثیقە و بەصورت موقت آزاد شدەاند و 52 تن از آنان پس از دادگاهی، متحمل احکام 6 ماهە تا حکم طوالنی مدت 30 سال 
حبس شدەاند، و نیز دو زندانی دیگر کرد بە اتهام فعالیت امنیتی علیە رژیم محکوم بە اعدام گشتەاند؛ این 52 زندانی کە در 
دادگاهی  ناعادالنەای محکوم شدەاند، در مجموع 207 سال و 6 ماه )مجموعأ 2490 ماه( حکم حبس برایشان صادر گردیدە است.
بازداشت و صدور حکم 177 فعال و کنشگر سیاسی کرد در فصل زمستان در حالیست کە در مجموع 9 ماه گذشتە 464 تن از 
شهروندان عادی و فعاالن مدنی و سیاسی از سوی دستگاه های امنیتی بە اتهام اقدام و فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی 
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ایران و مصالح و منافع این رژیم دستگیر شدە بودند؛ و بر این اساس نهادهای امنیتی طی امسال مجموعأ 641 تن را بازداشت 
و زندانی کردەاند.

قوەی قضائیەی جمهوری اسالمی طی سە ماهەی زمستان امسال حکم اعدام 7 زندانی کرد کە بیشتر آنان در رابطە با قتل 
عمد بودە را صادر کردە است. شایان ذکر است کە قوەی قضائیەی جمهوری اسالمی در فصل بهار 8 زندانی کرد، در فصل 
تابستان 25 زندانی و در سە ماهەی پاییز نیز 9 زندانی کرد اعدام شدە بودند، بر این اساس آمار اعدام های امسال در کردستان 

حداقل 49 تن بودە است.
در همان سە ماهەی زمستان دست کم 19 تن بەسبب انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند کە مرکز حقوق بشر کردستان ایران 
هویت 12 تن از آنان را آشکار کردە است. سە تن از آنان در شهرهای دهلران و قصر شیرین کشتە شدەاند و 9 تن دیگر نیز بەهمین 
دلیل در مناطق مرزی زخمی و معلول شدەاند. همچنین با درنظر گرفتن این کە در سە فصل بهار، تابستان و پاییز نیز 65 تن 
دیگر در کردستان بەدلیل انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند، تعداد قربانیان انفجار مین در امسال دست کم 84 تن بودە است؛ اما 
مطمئنأ آمار دقیق قربانیان انفجار مین –بە این دلیل کە پایگاه های رسمی خبر از انتشار آن سر باز می زنند و یا نام آنان را آشکار 

نمی کنند- از این تعداد کە مرکز حقوق بشر کردستان بە ثبت رساندە، بسیار بیشتر است.
خودکشی در کردستان پدیدەی اسفبار دیگری است کە بەدلیل نبود حقوق و همچنین بەحاشیە راندن کردستان از سوی حکومت، 
ضرر و زیان آن بەنسبت سایر مناطق ایران ملموس تر است. آمارهای مرکز حقوق بشر کردستان حکایت از آن دارد کە در مدت 
سە ماه زمستان امسال تا آنجا کە مشخص و رسانەای شدە است، بیش از 85 فرد در کردستان اقدام بە خودکشی کردەاند کە 
متأسفانە اقدام 52 تن از آنان منجر بە فوت شدە است؛ کە 28 مورد مربوط بە زنان و 24 مورد دیگر مربوط بە مردان بودە است. 
اطالعات مرکز حقوق بشر نشان می دهد کە در 9 ماه گذشتە، 118 فرد در کردستان خودکشی نمودەاند و بر این اساس 170 تن 
از آن صدها نفری کە بەدالیل گوناوگون همچون فقر و مشکالت خانوادگی اقدام بە خودکشی کردەاند، متأسفانە اقدامشان با 

موفقیت همراه بودە و بە زندگی خود پایان دادەاند.
در مدت زمستان امسال دست کم 12 کارگر کرد بەدلیل حوادث کار جان خود را از دست دادەاند. در فصل بهار 10 کارگر، طی 
سە ماهەی تابستان 11 کارگر و در فصل پاییز نیز 8 کارگر کرد از منظر حوادث کار جانشان را از دست دادەاند. بر این اساس 
تعداد کسانی کە سوانح کار منجر بە مرگ ایشان گشتە 41 تن می باشد. این آمار جدای از آن صدها فردی است کە بە هنگام 
کار بەدالیل مختلف دچار حادثە و در نهایت زخمی یا معلول می شوند. تداوم مرگ و جرح کارگران در کردستان بەدلیل حوادث 
کار در حالیست کە تنها 10 درصد این کارگران کە بهنگام کار دچار سوانح کار می شوند دارای بیمە هستند، و 90 درصد از 

آنان، بەویژە کارگران ساختمانی تحت پوشش هیچگونە بیمەای نیستند.
آمار و اطالعاتی کە مرکز حقوق بشر کردستان درمورد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران انتشار دادە صرفأ شامل آن 
بخش از مواردی می شود کە اخبار و اطالعات آن آشکارا رسانەای شدەاند و ازسوی منابع موثق بدان اشارە شدە است، در غیر 
این صورت این مرکز بر آن باور است کە آمار دقیق نقض حقوق بشر در کردستان توسط جمهوری اسالمی بسیار بیش از آماریست 

کە منتشر شدە است.

 ”
“

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 زیر حاوی جزئیات بیشتری است دربارەی گزارش مذکور:
اطالعات درخصوص کشتە و زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کرد در سە ماهەی زمستان سال

تاریخ  چگونگی حادثە  ردیف مشخصات ساکن نوع زیان 
1397/10/01 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است سردشت  زخمی شدە است  علی مام ویسی 1
1397/10/01 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است اشنویە  زخمی شدە است  رحمان مامدی 2
1397/10/03  در مناطق مرزی سردشت هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار

گرفتە است
سقز  زخمی شدە است  ابراهیم محمدرحیم 3

1397/10/03  در مناطق مرزی سردشت  هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار
گرفتە است

سقز  زخمی شدە است  عطا محمدزادە 4

1397/10/03 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است خوی  زخمی شدە است  فرشاد میرزایی 5
1397/10/03 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است سردشت  زخمی شدە است  ستار خضری 6
1397/10/04  بەعلت تعقیب و گریز از سوی نیروهای مسلح رژیم و سقوط از

ارتفاعات در رودخانە زلە غرق شدە است
بانە کشتە شدە است  یاسین رحیمی 7

1397/10/06  در منطقە هنگژال بانە هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است
و بە سختی   زخمی شدە است

بانە  زخمی شدە است  8 حمید ... 

1397/10/08  در منطقەی داالنپر هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە
است

ارومیە  زخمی شدە است  زبیر رحیمی 9

1397/10/12 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است نوسود  زخمی شدە است  آمانج شکری 10

 ”“
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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1397/10/13  بدون اینکە کولەباری داشتە باشد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
قرار گرفتە و کشتە شدە است

کشتە شدە است ارومیە یعقوب نیک سیرت 11

1397/10/12 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است بانە  زخمی شدە است  صابر محسنی 12
1397/10/14 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است پیرانشهر  زخمی شدە است  امید ایراندوست 13
1397/10/15  پدر دو فرزند و در کوهستان های کانی خدا بەعلت سرمازدگی جان

باختە است
پیرانشهر کشتە شدە است  یوسف محمدی اصل 14

1397/10/15  از سوی نیروهای مسلح رژیم در پایگاە پردوک هدف تیراندازی قرار
گرفتە است

 سومای  زخمی شدە است 
ارومیە

نحو عبادی 15

1397/10/17 درمناطق مرزی سردشت بەعلت سقوط از ارتفاع کشتە شدە مهاباد کشتە شدە  هیدی فقەمحمودی 16
1397/10/18  پدر دو فرزند هدف تیراندازی مسقیم نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە

و زخمی شدە است
بانە  زخمی شدە است  حسن رسولی 17

1397/10/19  هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است و از ناحیەی پا
زخمی شدە است

ارومیە  زخمی شدە است  عقیل ابراهیمی 18

1397/10/20  هدف تیراندازی مسقیم  نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە و زخمی
شدە است

بانە  زخمی شدە است  هدایت محمدی 19

1397/10/20  هنگام تعقیب وگریز ازسوی نیروهای رژیم از ارتفاعات سقوط کردە و
در نتیجە 3 مهرە از ستون فقراتش شکستە است

بانە  زخمی شدە است  ابراهیم احمدیان 20

1397/10/22 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است سردشت  زخمی شدە است  شهریار خضری 21
1397/10/22  در ارتفاعات سلماس در سرما گرفتار شدە و دچار سرمازدگی شدە

است
سلماس کشتە شدە است  ایوب امینی 22

1397/10/23  در مرز هنگژال بانە هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە
است

بانە  زخمی شدە است  کارزان امین زادە 23

1397/10/23  در مرز هنگژال بانە هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە
و کشتە شدە است

کشتە شدە است بانە نامق غالمی 24

1397/10/23  در مرز هنگژال بانە هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە
است

بانە  زخمی شدە است  جبار احمدی 25

1397/10/23  هدف تیراندازی مسقیم نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است و از
ناحیە کمر زخمی شدە است

سردشت  زخمی شدە است  سیروان حسن زادە 26

1397/10/24  بعلت تعقیب وگریز از سوی نیروهای مسلح در رودخانە نوکان افتادە
و غرق شدە است

سردشت کشتە شدە است  عثمان رمضانی 27

1397/10/24  بەدلیل ماندن بیش از حد در سرما و خون مردگی هر دو دستش قطع و
معلول شدە است

معلولیت سلماس 28 هاشم ... 

1397/10/24 در مابین ارتفاعات شرق و شمال کردستان از سرما تلف شدە است چالدران کشتە شدە است  امیر طاهری 29
1397/10/24 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است ارومیە  زخمی شدە است  افشین علی پور 30
1397/10/24 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است سردشت  زخمی شدە است  ناصر عمری 31
1397/10/25 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است و کشتە شدە است کشتە شدە است ارومیە عبداللە یوسفی 32
1397/10/25 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است زخمی شدە است  ارومیە احسان خالدی 33

 ”“
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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1397/10/29  بەعلت تعقیب و گریز نیروهای مسلح رژیم از ارتفاعات سقوط کردە و
زخمی شدە است

بانە  زخمی شدە است  مسعود احمدزادە 34

1397/10/29  بەعلت تعقیب و گریز نیروهای مسلح رژیم از ارتفاعات سقوط کردە و
زخمی شدە است

سردشت  زخمی شدە است  کەریم فەرەجی 35

1397/10/29  در کوهستان های کانی خدای پیرانشهر هدف تیراندازی نیروهای مسلح
رژیم قرار گرفتە

مهاباد  زخمی شدە است  عمر فقە 36

1397/11/04  بەعلت تعقیب و گریز نیروهای مسلح رژیم از ارتفاعات سقوط کردە و
زخمی شدە است

سنندج  زخمی شدە است  رحیم مردانی 37

1397/11/04 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است سردشت  زخمی شدە است  سوران محمدی 38
1397/11/08  هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است و کشتە شدە

است
کشتە شدە است ماکو  حسین بلخکانلو

اقدم
39

1397/11/08  بەعلت ماندن در برف و سرما در کوهستان دچار خون مردگی شدە
است

سقز کشتە شدە است  سامان صالحی 40

1397/11/08 بەعلت ماندن در برف و سرمای کوهستان ها دچار خون مردگی شدە است بانە کشتە شدە است  محمد کریمی 41
1397/11/09  بەعلت تعقیب و گریز نیروهای مسلح رژیم از ارتفاعات سقوط کردە و

زخمی شدە است
سلماس  زخمی شدە است  سامی رشیدی 42

1397/11/12 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است ماکو  زخمی شدە است  اکبر محمدلو 43
1397/11/13 بانە  زخمی شدە است  هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است عثمان کالگیز 44
1397/1/14 در منطقەی ننور هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است بانە  زخمی شدە است  مهدی فاروق زادە 45
1397/1/16 در منطقەی ننور هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است بانە  زخمی شدە است  آرمان فالحی 46

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

)ماده 9 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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1397/11/18 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است سنندج  زخمی شدە است  ابراهیم افضلی 47
1397/11/18 هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است سردشت  زخمی شدە است  سامان بخشی 48
1397/11/25  از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و

از ناحیەی پا زخمی شدە است
پیرانشهر زخمی شدە است  عثمان مام حسن 49

1397/11/28  در منطقەی هنگژال از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی
مستقیم قرار گرفتە و کشتە شدە است

بانە  کشتە شدە است  بختیار حسنی 50

1397/11/30  از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و
از ناحیەی پا زخمی شدە است

بانە زخمی شدە است  غریب تاجی 51

1397/12/01  در پیرانشهر از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم
قرار گرفتە و از ناحیەی پا زخمی شدە است

نقدە زخمی شدە است  امید حیدری 52

1397/12/05  از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و
از ناحیەی کمر زخمی شدە است

خوی زخمی شدە است  مجید عظمی 53

1397/12/10  درکوهستان های مرزی ایران و عراق بەعلت سرما و یخبندان جان
باختە است

ارومیە جان باختە است فرهاد نقشی 54

1397/12/10  درکوهستان های مرزی ایران و عراق بەعلت سرما و یخبندان جان
باختە است

ارومیە جان باختە است طاهر ادبی 55

1397/12/10  در کوهستان بەعلت سرمازدگی شدید در بیمارستان بستری و تحت
نظر پزشکی قرار گرفتە است

ارومیە زخمی شدە است  بهزاد خلیلی 56

1397/12/11  از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی
شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است  محمد  شمایلی 57

1397/12/11  از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە و زخمی
شدە است

ارومیە زخمی شدە است  شفیع صمدی 58

1397/12/12  پدر دو فرزند و در منطقەی گوری پتکی هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە و کشتە شدە است

پیرانشهر  کشتە شدە است  سیدواحد برزنجی 59

1397/12/17  از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە
است

پیرانشهر زخمی شدە است  ابوبکر شختانی 60

1397/12/20 15 سالە و در کوهستان از ارتفاعات سقوط کردە و جان باختە است مریوان جان باختە است افشار صیادی نیاز 61
1397/12/23  50 سالە و از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار

گرفتە است
بانە زخمی شدە است  رئوف عارفی 62

1397/12/25  از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە
است

 باینگان زخمی شدە است 
پاوە

مسعود تیموری 63

1397/12/28 45 سالە بەعلت سرما و سکتەی قلبی جان باختە است مریوان جان باختە است عارف اداک 64
1397/12/28  از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە

است
بانە زخمی شدە است   ریبوار اهل روستای

بوین
65

1397/12/28 از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتە است نوسود زخمی شدە است  جبار محمودی 66
1397/12/29 از سوی نیروهای مسلح رژیم هدفتیراندازی مستقیم قرار گرفتە است ارومیە زخمی شدە است  سیامند خلیلی 67

 ”“
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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اطالعات و مشخصات اعدام شدگان طی سە ماهەی زمستان سال 1397

  علت و محل اجرای حکم                                        تاریخ
 اعدام

 ردیف مشخصات مشخصات

1397/08/10 60 سالە بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی  ارومیە اعدام شدە است 1 زمان رضایی زمان رضایی
1397/12/01 بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی شیروان اعدام شدە است مجتبی میرزازادە مجتبی میرزازادە 2
1397/11/22 بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی قزوین اعدام شدە است 3 علی شکری علی شکری
1397/12/12 بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زنجان اعدام شدە است 4 نورالدین سالمی نورالدین سالمی
1397/12/20 بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدە است 5 ناجی عمرزادە ناجی عمرزادە
1397/12/20 بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدە است 6 حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
1397/12/20 بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدە است 7 خلیل صالحی خلیل صالحی

 ”
“

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

منفردا یا مجتمعا بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
)ماده 18 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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افرادی کە در سە ماهەی زمستان سال 1397 قربانی انفجار مین شدەاند

تاریخ چگونگی حوادث نوع زیان ردیف مشخصات ساکن شغل
1397/10/02 بە هنگام خنثی کردن مین و انفجار آن زخمی شدە است زخمی شدە است مین  یاب 1 روح اللە پایاب دهلران
1397/10/10 بەعلت انفجار مین پایش قطع شدە است زخمی شدە است شهروند 2 حسن خراسان دهلران
1397/10/23  هنگام بارگیری ماسە، انفجار مین رخ دادە است و زخمی

شدە است
زخمی شدە است رانندە لودر مهران 3 ... محمودزادە  

1397/10/24 در قصرشیرین روی مین رفتە و کشتە شدە است کشتە شدە است سرباز 4 علی رضار نادعلی اصفهان
1397/10/24 در قصرشیرین روی مین رفتە و کشتە شدە است کشتە شدە است سرباز 5 علیرضا مشرقی مشهد
1397/10/28 بەعلت انفجار از ناحیەی پا بە شدت زخمی شدە است زخمی شدە است کولبر حدید باباجانی روانسر 6
1397/11/07 بەعلت انفجار مین یکی از پاهایش را از دست دادە است زخمی شدە است کولبر بانە 7 اسعد زمانی
1397/11/07 بەعلت انفجار مین از ناحیەی پا بە شدت زخمی شدە است زخمی شدە است کولبر بانە  خالق

 میرگ نخشینی
8

1397/11/13 بەعلت انفجار مین از ناحیەی پا بە شدت زخمی شدە است زخمی شدە است دامدار 9 جواد کریمی دهلران
1397/11/14 بەعلت انفجار مین یکی از پاهایش قطع شدە است زخمی شدە است کولبر پیرانشهر غفور حمزەعزیز 10
1397/11/14 بە هنگام خنثی کردن مین و انفجار آن زخمی شدە است زخمی شدە است مین روب 11 رمضان شاهی وند سرپل ذهاب
1397/12/11 در دشت عباس بەعلت انفجار مین کشتە شدە است کشتە شدە است مهاجر 12 سعید چنانی دهلران

 ”
“

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(

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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افرادی کە در سە ماهەی زمستان سال 1397بازداشت و محکوم بە حبس شدەاند

تاریخ شغل چگونگی بازداشت                                   ساکن مشخصات ردیف
1397/10/02  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم

بازداشت و بە 9 ماە حبس محکوم گردیدە است
شهروند سلماس سیما مردای 1

قبأل بازداشت شدە  بە اتهام عضویت دریکی از احزاب کرد اپوزیسیون رژیم بە
15 سال زندان محکوم شدە است

سرباز مریوان تحسین پیروزی 2

1397/10/01  21 آذرماە بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم، بازداشت و
اوایل دیماە محل بازداشت وی مشخص شدە است

شهروند ارومیە رضا جعفرزادە 3

1397/10/01  21 آذرماە بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم، بازداشت و
اوایل دیماە محل بازداشت وی مشخص شدە است

شهروند ارومیە اکبر قلی زادە 4

1397/10/01  29 آذرماە بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم، بازداشت و
اوایل دیماە محل نگهدرای وی مشخص شدە است

شهروند سرپل ذهاب صابر خوشایند 5

1397/10/01  29 آذرماە بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم، بازداشت و
اوایل دیماە محل نگهدرای وی مشخص شدە است

شهروند پیرانشهر شیرکوە علی محمدی 6

 ”
“

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(



1
2

 I ranian Kurdistan
Human Rights Center

١2

www.fa.chawnews.comسە ماه زمستان و جمع بندی ١٣٩٧

1397/10/01  29 آذرماە بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم، بازداشت و
اوایل دیماە محل نگهدرای وی مشخص شدە است

شهروند پیرانشهر اسعد محمودی 7

1397/10/01  29 آذرماە بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم، بازداشت و اوایل
دیماە محل نگهدرای وی مشخص شدە است

شهروند پیرانشهر کیوان نژادرسول 8

1397/10/01  بە زندان مرکزی سنندج برای تحمل 4 سال محکومیتش
منتقل گردید

     نویسندە و
مهندس

قروە صابر نادری 9

1397/10/01  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 30 سال
حبس محکوم گردیدە است

شهروند پیرانشهر محمد ابراهیمی 10

1397/10/01  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در احزاب کرد
مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند بوکان سعید خاکی 11

1397/10/01  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند سنندج شیرکوە جمشیدی 12

1397/10/01  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند کامیاران پیمان محمدی 13

1397/10/02  بەاتهام  انتقاد از رژیم و تجاوز بە یک دختر بە یک سال
زندان محکوم شدە است

نویسندە ارومیە صالح الدین رنجبر 14

1397/10/02  بەاتهام تشویش نظم عمومی و تبلیغ علیە نظام بە 6 ماە
زندان محکوم شدە است

شهروند ارومیە هدایت سالمت 15

1397/10/02  بەعلت فعالیت امنیتی علیە رژیم جمهوری اسالمی بازداشت
شدە است

شهروند پیرانشهر سیدلقمان طاهری 16

1397/10/02  بەعلت فعالیت امنیتی علیە رژیم جمهوری اسالمی بازداشت
شدە است

شهروند پیرانشهر سەید موسلح تاهیری 17

1397/10/02  بەعلت فعالیت امنیتی علیە رژیم جمهوری اسالمی بازداشت
شدە است

مکانیک پیرانشهر  سید رحیم
)تراکتور ساز(

18

1397/10/02  بەعلت فعالیت امنیتی علیە رژیم جمهوری اسالمی بازداشت
و بە 5 ماە زندان محکوم شدە است

شهروند پیرانشهر احمد   قالتەرش 19

1397/10/02  بەعلت فعالیت امنیتی علیە رژیم جمهوری اسالمی بازداشت
شدە است

شهروند ایالم امیر  برکتی 20

1397/10/02  بەعلت فعالیت امنیتی علیە رژیم جمهوری اسالمی بازداشت
شدە است

شهروند پاوە جهانگیر محمودی 21

1397/10/02  بەاتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 4
سال و 4 روز حبس  محکوم شدە است

کشاورز اشنویە موسی محمودی 22

1397/10/02  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 6
سال حبس محکوم شدە است

شهروند ارومیە احمد رستگار 23

1397/10/03  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند سقز یعقوب خسروی 24

1397/10/03  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 8
ماە حبس محکوم شدە است

کشاورز اشنویە اهون پیروتی 25

 ”“
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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1397/10/04  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند پاوە مربوط محمدی 26

1397/10/04  بە ظن حمل بار قاچاق بازداشت و چند روز بعد بەصورت
موقت آزاد شدە است

کولبر سردشت محمد ویسی 27

1397/10/04 بەاتهام حمل بار قاچاق بازداشت شدە است کولبر ثالث باباجانی علی حسن کاکەویسی 28
1397/10/06  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از

احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است
شهروند پاوە باسط محمدی 29

1397/10/06  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند  شاهوی
کرماشان

پیمان محمدی 30

1397/10/07  در پیرانشهر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف
رژیم بازداشت شدە است

شهروند ارومیە سیامند شهسوار 31

1397/10/07  در پیرانشهر بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد
مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند ارومیە شیرزاد شهسوار 32

1397/10/08  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند کامیاران محمد رضایی 33

1397/10/11  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند کامیاران فاضل قیتاسی 34

1397/10/11  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند کامیاران رضا اسعدی 35

1397/10/11  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

شهروند کامیاران هادی کمانگر 36

1397/10/12  از سوی ادارەی اطالعات بە اتهام عضویت در یکی از
احزاب کرد مخالف رژیم بازداشت شدە است

وکیل سنندج فرهاد محمدی 37

1397/10/12  بەاتهام نوشتن و انتقاد از رهبر بە 3 سال حبس محکوم
گردیدە است

روزنامەنگار مریوان مختار زارعی 38

 ”“
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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1397/10/13  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

فعال مدنی اشنویە سهراب رخشا 39

1397/10/13  17 سالە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف
رژیم بازداشت شدە است

دانش آموز بانە بارزان بابکری 40

1397/10/13  17 سالە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف
رژیم بازداشت شدە است

دانش آموز بانە مهدی کانی سوری 41

1397/10/13  17 سالە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف
رژیم بازداشت شدە است

دانش آموز بانە میالد رحیمی 42

1397/10/15  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند بانە سامان  خضرپور 43

1397/10/15  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 فعال
محیط زیست

کامیاران عیسی فیضی 44

1397/10/15  بەاتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 فعال محیط   
زیست

کامیاران حسین کمانگر 45

1397/10/15  بەاتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 فعال محیط   
زیست

کامیاران راشد منتظری 46

1397/10/15  18 سالە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف
رژیم بازداشت شدە است

شهروند پاوە زانیار قادرپور 47

1397/10/16  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

روزنامەنگار کامیاران آمانج قربانی 48

1397/10/16  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

قصاب کامیاران بختیار  کمانگر 49

1397/10/16  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

فعال مدنی کامیاران محسن  حسینی 50

1397/10/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 کارمند
ادارەی آب

سنندج زانیار  ضمیران 51

1397/10/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند مریوان آرام  اداوی 52

1397/10/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند مریوان برهان  ادوائیان 53

1397/10/18  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 20
ماە زندانی محکوم شدە است

شهروند بوکان امید )هیرش( ابراهیمی 54

 اواخر شهریورماه
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در اعتصاب سراسری روز 21 شهریور
کردستان بە 5 سال زندان محکوم گردیدە است

شهروند سردشت وفا  حیدری 55

 اواخر شهریورماه
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در اعتصاب سراسری روز 21 شهریور
کردستان بە 5 سال زندان محکوم گردیدە است

شهروند سردشت 56 محمد ... 

 ”
“

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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 اواخر شهریورماه
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در اعتصاب سراسری روز 21 شهریور
کردستان بە 18 ماه زندان محکوم گردیدە است

شهروند سردشت جعفر رسولپور 57

 اواخر شهریورماه
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در اعتصاب سراسری روز 21 شهریور
کردستان بە 18 ماه زندان محکوم گردیدە است

شهروند سردشت بهمن دندانساز 58

 اواخر شهریورماه
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در اعتصاب سراسری روز 21 شهریور
کردستان بە 18 ماه زندان محکوم گردیدە است

شهروند سردشت محمد لیالنە 59

 اواخر شهریورماه
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در اعتصاب سراسری روز 21 شهریور
کردستان بە 18 ماه زندان محکوم گردیدە است

شهروند سردشت محمد سویرو 60

 اواخر شهریورماه
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در اعتصاب سراسری روز 21 شهریور
کردستان بە 18 ماه زندان محکوم گردیدە است

شهروند سردشت محمد امینی 61

1397/10/18  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 6
سال حبس محکوم شدە است

وکیل ارومیە مسعود شمس نژاد 62

1397/10/19 جهت تحمل 1 سال حبس خود بە زندان انتقال یافتە است شهروند سنندج محمدنعیم محمدپور 63
1397/10/19  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم  بە

1سال زندان محکوم شدە است
شهروند سقز فرهاد ملکی 64

 از سال گذشتە
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در تظاهرات سال گذشتە بە 26 سال حبس
محکوم گردیدە است

شهروند قصرشیرین کیانوش قهرمانی 65

 از سال گذشتە
بازداشت شدە است

 بە اتهام شرکت در تظاهرات سال گذشتە بە 2 سال حبس
محکوم گردیدە است

شهروند کرماشان میالد فتحی 66

1397/10/23  در شهرستان میاندوآب بازداشت و بە ادارەی اطالعات ارومیە
منتقل شدە است

 قبال زندانی
 سیاسی

بودە

پیرانشهر ایرج محمدی 67

1397/10/24  بە اتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی ایران
بازداشت شدە است

شهروند جوانرود انور سعیدی 68

1397/10/24  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند مریوان عبداللە ادوایی 69

1397/10/26  بە اتهام عبور از مرز و تجارت در مناطق مرزی بازداشت
شدە است

کولبر سردشت )رحیم نارستی   )سرسفید 70

1397/10/26  بە اتهام عبور از مرز و تجارت در مناطق مرزی بازداشت
شدە است

کولبر سردشت احمد نوایی 71

1397/10/26  بە اتهام عبور از مرز و تجارت در مناطق مرزی بازداشت
شدە است

کولبر سردشت 72 محمد ... 

1397/10/26  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 فعال محیط   
زیست

سنندج ادریس محمدی 73

1397/10/26  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 فعال محیط   
زیست

سنندج آوات کرمی 74

1397/10/27  بازداشت و جهت تحمل 1 سال حبس بە زندان منتقل شدە
است

شهروند سقز عطا رحمان زادە سقزی 75

 ”“
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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1397/10/27  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند اشنویە علی اسماعیلی 76

1397/10/27  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند اشنویە عثمان حسنی 77

1397/10/27  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند اشنویە حسن موسوی 78

1397/10/27  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند ارومیە قادر  زینی 79

1397/10/29  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند کرماشان یاسر محیبی 80

 قبالبازداشت شدە
است

 بە اتهام فعال مذهبی علیە امنیت جمهوری اسالمی بە
اعدام محکوم شدە است

بازاری جوانرود مهدی اصغرزادە 81

1397/10/29  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند پیرانشهر موسی اسماعیلی 82

1397/10/30  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت و بە 7 سال زندان محکوم شدە است

زندانی پیرانشهر محمد پتایش 83

1397/10/30  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت و بە 7 سال زندان محکوم شدە است

زندانی پیرانشهر کمال عبدالهی 84

1397/11/01 برای تحمل حبس دو سالەاش بە زندان منتقل شدە است  فعال محیط   
زیست

سنندج شهرام فرهادی 85

1397/11/01  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سنندج مهران محمدی 86

1397/11/01  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 کارشناس
 میراث

فرهنگی

کرماشان ناصر  امینی خواە 87

1397/11/01  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند بوکان آکام قادری 88

1397/11/01  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند کرماشان )علی جهانفر )بارزان 89

1397/11/01  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند کامیاران پیمان حیدری 90

1397/11/02  بە جرم داشتن عکس پیشمرگ در موبایلش توسط ادارەی
اطالعات بازداشت شدە است

15  سالە اشنویە رشید  مصطفی 91

 قبال نیز بازداشت
شدە

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت و بە 5 سال حبس محکوم گردیدە است

شهروند  مرگور
ارومیە

عصمت صلحشور 92

1397/11/03  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند پیرانشهر عادل قادری 93

 ”
“

همه  در مقابل  دادگاهها و دیوانهای  دادگستری  متساوی  هستند. هر کس  حق  دارد به  این  
که  به  دادخواهی  او منصفانه  و علنی  در یک  دادگاه  صالح  مستقل  و بیطرف  تشکیل  شده  طبق  

قانون  رسیدگی  بشود و آن  دادگاه  درباره  حقانیت  اتهامات  جزائی  علیه  او یا اختالفات  راجع  به  
حقوق  و الزمات  او در مورد مدنی  اتخاذ تصمیم  بنماید.

)ماده 14 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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1397/11/03  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سنندج فرشید فیض الهی 94

1397/11/05  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند پیرانشهر یوسف  رسولی 95

1397/11/06  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سرپلذهاب علی واالیی 96

1397/11/06  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند مریوان محسن ادوایی 97

1397/11/06  بە جرم خواندن ترانە و سرودهای ناسیونالیستی و سیاسی
بازداشت شدە است

هنرمند کرماشان )سامان بهفر  )جرجیس 98

1397/11/08  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 4
ماە حبس محکوم گردیدە است

 فعال
شهروند

سنندج اکبر گویلی 99

 قبال بازداشت شدە
است

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 3
سال و 6 ماە زندان  محکوم شدە است

شهروند اشنویە یونس شریفی 100

 قبال بازداشت شدە
است

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 3
سال و 6 ماە زندان محکوم شدە است

شهروند اشنویە فتاح علی کرد 101

 قبال بازداشت شدە
است

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 3
سال زندان محکوم شدە است

شهروند اشنویە حامد  ظریفە 102

 قبال بازداشت شدە
است

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم 2
سال و 6 ماە زندان محکوم شدە است

شهروند اشنویە محمد محمودتاش 103

 قبال بازداشت شدە
است

  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 2
سال زندان محکوم شدە است

شهروند اشنویە مجید دریایی 104

 ”
“

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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 قبال بازداشت شدە
است

  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 2
سال زندان محکوم شدە است

شهروند اشنویە محمدامین فضلی 105

1397/11/08  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 6
ماە زندان محکوم شدە است

شهروند پیرانشهر رزگار محمدی 106

1397/11/08  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

بازاری سردشت سیاوش مصطفی زداە 107

1397/11/08  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

کولبر سقز عباس قادرزادە 108

1397/11/09  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سنندج شاپور ویسی 109

1397/11/09  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند بانە رسول )هیمن( ایوە 110

1397/11/09  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سنندج شاهپور ویسی 111

1397/11/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت و 1 سال زندان محکوم شدە است

شهروند پیرانشهر سلیمان محمدی نژاد 112

1397/11/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است و بە 8 ماە حبس محکوم شدە است

شهروند پیرانشهر باپیر برزە 113

1397/11/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند بانە آروین اقبالی 114

1397/11/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت و بە 5 ماە زندان محکوم گردیدە است

شهروند قوچان منصور فرج زادە 115

1397/11/17  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

روحانی  سوما و
برادوست

عیسی آذری 116

1397/11/19  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند کامیاران صالح رعنایی 117

1397/11/19  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند کامیاران حامد بهجتی 118

1397/11/21  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 معلم
بازنشستە

سنندج کمال حسین پناهی 119

1397/11/22  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سنندج محمد سلیمی 120

1397/11/23  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

 فعال
سیاسی

سنندج سیروان قربانی 121

1397/11/23  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است بە 1 سال زندان محکوم شدە است

شهروند سنندج زانیار دباغیان 122

1397/11/25  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال
سیاسی

سنقر جبار حاجی مرادی 123

 ”“
هر کس  حق  اجتماع  آزادانه  با دیگران  را دارد از جمله  حق  تشکیل  سندیکا )اتحادیه های  

صنفی ( و الحاق  به  آن  برای  حمایت  از منافع  خود.
)ماده 22 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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1397/11/25  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال
سیاسی

سنقر کیومرث واعظی 124

1397/11/25  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال
سیاسی

سنقر هادی باقری 125

1397/11/25  بە اتهام شرکت در تجمعات و اعتراضات معلمین بازداشت
شدە است

معلم سنندج مختار اسدی 126

1397/11/25  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
و بە 4 سال زندان محکوم شدە است

شهروند نقدە محمدامین شیخ آبادی 127

1397/11/25  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
و بە 5 سال زندان محکوم شدە است

فعال مدنی سنندج سحر کاظمی 128

1397/11/25 بە جرم برافراشتن پرچم کردستان بازداشت شدە است ورزشکار سنندج آرزو میرکی 129
1397/11/26  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت

شدە است
شهروند سقز یاسین کنعانی 130

1397/11/26  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

شهروند سقز آسو رمضان زادە 131

1397/11/27  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

شهروند سنندج فردین کریمی 132

1397/11/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال
سیاسی

سنندج آرمان وفایی 133

1397/11/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال
سیاسی

سنندج شاهو فرجی 134

1397/11/28  مقیم کشور آمریکا پس از مسافرت بە ایران در منزل پدریش
بازداشت شدە است

 فعال
سیاسی

سنندج افشین شیخ السالمی 135

1397/11/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال محیط
زیست

مریوان ایرج رحیم زادە 136

1397/11/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال محیط
زیست

سنندج ذکریا نقشبندی 137

1397/11/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

شهروند کامیاران فرزاد حسینی 138

1397/11/29  بە اتهام همکاری کردن با یکی از احزاب  کرد اپوزیسیون
بازداشت شدە است

 فعال
کارگری

سنندج اقبال شعبانی 139

1397/11/29  متأهل و دارای فرزند، بە اتهام همکاری با یکی از احزاب
کرد اپوزیسیون بازداشت شدە است

شهروند سقز آرام بهرامی 140

1397/11/29   بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشتو
بە 5 سال حبس محکوم شدە است

فعال مدنی ارومیە مجید تیباش 141

1397/11/29  بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت و بە 1 سال زندان
محکوم شدە

 فعال
فرهنگی

دیواندرە امید شاهمحمدی 142

 ”
“

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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1397/11/30  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

فعال مدنی سنندج سلمان عابدی 143

1397/12/01  مسئول آموزش شاخەی کردستانی حزب وحدت ملی است و
از سوی اطالعات بازداشت شدە است

 فعال
سیاسی

سنندج پویا  احمدی 144

1397/12/01  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

 فعال محیط
زیست

سنندج آرمین ایسپرلوس 145

1397/12/02  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

هنرمند ارومیە پیمان میرزادە 146

1397/12/05  بە اتهام ارتباط با گروەهای سلفی بە اعدام محکوم شدە
است

ورزشکار سرپل ذهاب فریدون ذاکری نسب 147

1397/12/06  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

شهروند سنندج علی اللە ویسی 148

1397/12/06  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

شهروند مریوان محمد محمدی 149

1397/12/06  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت
شدە است

شهروند مریوان آرمان سلیمانی 150

1397/12/08  بە اتهام فعالیت امنیتی و تحریک دانش آموزان علیە رژیم
بازداشت شدە

معلم ارومیە پیمان  نقشبندی 151

1397/12/09  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند ارومیە شاهین گلەداری 152

1397/12/11  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سنندج مجید رزم آرا 153

1397/12/13  قبأل بازداشت شدە بود و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب
کرد اپوزیسیون بە 6 سال زندان محکوم شدە است

 فعال
کارگری

اشنویە بهنام ابراهیم زادە 154

1397/12/13  بە اتهام فراخوان و دعوت بە اعتصاب در کردستان بە 3 سال
زندان محکوم شدە است

 فعال
کارگری

سنندج خالد حسینی 155

1397/12/14  بە اتهام اقدام و برنامەریزی جهت اجرای مراسم نوروزی
بازداشت و بعد از دو روز بەصورت موقت آزاد شدە است

فعال مدنی سنندج جمال اسدی 156

1397/12/16  بە اتهام اقدام و برنامەریزی بەمنظور گرامیداشت روز جهانی
 هشتم مارس بازداشت و بعد از دو روز بەصورت موقت آزاد

شدە است

فعال مدنی سنندج سیران سعیدپور 157

پێشتر گیرابوو  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 5
سال زندان محکوم شدە است

شهروند ارومیە فرشاد عباسی 158

1397/12/18 بە اتهام فعالیت سیاسی و امنیتی بازداشت شدە است  فعال
کارگری

سنندج توفیق محمدی 159

1397/12/19  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند پیرانشهر قادر محمدی پور 160

 ”
“

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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1397/12/19  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند پیرانشهر عزت  محمودی 161

1397/12/20  بە اتهام اقدام و برنامە ریزی جهت اجرای مراسم نوروزی
بازداشت شدە است

فعال مدنی سنندج افشار فاتحی 162

1397/12/20  پیشنماز روستای "ینگی ئارخە" و بە اتهام فعالیت سیاسی
بازداشت شدە است

روحانی دیواندرە مالمحمد زارعی 163

1397/12/22  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سقز زانکو  امیری 164

 پیشتر بازداشت
شدە بود

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 5
سال زندان محکوم شدە است

شهروند مریوان بریار کاوە 165

 پیشتر بازداشت
شدە بود

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف بە 6 سال و
6 ماە زندان محکوم شدە است

شهروند مریوان وشیار کسرایی 166

 پیشتر بازداشت
شدە بود

 بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم بە 5
بسال زندان محکوم شدە است

شهروند مریوان وریا فرجی 167

1397/12/23  در شهر رامسر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد
مخالف رژیم بازداشت شدە است

 فعال محیط
زیست

کامیاران جالل رستمی 168

1397/12/27  بە اتهام اقدام و برنامەریزی جهت اجرای مراسم نوروزی
بازداشت شدە است

فعال مدنی هرسین علی رضایی 169

1397/12/27  بە اتهام اقدام و برنامەریزی جهت برگزاری مراسم نوروزی
بازداشت شدە است

فعال مدنی هەرسین یوسف کاکەوندی 170

1397/12/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

60 سالە پیرانشهر رحمان قاسمی 171

1397/12/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند اشنویە آسو گرمینی 172

1397/12/28  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند سنندج 
)تنگیسر(

ولی نصری 173

1397/12/28  بە اتهام اقدام و برنامەریزی در آستانەی برگزاری مراسم
نوروزی و درگیری با نیروهای مسلح بازداشت شدە است

شهروند دیواندرە محمد حنیفی 174

1397/12/28  بە اتهام اقدام و برنامەریزی بەمنظور شرکت در مراسم
نوروزی بازداشت شدە است

 نویسندە و
شاعر

ایالم  حسین باقری
)ژاکان باران(

175

1397/12/29  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند ارومیە سمکو جعفری 175

1397/12/29  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند بوکان مصطفی جوادی 176

1397/12/29  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
بازداشت شدە است

شهروند بوکان توفیق رحمانی 177

 ”
“

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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اطالعات بیشتر در مورد افرادی کە از طریق خودکشی بە زندگی خود خاتمە دادەاند

 ردیف مشخضات ساکن سن علت و چگونگی حادثە تاریخ 
...  روز 25 آذرماە بەدلیل مشکالت خانوادگی از طبقە ششم ساختمان خود را

پرت کردە است
24 سالە شکیال رحیمی سنندج   1

1397/10/03  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

14 سالە مریوان   آرمین رستمیان 2

1397/10/08  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

19 سالە مهاباد   مهران حسنی 3

1397/10/09  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

28 سالە رنگین حسن زادە سردشت   4

1367/10/09  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق خوردن قرص بە زندگی خود خاتمە
دادە است

18 سالە کیان معروفی سردشت   5

1397/10/12 بەدلیل مشکالت خانوادگی از ارتفاع ساختمان خود را پرت کردە است 19 سالە پیرانشهر   آرش خضری 6
1397/10/13  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە

دادە است
23 سالە   

کامیاران
مینو دیدار 7

1397/10/20  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق خودرن قرص برنج بە زندگی خود
خاتمە دادە است

26 سالە نوید خالدیان سنندج   8

 ”
“

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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1397/10/21  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

16 سالە ... سارا سنندج   9

1397/10/23 بەعلت بیکاری و ناامیدی بە زندگی خود پایان دادە است ... ایالم   علی  الهی 10
1397/10/23  در مسجد زندان مرکزی بوکان از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش

پایان دادە است
زیندانی بوکان   حسین فیضی پور 11

1397/10/23 بنا بە گزارش مسٶلین زندان خوی در توالت خودکوشی کردە است زیندانی خوی   بهروز زینالی زادە 12
1397/10/24  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە

دادە است
16 سالە شیما  امجدی سنندج   13

1397/10/28  بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاە و اخذ مدرک لیسانس بەعلت بیکاری و
ناامیدی از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود خاتمە دادە است

25 سالە یونس محمدزادە سقز   14

1397/10/26  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

28 سالە صبری دشتی اشنویە   15

1397/10/26 بەعلت بیکاری و فقر و ناامیدی خودکوشی کردە است 26 سالە مازیار  الیاسی سنندج  16
1397/10/28  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە

دادە است
16 سالە آیدا علی زادە روانسر   17

1397/10/30  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

22 سالە مصعب مصطفایی جوانرود    18

1397/10/30 بەدلیل مشکالت خانوادگی خودسوزی کردە است 19 سالە ایالم    نهیە عباسی 19
1397/11/10  بەدلیل مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە

دادە است
23 سالە زهرا زبانران تنها ملکشاهی   20

1397/11/05 بەعلت افسردگی  با تزریق آمپول بە زندگی خود پایان دادە است دانشجو پریسا راوندی اشنویە   21
1397/11/07  بەعلت بیکاری و بدهکاری از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە

 دادە است
 باالی

 50 سال
فیروز شاە محمدی دیواندرە   22

1397/11/11 بەعلت مشکالت خانوادگی با شلیک گلولە بە زندگیش خاتمە دادە است 25 سالە شهال دشتی ارومیە   23
1397/11/11 بەعلت تهیدستی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە دادە است 45 سالە رئوف ابراهیمی جوانرود  24
1397/11/14  بەعلت مشکالت معیشتی با استعمال قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە

است
34 سالە سقز   فرخ شانسخە 25

1397/11/14 بەدالیل نامعلومی بە زندگی خود خاتمە دادە است 30 سالە پیرانشهر   سیاوش عبداللە رش 26
1397/10/15  بەعلت مشکالت خانوادگی خودسوزی کردە و بە زندگی خود خاتمە دادە

است
28 سال سقز    خدیجە )سیوە (

سلیمی
27

1397/10/15  مادر سە فرزند و بەعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن خود
بە زندگیش خاتمە دادە است

35 سال مهاباد   فریدە عبداللە زادە 28

1397/10/15  بە علت افسردگی و ناامیدی از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود خاتمە
دادە است

23 سالە رضا چوپانی مهاباد   29

1397/11/19  بەدالیل مشکالت مالی از طریق خوردن بیش از حد قرص بە زندگی خود
خاتمە دادە

40 سالە ایالم    ... بادپیما   30

1397/11/20 بەدلیل مشکالت خانوادگی خود را بەدار آویختە است 17 سالە دانیال شیخەپور سردشت  31

 ”“
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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1397/11/21 مادر دو فرزند، بعداز کشتن فرزندانش خود را حلق آویز کردە است  باالی
30 سال

کرماشان  زهرا نعمتی 32

1397/11/22  متأهل و بەدالیل نامعلومی از طریق حلق آویز نمودن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

25 سالە سوما صلواتی سنندج   33

1397/11/22  بەدلیل فقر و تهیدستی با مصرف قرص برنج بە زندگی خود خاتمە دادە
است

18 سالە کرماشان سیروس محمودیان 34

1397/11/24  سرباز بودە و بەعلت فقر بەشیوەی حلق آویز نمودن بە زندگی خود خاتمە دادە
است

20 سالە بوکان   عثمان خضری 35

1397/11/26 فارغ التحصیل دانشگاە بودە و بەعلت بیکاری خود را حلق آویز نمودە است 30 سالە امید محمدی روانسر 36
1397/11/28  بعد از بازداشت فرزندش از سوی نیروهای امنیتی با اسلحەی گرم بە

زندگی خود خاتمە دادە است
47 سالە حسین عزیزی ملکشاهی 37

1397/11/29  پس از درگیری لفظی با پدر خود بە وسیلەی اسلحەی وی بە زندگی خود
خاتمە دادە است

16 سالە زینب آزادی دهلران    38

1397/12/01  حاملە بودە و بەعلت مشکالت روحی و ناامیدی بە شیوەی حلق آویز نمودن
 بە زندگی خود خاتمە دادە است

22 سالە پرشنگ کریمی سرپل ذهاب 39

1397/12/03 با مصرف قرص برنج بە زندگی خود خاتمە دادە است  باالی
 40 سال

علی زمان معظمی ایالم    40

1397/12/04  بەعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویزکردن خود بە زندگیش خاتمە
دادە  است

 باالی
 30 سال

پیرانشهر   خدیجە گلزار 41

1397/12/05  بەعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن خود بە زندگیش خاتمە
دادە است

18 سالە بوکان   شب بو بایزیدپناه 42

1397/12/10  مادر دو فرزند و بخاطر ناامیدی بە شیوەی حلق آویز کردن خود بە زندگیش
خاتمە دادە است

25 سالە پریسا نظری سرپل ذهاب 43

1397/12/12  بەعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز کردن خود بە زندگی خود
خاتمە دادە است

24 سالە  ثالث 
 باباجانی

لیال رمضانی 44

1397/12/15 حاملە بودە و بەعلت فقر و بینوایی خودسوزی کردە است 30 ساڵ کرماشان فرشتە کهراریان 45
1397/12/18 بەعلت مشکالت خانوادگی خود را حلق آویز کردە است 35 سالە سقز   صالح حیدری 46
1397/12/19 بەدالیل نامعلومی خودکشی کردە است 32 سالە حامد مرادی قروە   47
1397/12/21 بەعلت مشکالت خانوادگی خود را بەدار آویختە است 16 سالە ایالم    ندا اسماعیلی 48
1397/12/23 بەعلت مشکالت خانوادگی خود را بەدار آویختە است 17 سالە یسرا فتحی جوانرود   49
1397/12/27  در باغ شایگان بەعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن بە

زندگی خود خاتمە دادە است
35 سالە مهاباد   سعادت حسن نژاد 50

1397/12/28  بەعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن بە زندگی خود خاتمە
دادە است

23 سالە  درەشهر
 ایالم

زیبا نورمحمدی 51

1397/12/28  بەعلت مشکالت خانوادگی از طریق حلق آویز نمودن بە زندگی خود خاتمە
دادە است

........ سقز    امید حسین پور 52

 ”
“

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

آزادانه  هر گونه  تصرفی  بنمایند. در هیچ  مورد نمی توان  ملتی  را از
 وسایل  معاش  خود محروم  كرد.

)بند 2 ماده ی 1 میثاق  بین المللی  حقوق  اقتصادی  ـ اجتماعی  و فرهنگی (
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لیست اطالعات مربوط بە قربانیان حوادث کار طی سە ماهەی زمستان سال 1397

 ردیف مشخصات  ساکن شغل نوع زیان چگونگی حادثە تاریخ
1397/10/02  در شهر رانیەی کردستان عراق بەعلت سقوط از

بلندی جان باختە است
 جان باختە

است
کارگر ساختمان کامیاران  شهرام

میرگساری
1

1397/10/22 در شهر دزفول بەعلت گازگرفتگی جان باختە است  خفگی ناشی
از نشت گاز

کارگر ساختمان دیواندرە لطیف حسینی 2

1397/10/21 در شهر دزفول بەعلت گازگرفتگی جان باختە است  خفگی ناشی
از نشت گاز

کارگر مرغداری مهاباد احمد احمدی 3

1397/10/21 در شهر دزفول بەعلت گازگرفتگی جان باختە است  خفگی ناشی
از نشت گاز

کارگر مرغداری مهاباد ابراهیم احمدپور 4

1397/11/01  هنگام تعمیر کمباین و گیر افتادن الی تسمە جان
باختە است

 جان باختە
است

رانندە کمباین دهلران محمد مردای 5

1397/1/19 هنگام کار با دستگاە سنگبری جان باختە است  جان باختە
است

کارگر معدن طال قروە  محمدرضا
صادقی

6

1397/11/13  در تهران حین کار کردن و بەدلیل حادثەی کار جان
باختە است

 جان باختە
است

جوشکار سنندج محمد مالیی 7

1397/12/15 بەعلت برق گرفتگی جان باختە است  جان باختە
است

کارگر ساختمانی سنندج جالل زاهیدی 8

1397/12/20  بەعلت سقوط از طبقە نهم یک ساختمان نیمەکارە
جان باختە است

 جان باختە
است

کارگر ساختمانی بانە علی رحمانی 9

1397/12/20 بەعلت پایین افتادن از داربست جان باختە است  جان باختە
است

کارگر ساختمانی دهلران رحیم ایزدی 10

1397/12/20  در شهر یزد بەعلت سقوط از ساختمان جان باختە
است

 جان باختە
است

کارگر ساختمانی بوکان محمدرضا جوان 11

1397/12/22 در ثالث باباجانی بەعلت برق گرفتگی جان باختە است  جان باختە
است

جوشکار سنندج حامد قادری 12

 ”“
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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 ”
“

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(

گزارش اجمالی نقض حقوق بشر در کردستان در سال 1397 شمسی 
انفجار مین در  کشتە و زخمی شدن 242 کولبر، بازداشت 641 فعال سیاسی، اعدام 49 زندانی و 84 قربانی 

کردستان در سال 1397

در ادامەی نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان ایران توسط قوەی قضائیە و دستگاه ها  و نهادهای سیاسی و امنیتی 
جمهوری اسالمی، طی سال 1397 دست کم 1234 مورد خشن نقض حقوق بشر رخ دادە است. مروری کوتاە خواهیم داشت بر 

مواردی خشن از نقض حقوق بشر در کردستان کە در این سال اتفاق افتادە است:

کولبرکشی
در حالیکە کشتار کولبران و کسبەی مناطق مرزی بخشی اساسی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان است، طی مدت امسال 
242 کولبر و کاسبکار کرد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، انفجار مین، سقوط از ارتفاع بەدلیل تعقیب و 
گریز و همچنین سرمازدگی کشتە و زخمی شدەاند. جزئیات نشان دهندەی آنست کە از میان آن 142 قربانی 80 تن از آنان کشتە، 

و همچنین 162 تن از آنان زخمی شدەاند.

بازداشت و زندان
طی مدت این یک سال تا آنجا کە منابع خبری بر آن صحە گذاشتەاند و در این بارە بە اطالعات مربوطە دست یافتەاند، 641 
تن از شهروندان عادی و فعاالن مدنی و سیاسی در کردستان بە اتهام فعالیت امنیتی و سیاسی علیە مصالح جمهوری اسالمی 
از سوی دستگاه های امنیتی بازداشت و روانەی زندان شدەاند. از میان این 641 فردی کە امسال بازداشت شدەاند، دست کم 165 
تن از آنان پس از دادگاهی، متحمل احکام 6 ماهە تا حکم طوالنی مدت 30 سال حبس شدەاند، و مجموعأ 5810 ماه )174300 
روز( حکم حبس برایشان صادر شدە است. همچنین 5 زندانی دیگر کرد بە اتهام محاربە و عضویت در احزاب کرد اپوزیسیون رژیم 
محکوم بە اعدام گشتەاند؛ و 3 زندانی کرد نیز در بازداشتگاه  نهادهای امنیتی تحت شکنجە قرار گرفتە و نهایتأ بەقتل رسیدەاند.

اعدام 
آمار اعدام ها در کردستان طی سال 1397 دست کم 49 تن بودە کە با درنظر گرفتن نسبت جمعیت کرد در ایران و آمار اعدام 
در این کشور، در این مورد نیز کردها در ردەی نخست جدول مورد نقض حقوق بشر واقع شدن، قرار گرفتەاند. بیشتر اعدام شدگان 
بە اتهامات مربوط بە مواد مخدر و تجاوز بە دار آویختە شدەاند، و همچنین شش زندانی سیاسی کرد بە اتهام عضویت در احزاب 
کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی و 8 زندانی دیگر کرد نیز بە اتهام فعالیت امنیتی علیە رژیم )عضویت در گروه های سلفی( 

اعدام شدەاند.

قربانیان انفجار مین
شمار قربانیان مین های خنثی نشدە در سال 1397 دست کم 84 تن بود کە هویت 48 تن از آنان برای رسانەها و مراکز مدافع 
حقوق بشر محرز گشتە است. با دقت در جزئیات از میان این 48 تن 37 تن از آنان زخمی و معلول شدەاند، و نیز 11 تن از آنان 
جانشان را از دست دادەاند؛ اما مطمئنأ آمار دقیق قربانیان انفجار مین -بە دلیل اینکە پایگاه های رسمی خبر از انتشار آن سر باز 
می زنند و یا نام و هویت قربانیان را آشکار نمی کنند- از این تعداد کە مرکز حقوق بشر کردستان بە ثبت رساندە، بسیار بیشتر 
است. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 16 میلیون مین خنثی نشدەی بازماندەی جنگ ایران و عراق در خاک ایران وجود دارد، 
همچنین در سال 67 کە جنگ مابین این دو کشور پایان یافتە است تا تابستان سال 93 –کە آخرین آمار رسمی در این رابطە 

انتشار یافتە است- حداقل 368 تن در کردستان بەدلیل انفجار مین جان خود را از دست دادەاند و نیز 1600 تن زخمی شدەاند.
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خودکشی
خودکشی در کردستان پدیدەی اسفبار دیگری است کە بەدلیل نبود حقوق و همچنین بەحاشیە راندن کردستان از سوی حکومت، 
ضرر و زیان آن بەنسبت سایر مناطق ایران ملموس تر است. آمارهای مرکز حقوق بشر کردستان ایران نشان می دهد کە امسال 
دست کم 170 تن از آن صدها نفری کە بەدالیل گوناوگون همچون فقر و مشکالت خانوادگی اقدام بە خودکشی کردەاند، متأسفانە 
اقداماتشان با موفقیت همراه بودە و منجر بە فوت شدە است. از این 170 مورد 62 مورد آن مربوط بە مردان و 108 مورد دیگر 
مربوط بە زنان و نیز جوانترین آنها پسری 12 سالە و مسن ترینشان یک مرد 63 سالە بودە است. همچنین آمار کسانی کە بە 
خودکشی متوسل می شوند در این مدت زمانی بیش از دو برابر قربانیان این پدیدە بودە است کە یا خودکشی آنها بە مرگ منجر 

نشدە است و یا اقوام و بستگانشان سروقت بە دادشان رسیدەاند و از مرگ آنان جلوگیری کردەاند.

قربانیان حوادث کار
شمار قربانیان حوادث کار در کردستان طی سال 97 بیش از 200 تن بودە، کە مرکز حقوق بشر کردستان هویت 48 تن از آنان 
را ثبت نمودە است. از این 48 تن 41 تن از آنان جانشان را از دست دادەاند و 7 تن دیگر نیز زخمی و معلول گشتەاند. مرگ 
و جرح کارگران در کردستان بەدلیل حوادث کار در حالیست کە تنها 10 درصد این کارگران کە بهنگام کار دچار سوانح کار 
می شوند دارای بیمە هستند، و 90 درصد از آنان، بەویژە کارگران ساختمانی تحت پوشش هیچگونە بیمەای نیستند. همچنین 
شرایط کارگران کرد در سال 1397 اسفبارتر و بحرانی تر از سال های گذشتە بود. بەدلیل بحران اقتصادی موجود و تورم بازار توان 
خرید کارگران چندین برابر پایین آمدە است. علیرغم این نیز حقوق و دستمزد کارگران در اکثر کارخانەها و ادارات دولتی مانند 
شهرداری با مشکل تعویق 3 ماهە و حتی 6 ماهە روبەرو بودە است و سوای تمامی این مشکالت؛ اخراج و از کار بیکار کردنشان 

نیز هموارە همچون کابوسی وحشتناک بر سرشان سایە انداختە است.

آمار و اطالعاتی کە مرکز حقوق بشر کردستان درمورد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران انتشار دادە صرفأ شامل آن 
بخش از مواردی می شود کە اخبار و اطالعات آن آشکارا رسانەای شدەاند و ازسوی منابع موثق بدان اشارە شدە است، در غیر 
این صورت این مرکز بر آن باور است کە آمار دقیق نقض حقوق بشر در کردستان توسط جمهوری اسالمی بسیار بیش از آماریست 

کە منتشر شدە است.   

*جهت مشاهدەی نمودار نتایج و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل بهار سال 1397 بر روی لینک موجود کلیک کنید:
http://chawnews.com/?p=1751 

*جهت مشاهدەی نمودار نتایج و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل تابستان سال 1397 بر روی لینک موجود کلیک کنید:
http://chawnews.com/?p=1868

*جهت مشاهدەی نمودار نتایج و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل پاییز سال 1397 بر روی لینک موجود کلیک کنید: 
http://fa.chawnews.com/?p=1960

*جهت مشاهدەی نمودار نتایج و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل زمستان سال 1397 بر روی لینک موجود کلیک کنید: 
http://fa.chawnews.com/?p=2186
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