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کانون حقوق بشر 
کردستان ایران

سە ماه زمستان و جمع بندی 1398

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران 
توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران در سە ماهە آخر زمستان ١٣٩٨ شمسی

در ادامە نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان ایران توسط دستگای قضایی، نهادهای پلیسی و امنیتی رژیم حاکم بر 
ایران، طی مدت سە ماهە آخر سال ١٣٩٨، حداقل ٣٢٩ مورد خشن نقض آشکار حقوق بشر رخ دادە است.

درحالی کە بیشترین میزان نقض و نادیدە گرفتن حقوق بشر گریبانگیر کولبران مناطق مرزی کردستان است، در مدت سە ماهە 
زمستان سال ١٣٩٨ حداقل ٥٤ کولبر و کاسبکار کرد در نتیجەی شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسالمی کشتە و 

زخمی شدەاند، یا در پی تعقیب و گریز نیروهای دولتی جان خود را از دست دادەاند.
باتوجە بە تحقیقات و بررسیهای مرکز حقوق بشر شرق کردستان، از این ٥٤ نفر قربانی سیاست خشونت و کشتار، ١٢ نفر در پی 
تیراندازی مسقیم نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران، انفجار مین و سقوط از ارتفاعات جان خود را از دست دادە و؛ ٤٢ نفر 

نیز زخمی شدەاند.
با توجه بە اینکە طی ٩ ماه گذشتە )فصول بهار، تابستان و پاییز( نیز ١٨٦ کولبر و کاسبکار کرد مناطق مرزی کردستان 
توسط نیروهای مرزی و دولتی جمهوری اسالمی هدف تیراندازی قرار گرفتە بودند، با احتساب این آمار در مجموع سال ١٣٩٨ 
خورشیدی شمار کولبران و کاسبکارانی کە با شلیک مستقیم نیروهای دولتی، انفجار مین، سقوط از ارتفاعات در پی تعقیب و 
گریز و سرمازدگی جان خود را از دست دادەاند بە ٢٤٠ نفر رسیدە است. از این تعداد ٧٣ نفر کشتە و ١٦٧ نفر نیز زخمی شدەاند.
در همین خصوص، روز چهارشنبە ١١ دی ماه ١٣٩٨ یک شهروند جوان کرد اهل دهگالن بە نام »نادر کریمی« درحالی کە 
قصد عبور از مرزهای کردستان عراق را داشت هدف تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت و کشتە شد. از طرف 
دیگر، در همان روز )١١ دی( در نزدیکی شهرستان جوانرود، جسد بی جان یک جوان کرد نزدیکی رودخانە »سوفیاوا« پیدا 
شد. هویت وی »هاشم مرادی« احراز شدە است. وی از معترضان قیام آبان ماه بود و آثار شکنجە و آزار جسمی روی بدن وی 
مشهود بودە است. همچنین در تاریخ ١٩ دیماه نیز جسد معترضی دیگر بەنام »سردار اعظمی« از اهالی منطقە شاهو )روانسر( 
استان کرمانشاه بەخاک سپردە شد. همچنین در جریان اعتراضات و راهپیماییهای آبان ماه، پیکر بی جان شخصی بە نام »نادر 
رضایی آبتاف« بعد از گذشت یک هفتە از مفقود شدنش روز ٨ دیماه در منطقە پرند تهران پیدا شد کە آثار زخم و شکنجە بر 

بدن وی پیدا بود. 
طی همین مدت سەماهە پایانی سال، حداقل ١٨٧ تن بە اتهام فعالیت سیاسی، اقدام علیە امنیت جمهوری اسالمی از طریق 
طرفداری از احزاب سیاسی کردستان ایران بازداشت و زندانی شدەاند. شماری از این تعداد پس از مراحل بازجویی با تودیع وثیقە 
تا اعالم حکم از طرف دادگاه بطور موقت آزاد شدەاند، ٨٠ فعال سیاسی نیز محاکمە و مجازات سە ماه تا ١٦ سال زندان علیە 
آنان صادر شدە است. این دهها شهروند عادی و فعاالن سیاسی در دادگاهی ناعادالنە و بدون حضور وکیل و یا حق دفاع از خود 
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مجموعا بە ٢٧٢ سال و ١٠ ماه زندانی محکوم شدەاند.
بازداشت و دستگیری ١٨٧ فعال مدنی و سیاسی در بازە زمانی سە ماهە پایانی سال در حالی است کە در مجموع ٩ ماهە 
پیشین سال نیز ٦٦٧ نفر بازداشت شدە بودند و با احتساب این تعدان آمار کل بازداشت شدەگان بە اتهام فعالیت سیاسی در سال 

١٣٩٨ بە ٨٥٤ تن میرسد.
دستگای قضایی جمهوری اسالمی ایران همچنین طی زمستان سال گذشتە حکم اعدام ٨ زندانی کورد را بە اجرا در آوردە است 
کە بیشتر این تعداد پیشتر بە جرم ارتکاب قتل بە قصاص محکوم شدە بودند. قوە قضایی رژیم ایران از شروع سال ١٣٩٨ تا پایان 
پاییز نیز حداقل ٣٨ زندانی کرد را اعدام کردە بود و، با احتساب این تعداد شمار اعدام شدگان کرد در سال ١٣٩٨ حداقل ٤٦ 

نفر بودەاند.
انفجار مین بەجا ماندە از جنگ در کردستان نیز قربانیان دیگری گرفتە است. در زمستان سال ١٣٩٨، حداقل ١٢ نفر بر اثر 
انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند کە مرکز حقوق بشر کردستان نام و مشخصات ٥ نفر از این حادثەدیدگان را ثبت و منتشر کردە 
است. از این ٥ نفر قربانی انفجار مین کە جملگی در استان کرمانشاه اتفاق افتادە است، سە تن کشتە شدە و دو قربانی دیگر نیز 
قطع عضو شدەاند. با احتساب ١٥ قربانی دیگر انفجار مین طی ٩ ماهە پیشین سال، شمار قربانیان انفجار مین و مهمات جنگی 
در کردستان در سال ١٣٩٨ بە ٢٠ تن رسیدە است. گفتنی است بە دلیل نبود شفافیت و عدم اطالع رسانی دقیق بە یقین آمار 

قربانیان انفجار مین در کردستان بیش از این تعداد اعالم شدە می باشد.
آمار باالی خودکشی در کردستان نیز گویای سیاست عدم توسعە در کردستان و پیامد بحران های متعدد دیگری نظیر بیکاری، 
ناامیدی، فقر و مشکالت خانوادگی است. بنا بر آمارهای مرکز حقوق بشر کردستان، در سە ماهە پایانی سال بیش از ٥٥ نفر در 
کردستان اقدام بە خودکشی کردەاند کە متاسفانە ٣٦ مورد آن موفق بودە است. از این ٣٦ تن کە بە زندگی خود پایان دادەاند، 
١٦ تن زن و ٢٠ تن دیگر نیز مرد بودەاند. مرکز حقوق بشر کردستان پیشتر گزارش دادە بود کە در ٩ ماه )فصول بهار، تابستان و 
پاییز( سال نیز ٢١٧ نفر با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند و با احتساب این آمار شمار کسانی کە طی سال ١٣٩٨ 
در کردستان با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند، حداقل ٢٥٣ تن بودە است. از این ٢٥٣ نفر، تعداد ١٢١ تن از آنان 

زن و ١٣٢ نفر نیز مرد بودەاند. در این فهرست نام و مشخصات پیرمردی ٦٦ سالە و یک دختر نوجوان ١٣ بە چشم می خورد.
همچنین طی مدت سە ماهە پایانی سال ١٣٩٨، حداقل ٩ نفر کارگر کرد دچار حوادث کار شدەاند کە منجر بە مرگ ٧ نفر از 
آن تعداد گشتە است. باتوجە بە اینکە در ٩ ماهە پیشین سال نیز ٤٥ کارگر دچار سوانح کاری شدە بودند، مجموعا ٥٤ کارگر 

در سال ١٣٩٨ قربانی حوادث کار شدەاند.
مرگ و قطع عضو کارگران بە هنگام کار در نتیجە فقدان امنیت جانی کارگران و نبود استانداردهای ایمنی در حالت است کە 
تنها ١٠٪ از کارگران در کردستان ایران مشمول بیمە بودە و بقیە کارگران کە بیشتر آنان را کارگران ساختمانی و فصلی تشکیل 

می دهند، فاقد هیچ نوع بیمەای می باشند.
از سوی دیگر وضعیت معیشتی و حقوق کارگران بە نسبت سال ١٣٩٧ افت چشمگیری داشتە و در بخش کارگاهها و شهرداریها 

چندین ماه حقوق معوقە داشتەاند و مزایا و عید آنها نیز در بسیاری موارد پرداخت نشدە است.
گفتنی است این آمارها و دادەهای مرکز حقوق بشر شرق کردستان تنها آن بخش از نقض حقوق بشر در کردستان ایران را در بر 

میگیرد کە صحت و سقم آنان از طرف منابع این مرکز و سایر نهادهای حقوق بشری معتبر تایید شدە است.

مرکز حقوق بشر شرق کردستان بر این باور است در نبود فضای سالم رسانەای و اطالعات سالم و شفاف تنها 
میتوان بدین آمارها بسندە کرد، این درحالی است کە آمارهای واقعی بە مراتب بیشتر و متغیرتر از آمارهای منتشر 

شدە میباشد.

 ”
“

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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اطالعاتی در خصوص کشتە و زخمی شدن کولبران و کاسبکاران در سە ماهەی زمستان ١٣٩٨ شمسی

ردیف مشخصات  محل  نوع زیان  چگونگی حادثە تاریخ 

١٣٩٨/١٠/١  در شهریورماە هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
 قرار گرفتە و بعد از بستری شدن در بیمارستان جان باختە است

سقز کشتە شدە است ١ کیهان اکرم پور

١٣٩٨/١٠/١  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە 
 است

خوی زخمی شدە است  حمید عابد ٢

١٣٩٨/١٠/٢  در مناطق مرزی کوردستان ایران و کوردستان ترکیە هدف تیراندازی مستقیم
 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است

چالدران کشتە شدە است وهاب حسن زادە ٣

١٣٩٨/١٠/٢  در مناطق مرزی کوردستان ایران و کوردستان ترکیە هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

چالدران زخمی شدە است  ٤ شهرام اعالیی

١٣٩٨/١٠/٣  درمنطقەی "زەڵێ" هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

بانە زخمی شدە است  عزیز عزیزی ٥

١٣٩٨/١٠/٣  درمنطقەی "زەڵێ" هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

بانە زخمی شدە است  ٦ سعداللە محمودی

١٣٩٨/١٠/٣  بە دلیل تعقیب و گریز از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سقوط
 از ارتفاعات زخمی شدە است

مریوان زخمی شدە است  صالح درزیانی ٧

١٣٩٨/١٠/٥  درمحلی بەنام "کانی خاتوون" هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
 اسالمی ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است

سردشت کشتە شدە است ٨ محمد رشیدزادە

١٣٩٨/١٠/٥  بە ظن حمل کاالی قاچاق هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است

دیواندرە کشتە شدە است ٩ سعدی صفایی

١٣٩٨/١٠/١٢  بە ظن حمل کاالی قاچاق در ملکان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است

مهاباد کشتە شدە است صدیق خالدی ١٠

 ”
“

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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١٣٩٨/١٠/١٤  در محلی بە نام "گەربەڕان "هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
 اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

قطورخوی زخمی شدە است  بهنام علی زادە ١١

١٣٩٨/١٠/١٤  در محلی بە نام "گەربەڕان "هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

 قطور زخمی شدە است 
خوی

علی یوسفی ١٢

١٣٩٨/١٠/١٥  روز ٥ دی ماە در محلی بە نام "کانی خاتوون" هدف تیراندازی مستقیم نیروهای
 مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و بعد از دە روز بستری جان باختە

 است

سردشت کشتە شدە است خضر بینوا ١٣

١٣٩٨/١٠/١٨  در مناطق مرزی پیران هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
 اسالمی ایران قرار گرفتە است و زخمی شدە است

نقدە زخمی شدە است  ١٤ امید حیدری 

١٣٩٨/١٠/١٨  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و 
 زخمی شدە است است

سردشت زخمی شدە است  ١٥ شوانە عبداللهی

١٣٩٨/١٠/١٩  در مناطق مرزی کوردستان ایران و کوردستان ترکیە هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

چالدران زخمی شدە است  ١٦ مجید مظلومی 

١٣٩٨/١٠/١٩  در مناطق مرزی کوردستان ایران و کوردستان ترکیە هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

چالدران زخمی شدە است  محمد مراز ١٧

١٣٩٨/١٠/٢٣  در سەراهی قازانچی بە ظن حمل کاالی قاچاق هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است

کرماشان کشتە شدە است علی نادری ١٨

١٣٩٨/١٠/٢٦  هنگام تعقیب وگریز ازسوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ازارتفاعات
 سقوط کردە و زخمی شدە است

مریوان زخمی شدە است  ١٩ جمال بالکی

 ”
“

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(

با  پیرانشهر  مرزی  مناطق  در  دهگالن،  اهل  کریمی  نادر 
شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی جان خود 

را از دست داد.

آبان ماه  اعتراضات  در  کە  روانسر،  اهل  اعظمی  سردار 
دستگیر شدە بود، در تاریخ ١٨م دی ماه جسد سوختەی وی 

بە خانوادەاش تحویل دادە شدە است.
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١٣٩٨/١٠/٣٠  بە ظن حمل کاالی قاچاق هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

قصرشیرین زخمی شدە است  ٢٠ مظهر سید رستمی

١٣٩٨/١١/٤  در مناطق مرزی کوردستان ایران و کوردستان ترکیە هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

سلماس زخمی شدە است  ٢١ ساالر رحمانی

١٣٩٨/١١/٤  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە 
 و زخمی است

سردشت زخمی شدە است  محی الدین عزیزی ٢٢

١٣٩٨/١١/٦  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و 
 زخمی شدە است

پیرانشهر زخمی شدە است  اسعد پیری ٢٣

١٣٩٨/١١/٦  در مناطق مرزی کوردستان ایران و کوردستان ترکیە هدف تیراندازی مستقیم 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

خوی زخمی شدە است  علی هاد ی زادە ٢٤

١٣٩٨/١١/٦  در مناطق مرزی کوردستان ایران و کوردستان ترکیە هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است

خوی زخمی شدە است  حسین هادی زادە ٢٥

١٣٩٨/١١/١٠  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە 
 است

پیرانشهر زخمی شدە است  ٢٦ محمد ایزدی 

١٣٩٨/١١/١٠ پیرانشهر زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٢٧ عثمان وزیری
١٣٩٨/١١/١٠ پیرانشهر زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ولی گوندک مال  ٢٨
١٣٩٨/١١/١٢ سقز جان باختە است در کوهستان های سقز بە دلیل سرمازدگی جان باختە است ٢٩ عثمان فتوحی
١٣٩٨/١١/١٢ مریوان زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٣٠ محمد رحمانی
١٣٩٨/١١/١٧  هنگام تعقیب و گریز ازسوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ازارتفاعات

 سقوط کردە و زخمی شدە است
بانە زخمی شدە است  ٣١ فریدون بانەای

١٣٩٨/١١/١٩ پیرانشهر زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٣٢ محمد فقیەزادە 
١٣٩٨/١١/٢٠ جان باختە است  بە علت سرمازدگی در بیمارستان جان باختە است پیرانشهر نبی احمدپناە ٣٣
١٣٩٨/١١/٢٠ پاوە زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٣٤ پیمان عبدی
١٣٩٨/١١/٢٧ پاوە کشتە شدە است هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٣٥ احمد صحرایی
١٣٩٨/١١/٢٧ نودشە زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  عظیم امین زادە ٣٦
١٣٩٨/١١/٢٧ جوانرود زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  شادمان سیدی ٣٧
١٣٩٨/١١/٢٧ جوانرود زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  رسول هوشی ٣٨
١٣٩٨/١١/٢٧ جوانرود زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٣٩ طە سلیمانی
١٣٩٨/١١/٢٧ جوانرود زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  زاهد نوری ٤٠
١٣٩٨/١١/٢٧ پاوە زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٤١ جبار محمدی
١٣٩٨/١١/٢٧ سروآباد کشتە شدە است هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٤٢ شاهد اداک
١٣٩٨/١١/٢٧ جوانرود زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٤٣ جالل نوری
١٣٩٨/١١/٢٧ پیرانشهر زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٤٤ حسین حقانی
١٣٩٨/١١/٢٧ پیرانشهر زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  کامران قادری ٤٥
١٣٩٨/١١/٢٨ ماکو زخمی شدە است  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە است  ٤٦ ارکان عباسی
١٣٩٨/١٢/٣  هنگام تعقیب و گریز ازسوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ازارتفاعات

 سقوط کردە و دچار ضربە مغزی شدە است
سروآباد زخمی شدە است  ٤٧ سیوان سیفی

 ”
“

احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخالف انسانیت و 
شئون بشری یا موهن باشد.

)ماده 5 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/١٢/٥ مریوان زخمی شدە است  در گردنە تەتە اورامانات بە علت سقوط از ارتفاعات زخمی شدە است ٤٨ ذکریا معطر
١٣٩٨/١١/٥  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە 

 است
پیرانشهر زخمی شدە است  ٤٩ ولی خلیفە

١٣٩٨/١١/٩  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و
 از ناحیە کمر زخمی شدە است

علی مامل ارومیە  زخمی شدە است ٥٠

١٣٩٨/١٢/١٩  بە ظن حمل کاالی قاچاق هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفتە و زخمی شدە است است

٥١ مولود بشیری پیرانشهر زخمی شدە است

١٣٩٨/١٢/٢٢  هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و
زخمی شدە است است

سردەشت زخمی شدە است محمد قادری ٥٢

١٣٩٨/١٢/٢٥  ٢٣ سالە و در مرز "هەنگەژاڵ" هدف تیراندازای مستقیم نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتە و کشتە شدە است است

بانە کشتە شدە است ٥٣ سیوان شریفی

١٣٩٨/١٢/٢٨ در کوهستان های مرزی منطقەی قطور بە علت سرمازدگ جان باختە است خوی جان باختە است ٥٤ آزاد عمری

 ”
“

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(

میالد فیضی پور اهل مریوان، بە دلیل اعتراض بە مرگ دو برادر 
کولبر از سوی ادارەی اطالعات دستگیر شدە است.

سیاوش حیاتی، فعال سیاسی و از اعضای رهبری »جبهەی متحد 
کورد« در کرماشان دستگیر شدە است.
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مشخصات افرادیکە در سە ماهەی زمستان ١٣٩٨ بازداشت و محکوم بە حبس شدەاند

شغل چگونگی بازداشت  تاریخ   محل
سکونت

ردیف مشخصات

١٣٩٨/١٠/١ ١٥ سالە بە دلیل اعتراض بە کشتار کولبران و کاسبکاران بازداشت شدە است میالد فیضی پور مریوان ١
١٣٩٨/١٠/١  جهت تحمل حبس ٣ سالەاش بە زندان مرکزی اشنویە منتقل شدە

 است
شهروند کورش عزیزی اشنویە ٢

١٣٩٨/١٠/١  جهت تحمل حبس ٣ سالەاش بە زندان مرکزی اشنویە منتقل شدە
است

شهروند محمدامین  قاضی اشنویە ٣

١٣٩٨/١٠/١  جهت تحمل حبس ٣ سالەاش بە زندان مرکزی اشنویە منتقل شدە
است

شهروند ٤ یوسف احمدی اشنویە

١٣٩٨/١٠/١  جهت تحمل حبس ٣ سالەاش بە زندان مرکزی اشنویە منتقل شدە
است

شهروند ٥ کامیل احمدی اشنویە

١٣٩٨/١٠/٣ شهروند بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بە ٧ ماە حبس محکوم شدە است  بانە هوشیار شعبانی ٦
١٣٩٨/١٠/١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

 اسالمی در ماە گذشتە بازداشت و تازە خبر بازداشت وی اعالم شدە
 است

هنرمند سیران فهیم سنندج  ٧

١٣٩٨/١٠/١  مسئول کانال تلگرامی بانە نیوز و از سوی ادارەی اطالعات
 بازداشت شدە است

وبالگ نویس بانە ٨ شجاع حسین زادە

 ”
“

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

خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
)ماده 18 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/١٠/٢ جهت تحمل حبس ٣٠ ماە بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است فعال سیاسی شهریار اسکویی سنندج  ٩
 قبأل بازداشت

شدە است
 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

 اسالمی ایران بە ٤٢ ماە حبس محکوم شدە است
شهروند  سید نجم الدین اشنویە

حسینی
١٠

 قبأل بازداشت
شدە است

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بە ١ سال حبس محکوم شدە است

شهروند احمد شاهد ایالم ١١

 قبأل بازداشت
شدە است

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بە ٣ماە حبس محکوم شدە است

شهروند کرماشان ١٢ مجید امیدی

١٣٩٨/١/٣  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بازداشت شدە است

شهروند کرماشان بابک دبیریان ١٣

 قبأل بازداشت
شدە است

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی بە ٩سال زندان محکوم شدە است

شهروند ١٤ شفیع فقیە زادە اشنویە

 قبأل بازداشت
شدە است

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٣ سال و ٦ماە زندان محکوم شدە است

شهروند ١٥ سید ایوب موسوی ارومیە

١٣٩٨/١٠/٤  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند فرامرز قاسمی آذر سنندج  ١٦

١٣٩٨/١٠/٤  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ١٧ فرزین رستمی سنندج 

١٣٩٨/١٠/٤  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند شاهپور حبیبی سنندج  ١٨

١٣٩٨/١٠/٥  در شهرستان کرج بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد
 اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

 فعال مذهبی
یارسان

زنجان ١٩ سید پیام بدرود

١٣٩٧/١٠/٥  بە همراە ٣٢ پناەجوی دیگر از سوی پلیس ترکیە بە ایران دیپورت 
شدە است

 پیشمرگ
سابق

کامیاران عادل بهرامی ٢٠

١٣٩٧/١٠/٥ روانشناس در شهرستان اصفهان بە اتهام فعالت سیاسی بازداست شدە است ٢١ د. ناصر همتی ایالم 
١٣٩٨/١٠/٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

 اسالمی ایران بە ٢ سال و ٦ ماە حبس محکوم شدە است
شهروند ٢٢ همایون بهمنی سنندج 

١٣٩٨/١٠/٧  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

فعال سیاسی ٢٣ لیال تیراندازی سنندج 

١٣٩٨/١٠/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند  شاآبادی
کرماشان

٢٤ سهراب رحیمی

١٣٩٨/١/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
اسالمی ایران بازداشت شدە است

 فعال
 کارگری

٢٥ لقمان فیضی سنندج 

١٣٩٨/١/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
اسالمی ایران بازداشت شدە است

 فعال
 کارگری

ساسان میرکی سنندج  ٢٦

١٣٩٨/١٠/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند کاروان بابایی ثالث باباجانی ٢٧

 ”
“

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

و بدون مالحظات مرزی، آزاد باشد.
)ماده 19 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/١٠/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ٢٨ زانا نصیری ثالث باباجانی

١٣٩٨/١٠/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ٢٩ دیاکو بهروجە ثالث باباجانی

١٣٩٨/١٠/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ٣٠ محمد آرین ثالث باباجانی

١٣٩٨/١٠/٨  بە اتهام ارتداد و سرپیچی از دستورات خامنەی بە اعدام محکوم
 سدە است

شهروند ٣١ هوشمند علی پور سردشت

١٣٩٨/١٠/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٥ سال حبس محکوم گردیدە است

شهروند سقز ٣٢ محمد استادقادری

١٣٩٨/١٠/١٠  و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ٣٣ منوچهر ابراهیمی قطور خوی

 ”
“

کشورها باید از موجودیت و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی پیروان در سرزمین 
های خود حمایت ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق کنند.

)ماده 1 اعالمیه جهانی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی(
***

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

را اعالم و به آن عمل کنند، و به زبان خاص خود سخن بگویند.
)ماده 2 اعالمیه جهانی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی(

سیروس عباسی و همسرش فریدە ویسی، دو فعال مدنی اهل 
دهگالن بدون حکم قانونی و بە اتهام فعالیت سیاسی علیە 

جمهوری اسالمی دستگیر شدەاند. 

پشتیوان افسر اهل مریوان و مبین مرادی اهل کرماشان، بە 
اتهام عضویت در احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی 

بە ترتیب بە ٩ و ٦ سال حبس محکوم شدەاند.
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١٣٩٨/١٠/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

فعال شهروند ٣٤ فرامرز غفوری سنندج 

١٣٩٨/١٠/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ٣٥ سهراب جهان فضا سلماس

١٣٩٨/١٠/١٣  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

 شاعر و
 نویسندە

٣٦ آرام فتحی مریوان

١٣٩٨/١٠/١٣  بە اتهام عضو یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بە ٣ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ٣٧ عادل سالمفرد اشنویە

١٣٩٨/١٠/١٣  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٦ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ٣٨ عبدالواحد علی نژاد اشنویە

١٣٩٨/١٠/١٣  بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بە یک سال حبس محکوم شدە
 است

شهروند پاوە ٣٩ دلشاد فرجی

١٣٩٨/١٠/١٣ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بە یکسال حبس محکوم شدە است شهروند پاوە ٤٠ هنر )کبیر( حسینی
١٣٩٨/١٠/١٣  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

 اسالمی ایران بازداشت شدە است
کرماشان دانشجو ٤١ حبیب رضایی

١٣٩٨/١٠/١٤  بە دلیل اینکە در کانال تلگرامی از کلمەی شهید برای قاسم
سلیمانی خودداری کردە است بازداشت شدە است

پاوە روزنامەنگار ٤٢ مظفر ولدبیگی

 مهرماە بازداشت
شدە

 بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بە یک سال حبس محکوم شدە
است

 فعال
فرهنگی

٤٣ شاهو خضری بوکان

 مهر ماە
 بازداشت شدە

 است

 فعال بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٤ ماە حبس محکوم شدە است
 فرهنگی

٤٤ هومن فیضی بوکان

 مهر ماە
 بازداشت شدە

 است

بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٣ ماە حبس محکوم شدە است  فعال
 فرهنگی

٤٥ ژاکا اسماعیل پور بوکان

 مهر ماە
 بازداشت شدە

 است

 بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٢ سال زندان حبس محکوم
 شدە است

 فعال
 فرهنگی

٤٦ سمکو معروفی بوکان

١٣٩٨/١٠/١٤  ساکن روستای "گەنکەچین" و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب
 کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ێهران معنوی ارومیە ٤٧

١٣٩٨/١٠/١٤ شهروند بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٢ سال حبس محکوم شدە است ٤٨ فاضل عمری ارومیە
١٣٩٨/١٠/١٤  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

 اسالمی ایران بازداشت شدە است
شهروند مادیح مرادی سنندج  ٤٩

١٣٩٨/١٠/١٥  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند  سروآباد
 مریوان

قادر مجیدپور ٥٠

 ”
“

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

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

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

)ماده 6 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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١٣٩٨/١٠/١٥  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند  سروآباد
 مریوان

٥١ هیبت امین زادە

 در آذرماە
بازداشت شدە

 بە اتهام اینکە قبأل در یکی از احزاب کورد اپوزسیون جمهوری
 اسالمی ایران فعالیت داشتە در شهرستان ورامین بازداشت شدە است

شهروند ٥٢ آرش نصرکورد سنندج 

١٣٩٨/١٠/١٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ١ سال حبس محکوم شدە است

شهروند کرماشان فرهاد مجید زادە ٥٣

١٣٩٨/١٠/١٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ٥٤ فاتح پروازە مریوان

١٣٩٨/١٠/١٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند وفا بدخش مریوان ٥٥

١٣٩٨/١٠/٢٠ فعال مدنی بە دالیل نامعلومی از سوی ادارە اطالت بازداشت شدە است  ٥٦ سیران خرامیدە سنندج 
١٣٩٨/١٠/٢١  بە اتهام آواز خواندن هنگام کشتە شدن قاسم سلیمانی بازداشت شدە

 است
هنرمند ٥٧ شهرام کاظمی ارومیە

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە اتهام سازمان دادن تظاهرات در دانشگاە کرماشان علیە رژیم
 جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

فعال سیاسی کرماشان ٥٨ سیاوش حیاتی

 ”
“

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(

علی نادری کاسبکار اهل کرماشان، کە با شلیک مستقیم 
نیروهای مسلح جان خود را از دست داد.

لقمان وحید، اهل شین آباد پیرانشهر کە در هنگام کولبری و بر 
اثر انفجار مین یک دست و پای خود را از دست دادە است.
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١٣٩٨/١٠/٢٠  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٩ سال حبس محکوم شدە است

فعال سیاسی ٥٩ پشتیوان افسر مریوان

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە اتهام عضو یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بە ٦ سال حبس محکوم شدە است

فعال سیاسی کرماشان مبین مرادی ٦٠

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە دلیل اعتراض بە ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاە
 پاسداران رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند تۆفیق قلعەکویی سنندج  ٦١

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە اتهام سازمان دادن تظاهرات در دانشگاە کرماشان علیە رژیم
 جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

فعال سیاسی کرماشان ٦٢ صالح غریبی

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە اتهام سازمان دادن تظاهرات در دانشگاە کرماسان علیە رژیم
 جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

فعال سیاسی کرماشان ٦٣ نبی تردست

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە اتهام سازمان دادن تظاهرات در دانشگاە کرماشان علیە رژیم
 جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است

فعال سیاسی کرماشان ٦٤ اشکان ولیزداە

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

فعال مدنی دهگالن ٦٥ سیروس عباسی

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

فعال مدنی دهگالن ٦٦ فریدە ویسی

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە امنیت ملی بە ٩ ماە حبس محکوم
 گردیدە است

شهروند کامیاران ٦٧ محمد خاطری 

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە امنیت ملی بە یک سال حبس
 محکوم گردیدە است

شهروند ٦٨ کیوان مورکی ارومیە

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

شهروند دهگالن ٦٩ آزاد عباسی

١٣٩٨/١٠/٢٥  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

شهروند ٧٠ آمانج نیک پی مریوان

١٣٩٨/١٠/٢٥  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

دانشجو ٧١ موسلم سلیمانی سنندج 

١٣٩٨/١٠/٢٥  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

دانشجو ٧٢ زانیار احمدپور سنندج 

١٣٩٨/١٠/٢٥  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

دانشجو ارشد اتابک سنندج  ٧٣

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٢ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ٧٤ وریا فرجی مریوان

 قبأل بازداشت
شدە

 در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند جوانرود ٧٥ یاور امیرخانی

 قبأل بازداشت
شدە

 در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند جوانرود ٧٦ یاسر احمدی

 قبأل بازداشت
شدە

 در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند جوانرود میثم محمدی پور ٧٧

 ”“
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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 قبأل بازداشت
شدە

 در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند جوانرود بختیار زارعی ٧٨

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە اتهام عضو یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 ایران بە ٥ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ٧٩ پرویز ناصری ارومیە

١٣٩٨/١٠/٢٣  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

شهروند خوی ... محمد ٨٠

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

شهروند کرماشان ٨١ سامان عبدالعزیززادە

١٣٩٨/١٠/٢٧  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

شهروند آرمان وفایی سنندج  ٨٢

١٣٩٨/١٠/٢٧  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت
 شدە است

هنرمند کامیاران ٨٣ کامبیز اسدی

١٣٩٨/١٠/٢٨ کتاب فروش بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است ٨٤ امیرعلی ماجد ایالم

 ”
“

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(

مژگان کاووسی از کوردهای شمال ایران و ساکن کالردشت، 
بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد مخالف رژیم بە 

تحمل ٧٦ ماه زندان محکوم شدە است.

توابع  از  »میراوێ«  روستای  اهل  محمدامینی  هژار 
تعقیب  دلیل  بە  دی ماه   ٢٩ تاریخ  در  اشنویە،  شهرستان 
ارتفاعات  از  سقوط  و  مرزی  نیروهای  سوی  از  گریز  و 

کوهستانی جان خود را از دست دادە است.
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١٣٩٨/١٠/٢٧ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است عرفان محمدی سنندج  ٨٥
١٣٩٨/١٠/٢٧ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است ٨٦ هیرش خسروی سنندج 
١٣٩٨/١٠/٢٧ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است گوران یوسفی سنندج  ٨٧
١٣٩٨/١٠/٢٧ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است چکو قادری مریوان ٨٨
١٣٩٨/١٠/٢٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

 اسالمی ایران بە یک سال حبس محکوم گردیدە است
شهروند صادق شامی مهران ٨٩

١٣٩٨/١٠/٢٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە یک سال حبس محکوم گردیدە است

شهروند ٩٠ علی اسماعیلی اشنویە

١٣٩٨/١٠/٣٠  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە یک سال حبس محکوم گردیدە است

شهروند ٩١ امید کرمی سنندج 

١٣٩٨/١١/٢  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە دو سال حبس محکوم شدە است

شهروند بریار کاوە  مریوان ٩٢

١٣٩٨/١١/٢ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است فردین مرادی سنندج  ٩٣
١٣٩٨/١١/٢ شهروند بە اتهام فعالیت مذهبی و همکاری با گروەهای اسالمی بازداشت شدە است ٩٤ سیروان اولینا بوکان
١٣٩٨/١١/٢ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است کرماشان ابوالفضل زاهد ٩٥
١٣٩٨/١١/٢ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است مهاباد سمیع علیزادە ٩٦
١٣٩٨/١١/٢ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است شاهیندژ ٩٧ مهدی اسماعیلی
١٣٩٨/١١/٢  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری

 اسالمی ایران بازداشت شدە است
 پزشک و

 فعال مدنی
٩٨ د. امید مدرسی مریوان

١٣٩٨/١١/٥  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە یکسال حبس محکوم گردیدە است

شهروند ٩٩ سلمان افرا مریوان

١٣٩٨/١١/٦  بە دلیل اینکە در کانال تلگرامی از کلمەی شهید برای قاسم
 سلیمانی خودداری کردە است بازداشت شدە است

پاوە روزنامەنگار وحید فتاحی ١٠٠

١٣٩٨/١١/٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
اسالمی ایران بازداشت شدە است

 فعال
 فرهنگی

بانە اسکندر چراغی ١٠١

١٣٩٨/١١/٦ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت شدە است دارا رشیدی سردشت ١٠٢
١٣٩٨/١١/٧ ١٠٣ اسکندر لطفی سنندج  معلم بە اتهام نشر اکاذیب بە ٢ سال حبس محکوم شدە است
١٣٩٨/١١/٧  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت

 و بە ٣ ماە حبس محکوم شدە است
شهروند سقز سامان ربانی ١٠٤

١٣٩٨/١١/٨  قبأل طی حکمی بە ١١٨ سال حبس محکوم شدە بود در دادگاه
 تجدید نظر بە اعدام محکوم شدە است

فعال سیاسی کامیاران حیدر قربانی ١٠٥

١٣٩٨/١١/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ١٥سال حبس محکوم شدە است

شهروند ١٠٦ ناصر محمودی نژاد ارومیە

 دو ماە پیش
بازداست شدە

 بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت و بە زندان مرکزی مهاباد منتقل شدە است

شهروند ١٠٧ ساوین محمودیان راد سردشت

 ”
“

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

می باشد.
)ماده 18 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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١٣٩٨/١١/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ١٥ سال حبس محکوم شدە است

شهروند  کوردستان
ترکیە

١٠٨ سردار اوزموش

١٣٩٨/١١/٨  قبأل نیز بازداشت و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون
 جمهوری اسالمی ایران بە ٥ سال حبس محکوم گردیدە است

شهروند ١٠٩ امید سعیدی ارومیە

١٣٩٨/١١/٨  قبأل نیز بازداشت و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد
 اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران بە ٥ سال حبس محکوم گردیدە است

شهروند کامران قاسمی ارومیە ١١٠

١٣٩٨/١١/٨  قبأل نیز بازداشت و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون
 جمهوری اسالمی ایران بە ٥ سال حبس محکوم گردیدە است

شهروند کیهان رشیدی ارومیە ١١١

١٣٩٨/١١/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ١٠ سال حبس محکوم شدە است

کامیاران فعال سیاسی باسام مرادی ١١٢

١٣٩٨/١١/٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٤ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ١١٣ عبداللە احمدی ثالث باباجانی

١٣٩٨/١١/٩  بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ١٣ سال حبس محکوم شدە
 است

 کورد معلم
 خراسان

١١٤ محمدرضا رمضان زادە

١٣٩٨/١١/٩  کورد معلم بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٨ سال حبس محکوم شدە است
 خراسان

١١٥ حسین رمضان پور

١٣٩٨/١١/٩  کورد معلم بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٤ سال حبس محکوم شدە است
 خراسان

حمیدرضا رجایی ١١٦

١٣٩٨/١١/٩  بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٣ سال و ٨ ماە حبس محکوم
 گردیدە است

 کورد معلم
 خراسان

١١٧ مصطفی ربانی

١٣٩٨/١١/٩  بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٣ سال و ٨ ماە حبس محکوم
 گردیدە است

 کورد معلم
 خراسان

١١٨ حسن جوهری

١٣٩٨/١١/٩  بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٣ سال و ٨ ماە حبس محکوم
 گردیدە است

 کورد معلم
 خراسان

١١٩ سعید حق پرست

 ”“
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(

مسلم سلیمان، زانیار احمدپور و ارشد اتابک سە دانشجوی دانشگاه کوردستان، بە اتهام اقدام علیە امنیت کشور دستگیر 
شدەاند.
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١٣٩٨/١١/٩  بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٣ سال و ٨ ماە حبس محکوم
 گردیدە است

 کورد معلم
 خراسان

١٢٠ علی فروتن

١٣٩٨/١١/١٠ فعال مدنی جهت تحمل ٢ سال حبس بە زندان مرکزی مریوان انتقال یافتە است پروین ادوایی مریوان ١٢١
١٣٩٨/١١/١٠  هفتم مهرماە بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون

 رژیم جمهوری اسالمی ایران بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە
 انتقال یافتە است

شهروند ١٢٢ حسین آذریون پیرانشهر

١٣٩٨/١١/١٠ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است شهروند ١٢٣ عثمان دل انگیز مریوان
١٣٩٨/١١/١٠  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری

 اسالمی ایران بازداشت شدە است
شهروند شهرام کاظمیان ارومیە ١٢٤

١٣٩٨/١١/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

 پیرو آیین
 یارسان

کرماشان سیروس عزیزی ١٢٥

١٣٩٨/١١/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

 پیرو آیین
یارسان

کرماشان نادر عزیزی ١٢٦

١٣٩٨/١١/١٣  فعال جهت تحمل ١ سال حبس بە زندان مرکزی سنندج انتقال گردید
 کارگری

١٢٧ اسحاق روحی سنندج 

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان رسول سریاللی ١٢٨

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان پرویز کدیوریان ١٢٩

 ”
“

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(

سیوان شریفی فرزند خالد اهل بانە، روز سەشنبە تاریخ ٢٧ اسفندماه 
در منطقەی مرزی »هەنگەژاڵ« با شلیک مستقیم نیروهای مرزی 

جمهوری اسالمی جان خود را از دست دادە است.

اتهام  بە  انقالب  دادگاه  حکم  با  کرماشان،  اهل  عزیزنژاد  عبید 
عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیەن جمهوری اسالمی بە ٦ 

ماه زندان محکوم شدە است.
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...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان ١٣٠ مهدی عبدالی

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان ١٣١ علی موسی

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان میالد ١٣٢

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان احسان  ١٣٣

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند  ثالث
باباجانی

١٣٤ زانیار احمدی

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان ١٣٥ کدیوریان 

...  در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان ١٣٦ یونس رحیمی

١٣٩٨/١١/١٤  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٦ سال حبس محکوم شدە است

شهروند ١٣٧ چیا محمدی سنندج 

١٣٩٨/١١/١٥  فعال مذهبی بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ٣ سال حبس محکوم شدە است
یارسان

کرماشان ١٣٨ سید پیام بدرود 

١٣٩٨/١١/١٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ١٣٩ امیر گویلی  سنندج 

 ”“
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(

آزاد عمری ٢٢ سالە اهل روستای راویان از توابع خوی، روز چهارشنبە 
مورخەی ٢٨م اسفندماه، بە دلیل سرمازدگی در مناطق مرزی این 

شهرستان جان خود را از دست دادە است.

محمد قادری کولبر اهل سردشت، در تاریخ ٢٢م اسفندماه 
با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی زخمی 

شدە است.
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١٣٩٨/١١/١٧ جهت تحمل ٥ سال حبس بە زندان مرکزی مریوان منتقل شدە است  فعال محیط 
 زیست

١٤٠ گوران قربانی  مریوان

١٣٩٨/١١/١٧  جهت تحمل ٣ سال و ٦ ماە حبس بە زندان مرکزی بوکان منتقل
شدە است

 فعال
 کارگری

١٤١ هادی تنومند  بوکان

١٣٩٨/١١/١٧  جهت تحمل ٣ سال حبس بە زندان مرکزی کرماشان منتقل شدە
 است

 فعال
 کارگری

کرماشان ١٤٢ امین سیبری 

١٣٩٨/١١/١٧  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

١٤٣ محسن احمدزادە  اشنویە دانشجو

١٣٩٨/١١/١٩  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند اسامە بامداد مریوان ١٤٤

١٣٩٨/١١/١٩  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ١٤٥ حمید اژدری  مریوان

١٣٩٨/١١/١٩ شهروند جهت تحمل ١ حبس بە زندان مرکزی ماکو منتقل گردیدە است ١٤٦ فواد وکالتی  ماکو
١٣٩٨/١١/١٩ شهروند بە دلیل در دست داشتن پرچم کوردستان بازداشت شدە است امیر محب  ارومیە ١٤٧
 قبأل بازداشت

 شدە
 بیش از٧ ماە است بازداشت است و اطالعی از سرنوشتش در دست

 نبود و اخیرأ خانوادەاش خبر وی را اعالم کردەاند
شهروند بانە ١٤٨ عبدالخالق خیالی 

١٣٩٨/١١/٢١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٥ سال حبس محکوم شدە است

شهروند کرماشان ١٤٩ صحبت اللە امیدی 

١٣٩٨/١١/٢١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە یکسال حبس محکوم گردیدە است

شهروند کرماشان ١٥٠ مهدی عبدالی 

١٣٩٨/١١/٢١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ٣ سال و ٦ مانگ سال حبس محکوم شدە است

شهروند کرماشان خلیل اسدی بوژانی  ١٥١

١٣٩٨/١١/٢٢ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است آرایشگر کرماشان خالد باباخانی ١٥٢
١٣٩٨/١١/٢٢  در راهپیمایی ٢٢ بهمن بە دلیل حمل پالکارد "من رأی نمی دهم"

 بازداشت شدە است
شهروند آزاد عزیزی ارومیە ١٥٣

١٣٩٨/١١/٢٣ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است شهروند ١٥٤ ابراهیم محمدی  سنندج 
١٣٩٨/١١/٢٤ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است  فعال محیط

زیستی
شادمان بنی بشر سنندج  ١٥٥

١٣٩٨/١١/٢٥ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است شهروند سقز حامد شیخی ١٥٦
١٣٩٨/١١/٢٥ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است شهروند سقز ١٥٧ نبی مالویسە 
١٣٩٨/١١/٢٥ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است شهروند سقز ایوب خانی  ١٥٨
١٣٩٨/١١/٢٦  جهت تحمل ٦ سال حبس بە زندان مرکزی سنندج منتقل گردیدە

 است
شهروند ١٥٩ ولی نصری سنندج 

١٣٩٨/١١/٢٧ شهروند جهت تحمل ٣ سال حبس بە زندان مرکزی اشنویە منتقل گردیدە است ١٦٠ سید وهاب علی زادە  اشنویە
١٣٩٨/١١/٢٨  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری

 اسالمی ایران بە ٣ سال حبس محکوم شدە است
فعال مدنی کامیاران سیروان ابراهیمی ١٦١

١٣٩٨/١١/٢٨ شهروند بە اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی بە ١٦ سال حبس محکوم شدە است ١٦٢ خسرو زرستان اشنویە

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

و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
)ماده 1 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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١٣٩٨/١١/٢٩ بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت شدە است شهروند دیواندرە ١٦٣ فرهاد مردی 
 قبأل بازداشت

شدە
 در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی

در دست نیست
شهروند کرماشان ١٦٤ میالد کلوندی

 قبأل بازداشت
شدە

 در اعتراضات آبان ماە بازداشت و تا کنون اطالعی از سرنوشت وی
در دست نیست

شهروند کرماشان ١٦٥ حمید فروزش 

١٣٩٨/١١/٣٠  بە اتهام فعالیت علیە امنیت ملی بە ١٠ ماە حبس و ٤٠ ضربە
شالق محکوم گردیدە است

شهروند ١٦٦ فواد عنایتی  سنندج 

١٣٩٨/١٢/٢ شهروند  بە اتهام تبلیغ و بایکوت انتخابات مجلس بازداشت شدە است ١٦٧ عبداللە صادقی سرپل ذهاب
١٣٩٨/١٢/٤  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری

اسالمی ایران بازداشت و بە اطالعات ارومیە منتقل شدە است
١٨ سالە ١٦٨ پویا پروانە اشنویە

١٣٩٨/١٢/٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند ١٦٩ سیروان محمدی ارومیە

١٣٩٨/١٢/٧  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

شهروند کرماشان ١٧٠ حسین صمدی 

١٣٩٨/١٢/٨  بە اتهام تبلیغ علیە امنیت ملی بازداشت و بە دو سال حبس محکوم
گردیدە است

شهروند کرماشان امین کاسب ١٧١

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

 سید مصطفی پیرانشهر  شهروند 
 صابری

١٧٢

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

١٧٣ سید احمد صابری پیرانشهر  شهروند 

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

١٧٤ عبداللە حسن زداە پیرانشهر  شهروند 

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

١٧٥ محمد ابراهیم زادە  پیرانشهر  شهروند 

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

سالم بازرگانی پیرانشهر  شهروند  ١٧٦

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

نقدە شهروند  ١٧٧ محمدرسوول الیاسی 

 ”“
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(

ایرج رحیم زادە، فردین کریمی، آرمین اسپرلوس، آرمان وفایی و افشین شیخ االسالمی، بە اتهام فعالیت سیاسی علیە جمهوری اسالمی 
و با حکم شعبەی ١ دادگاه انقالب سنە، بە ریاست قاضی سعیدی؛ هر کدام بە تحمل ٣ ماه و یک روز حبس محکوم شدەاند.
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١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

 فعال محیط
 زیست

١٧٨ دلیر خسروی سنندج 

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت شدە است

کرماشان شهروند  ١٧٩ عبید عزیزنژاد

١٣٩٨/١٢/١١  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بازداشت و بە ١٣ ماە حبس محکوم شدە است

سیروان رحیمی دهگالن فعال مدنی ١٨٠

١٣٩٨/١٢/١١  در دادگاە تجدید نظر بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون
 جمهوری اسالمی ایران بە ٧٦ ماە حبس محکوم گردیدە است

 فعال 
 فرهنگی

 کالر دشت
 گیالن

١٨١ مژگان کاووسی 

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە امنیت ملی بە ٣ ماە و١ روز حبس
 محکوم گردیدە است

١٨٢ فردین کریمی سنندج  شهروند 

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە امنیت ملی بە ٣ ماە و١ روز حبس
 محکوم گردیدە است

١٨٣ افشین شیخ السالمی  سنندج شهروند 

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری
 اسالمی ایران بە ١ سال حبس محکوم گردیدە است

١٨٤ جبار دکانلو  خوی دانشجو 

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە امنیت ملی بە ٣ ماە و١ روز حبس
 محکوم گردیدە است

سنە شهروند  ١٨٥ آرمین اسپرلوس

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە امنیت ملی بە ٣ ماە و١ روز حبس
 محکوم گردیدە است

مریوان شهروند  ١٨٦ ایرج رحیم زادە 

١٣٩٨/١٢/٢٨  بە اتهام فعالیت سیاسی علیە امنیت ملی بە ١٨ ماە و١ روز حبس
محکوم گردیدە است

کرماشان وکیل  سهیال حجاب ١٨٧

 ”“
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(

آزاد عزیزی فرزند عمر، از سوی دادگاه انقالب ارومیە بە 
اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد مخالف رژیم بە یک 

سال زندان تعزیری محکوم شدە است.

 ٢ شعبەی  حکم  با  سالە،   ٤٢ فارس  فرزند  کاظمیان  شهرام 
اتهام  بە  شیخلو،  قاضی  ریاست  بە  ارومیە  انقالب  دادگاه 
سال   ٥ بە  رژیم  اپوزیسیون  کورد  احزاب  از  یکی  همکاری 
 ٢٠ تاریخ  زندان تعزیری محکوم شدە است. حکم مذکور در 
ابالغ  زندانی  این  بە  ارومیە  مرکزی  زندان  داخل  در  اسفند، 

شدە است.
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اسامی کسانی کە طی سە ماه زمستان ١٣٩٨ اعدام شدەاند

ردیف مشخصات اهل علت اعدام و محل اجرای حکم تاریخ
١٣٩٧/١٠/٢٥ ١ داریوش درویشی ارومیە بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدە است
١٣٩٧/١٠/٢٥ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام  شدە است دانش درویشی ارومیە ٢
١٣٩٧/١١/١٣ بروجرد بە اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدە است رسول مالحسنی ٣
١٣٩٧/١١/١٦ بە اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدە است کرماشان ٤ برزو محمدی
١٣٩٧/١١/١٦ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی کرماشان اعدام شدە است کرماشان شهاب نادری ٥
١٣٩٧/١٢/١١ بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدە است بوکان ٦ امیر محمد پور
١٣٩٧/١٢/٢٢ ٦٠ سالە و بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدە است حسین کچنانلو  ارومیە ٧
١٣٩٧/١٢/٢٢ ٨ عبداللە محمدزداە  ارومیە ٧٠ سالە و بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدە است

اطالعات و مشخصات افرادی کە در سە ماە زمستان ١٣٩٨ شمسی قربانی انفجار مین شدەاند

ردیف مشخصات محل سکونت شغل نوع زیان چگونگی حادثە رێکەوت

١٣٩٨/١٠/١٩  ازگلە کشاورز جان باختە است بە دلیل انفجار گلولەی خمپارە جان باختە است
کرماشان

١ علی ملکی

١٣٩٨/١٠/١٩ بە دلیل انفجار گلولەی خمپارە جان باختە است  ازگلە کشاورز زخمی شدە است
کرماشان

٢ آرمان ملکی

١٣٩٨/١٠/٢٨  هنگام خنثی کردن مین و انفجار آن بە سختی
 زخمی شدە است

مهران کارمند زخمی شدە است ... حجت ٣

١٣٩٨/١٢/٣ بە دلیل انفجار مین جان باختە است ٤ پیام رستمی قصرشیرین ١٢سالە جان باختە است
١٣٩٨/١٢/٢٥ بە دلیل انفجار گلولە خمپارە جان باختە است ٥ کیوان عظیمی سرپل ذهاب ٣٧ سالە جان باختە است

 ”
“

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

خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
)ماده 18 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
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مشخصات کارگرانی کە طی سە ماه زمستان ١٣٩٨ دچار حوادث کار شدەاند

ردیف مشخصات اهل نوع زیان چگونگی حادثە تاریخ

١٣٩٨/١٠/٢٤ مریوان جان باختە است در اربیل بە دلیل سقوط از ارتفاع جان باختە است  ١ جمشید  ایزدی
١٣٩٨/١٠/٢٨ سقز جان باختە است هنگام جوشکاری و سقوط از ارتفاع جان باختە است شهرام   احمدپور ٢
١٣٩٨/١٠/٢  هنگام کار کردن در ساختمان نیمەکارە و سقوط از ارتفاع زخمی

 شدە است
زخمی شدە است ٣ حسین   محمودی پیرانشهر

١٣٩٨/١١/٣ هنگام کار کردن و بە علت فروریختن دیوار جان باختە است سلماس جان باختە است ٤ بهمن   حسویان
١٣٩٨/١١/٣ هنگام کار کردن و بە علت فروریختن دیوار جان باختە است ٥ مسعود  فرزند رزاق سلماس زخمی شدە است
١٣٩٨/١١/٩ ٦ سینا   علی رمایی سروآباد جان باختە است در شهرآمل بە دلیل سقوط از ارتفاع جان باختە است

١٣٩٨/١٢/١٣ جان باختە است کارگر آرماتوربندی بودە و بە علت برق گرفتگی جان باختە است بانە ٧ خالد   رحیم نژاد
١٣٩٨/١٢/١٦ جان باختە است                            حین انجام کار بە علت برق گرفتگی جان باختە است ٨ مسعود   محمدی سردشت
١٣٩٨/١١/٢٧  در شهر اربیل حین کار کردن در ساختمان چند طبقە بە علت

 سقوط جان باختە است
جان باختە است عبداللە    صوفی خوی ٩

 ”
“

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(

خالد رحیم زادە ٣٢ سالە کارگر 
ساختمانی اهل بانە، روز ١٣م 

اسفندماه بە هنگام کار بە دلیل برق 
گرفتگی جان خود را از دست داد.
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اطالعات بیشتر در مورد افرادی کە از طریق خودکشی در سە ماهە زمستان ١٣٩٨بە زندگی خود خاتمە دادەاند

تاریخ محل اقامت سن چگونگی حادثە ردیف مشخصات 

١٣٩٨/١٠/١  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

٣٠ سالە  ارومیە شیوا   مرادی ١

١٣٩٨/١٠/١  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە
است

٣٢ سالە مریوان پدرام   حاجی ٢

١٣٩٨/١٠/١  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

٣٤ سالە پاوە ٣ حیران   ابراهیمی 

١٣٩٨/١٠/٣ بدالیل نامعلومی از طریق حلق آویزی بە زندگی اش خاتمە دادە است .... کرماشان عرفان   عزیزی ٤
١٣٩٨/١٠/٥  بە دلیل مشکالت با همسرش از طریق خودسوزی بە زندگی اش خاتمە

 دادە است
٢٦ سالە شهناز   لطفیان پیرانشهر ٥

١٣٩٨/١٠/٦  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق  حلق آویز کردن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

٢٨ سالە ٦ زهرە   محمدی ایالم

١٣٩٨/١٠/١٢  بە دلیل مشکالت خانوادگی دو فرزند خود را مصدوم و سپس از
طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

٢٦ سالە سقز ٧ ژیال   رسولی

١٣٩٨/١٠/١٥  مادر دو فرزند و بە دلیل مشکالت خانوادگی با همسرش بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٢٥ سالە بوکان ٨ دلشاد   پورابراهیمی

١٣٩٨/١٠/١٧  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق مصرف قرص برنج بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٣٢ سالە ایالم ٩ زینب   احسانی

١٣٩٨/١٠/١٧  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

.... کامیاران عرفان   فاتحی ١٠

١٣٩٨/١٠/١٩  بە دلیل فقر از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە
است

١٥ سالە ریبوار  مالیی سنندج ١١

١٣٩٨/١٠/٢٠  در اربیل کارگر بودە و بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن
خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

٢٣ سالە اشنویە نجم الدین   احمدپور ١٢

١٣٩٨/١٠/٢١  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق  حلق آویز کردن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

٤٠ سالە  سردشت محمد    قادری ١٣

١٣٩٨/١٠/٢٣  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

٥٠ سالە کامیاران خالد   مرادی ١٤

١٣٩٨/١٠/٢٦  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق  حلق آویز کردن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

١٥ سالە بوکان افروز   مینایی ١٥

١٣٩٨/١٠/٢٧  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

... سقز ١٦ صمد   محمدینژاد

١٣٩٨/١٠/٢٧  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

... سقز ١٧ صباح   لطف نژاد

 ”
“

کشورها باید از موجودیت و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی پیروان در سرزمین 
های خود حمایت ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق کنند.

)ماده 1 اعالمیه جهانی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی(
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١٣٩٨/١٠/٣٠  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

... ارومیە ١٨ جواد   دهقان

١٣٩٨/١١/٢  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق مصرف قرص برنج بە
زندگی اش خاتمە دادە است

٢٣ سالە ایالم ١٩ احمد   میراحمدی 

١٣٩٨/١١/٣  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

... مهاباد عبداللە   خضرپور ٢٠

١٣٩٨/١١/٣  حاملە بودە و از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە
است

... سردشت ٢١ سیران   احمدزادە

١٣٩٨/١١/٣  متأهل و بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق مصرف قرص برنج
بە زندگی اش خاتمە دادە است

٣٠ سالە  کرماشان زهرا   اکبری ٢١

١٣٩٨/١١/٣  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق  حلق آویز کردن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

... ارومیە ٢٣ وحید   حسینی

١٣٩٨/١١/٤  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

... ارومیە ٢٤ نادر   مینایی

١٣٩٨/١١/٢٢  مادر دو فرزند و بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق خودسوزی
 بە زندگی اش خاتمە دادە است

٣١ سالە ارومیە عایشە   جاهید ٢٥

١٣٩٨/١٢/٤  از بازداشتی های آبان ماە بودە و بعد از ابالغ حکم ٤ سال حبس بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٢٢ سالە کرماشان  رضا امیدی
یاریجانی

٢٦

١٣٩٨/١٢/٤  بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

١٤ سالە جوانرود مهسا   ولیزادە ٢٧

١٣٩٨/١١/٥  بە دلیل مشکالت خانوادگی از طریق  حلق آویز کردن خود بە
زندگی اش خاتمە دادە است

١٤ سالە کرماشان ٢٨ علی   صفری

 ”
“

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(

پریسا صیفی، اهل سنندج کە بدنبال شیوع بیماری کرونا و 
بدلیل مخالفت مسئوالن زندان با اعطای مرخصی بە زندانیان 

سیاسی اعتصاب غذا کردە است.

زکریا معطری، کولبر تازەجوان مەریوانی کە بدنبال تعقیب 
و گریز نیروهای دولتی از ارتفاعات تتە مریوان سقوط کردە 

و بە شدت زخمی شدە است.
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١٣٩٨/١٢/٦  همکالس مهسا ولیزادە بودە و بە دالیل نامعلومی از طریق  حلق آویز
کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە است

١٤ سالە جوانرود سارینا   ویسمرادی ٢٩

١٣٩٨/١٢/١٤  متأهل و دارای ٢ فرزند بە علت فقر از طریق  حلق آویز کردن خود
بە زندگی اش خاتمە دادە است

٣٠ فرید   مختاری روانسر ٤٠ سالە

١٣٩٨/١٢/١٨  بە دالیل نامعلومی  از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش
خاتمە دادە است

... عبدالقادر چراغ پیرانشهر ٣١

١٣٩٨/١٢/١٩ ٢٤ سالە بە دلیل مشکالت خانوادگی بە زندگی اش خاتمە دادە است قصرشیرین مرضیە   رضایی ٣٢
١٣٩٨/١٢/١٩  بە علت فقر از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە

است
... ٣٣ محمد   نصری سنندج

١٣٩٨/١٢/١٩  بە علت فقر از طریق  حلق آویز کردن خود بە زندگی اش خاتمە دادە
است

١٦ دیار   چوپانی ارومیە ٣٤

١٣٩٨/١٢/٢٠  بە علت مشکالت خانوادگی از طریق مصرف قرص بنج بە
 زندگی اش خاتمە دادە است

٢٠ سالە شیوا   بساتی ایالم ٣٥

١٣٩٨/١٢/٢٩  بە علت مشکالت خانوادگی با همسرش با پایین انداختن خود از
 ساختمان بە زندگی اش خاتمە دادە است

١٤ سالە ٣٦ ملینا   طالیی اشنویە

گزارش ساالنەی مرکز حقوق بشر کوردستان ایران در مورد نقض حقوق بشر در 
کوردستان ایران

کشتە و زخمی  شدن ٢٤٠ کولبر، بازداشت ٨٥٤ فعال سیاسی، اعدام ٤٦ زندانی و خودکشی ٢٥٣ تن در کوردستان 
در سال ١٣٩٨

در ادامەی نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان توسط قوەی قضائیە و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری 
اسالمی، طی سال ٩٨ دست کم ١٦٢١ حالت خشن نقض حقوق بشر روی دادە است.

در اینجا بە طور خالصە نگاهی می اندازیم بە بخشی از آن:

کشتار کولبران:
در حالی کە سرکوب و کشتار کولبران و کاسبان مناطق مرزی بخشی اصلی از نقض حقوق بشر در کوردستان محسوب می شود، 
طی سال گذشتە ٢٤٠ کولبر و کاسب کورد بە دلیل تیراندازی مستقیم، انفجار مین، سقوط از ارتفاع بە دلیل تعقیب و گریز و 
همچنین بر اثر سرمازدگی کشتە و زخمی شدەاند. جزئیات نشان می دهد کە این تعداد ٧٣ تن از آنان کشتە و جان خود را از دست 

دادەاند و همچنین ١٦٧ تن از آنان زخمی شدەاند.
این در حالیست کە نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در سال ٩٧ نیز ٢٤٢ کولبر و کاسب کورد را هدف تیراندازی خود قرار دادە 
بودند. در رابطە با رفتار و کارنامەی کوردکشی نیروهای جمهوری اسالمی روز چهارشنبە ١١م دی ماه ٩٨ جوانی بە نام »نادر 
کریمی« اهل روستای »سیس« از توابع دهگالن در استان سنندج، در حال عبور از مرز و وارد شدن بە خاک اقلیم کوردستان از 

سوی نیروهای سپاه پاسداران بە رگبار بستە شدە و جان خود را از دست دادە است.
در همین مورخە، در نزدیکی رودخانەی »صوفی آباد« جوانرود پیکر یکی از معترضین آبان ماه بە نام »هاشم مرادی« پیدا شدە 

است. بر اساس اطالعات بەدست آمدە آثار شکنجە بە طور کامل بر روی بدن این شهروند کورد نمایان بودە است.

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

تعیین  و توسعه  اقتصادی  اجتماعی  و فرهنگی  خود را آزادانه  تأمین  می کنند.
)ماده 5 میثاق  بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاسی(
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روز پنج شنبە ١٩ دی ماه جنازەی »سردار اعظمی« اهل شاهۆ از توابع شهرستان روانسر در استان کرماشان، بە خاک سپردە شدە 
است. وی از روز شنبە ٢٥م آبان و در جریان اعتراضات در شهرستان پرند استان تهران گم شدە بود و از آن زمان هیچ گونە اطالعی 
از وضعیت وی در دست نبود. یک هفتە بعد نیز پیکر »نادر رضایی آبتاف، اهل کرماشان پس از مرگ وی بە دلیل شکنجەی 

نیروهای امنیتی ایران، در روز ٨م دی ماه تحویل خانوادەی وی دادە شدە و بە خاک سپردە شدە است.

بازداشت ها:
در سال ٩٨ تا جایی کە منابع خبری اطالع یافتە و صحت آن را تأیید کردەاند، ٨٥٤ تن از مردم عادی و فعاالن مدنی و سیاسی 
از سوی مراکز امنیتی بە اتهام »فعالیت امنیتی و سیاسی علیە جمهوری اسالمی و منافع آن« بازداشت شدەاند. همچنین در 
جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در کوردستان دهها تن کشتە شدند کە مرکز حقوق بشر کوردستان ایران هویت ٤٥ تن از آنان را 

ثبت کردە است.
از این ٨٥٤ تن، ئداقل ٢٠١ تن از آنان دادگاهی شدە و احکام از سە ماه تا سی سال زندان بر آنان تحمیل شدە است و مجموعأ 
بە تحمل ١٠٤٠٢ ماه )٨٦٦ سال و ١٠ ماه( زندان محکوم شدەاند. همچنین ٢ زندانی کورد بە اتهام محاربە و عضویت در احزاب 
کورد اپوزیسیون جمهوری اسالمی بە اعدام محکوم شدە و ٥ زندانی دیگر کورد نیز تحت شکنجە یا عدم رسیدگی پزشکی در 

زندان ها و مراکز امنیتی جان خود را از دست دادەاند.
الزم بە ذکر است در سال ٩٧ نیز دست کم ٦٤١ تن از مردم عادی و فعاالن مدنی و سیاسی از سوی مراکز امنیتی بە اتهام 

»فعالیت امنیتی و سیاسی علیە جمهوری اسالمی و منافع آن« بازداشت شدە بودند.

اعدام:
شمار اعدام ها در کوردستان حداقل ٤٦ تن بودە کە بر اساس میزان جمعیت ملت کورد در ایران و آمار اعدامی ها در این کشور، 
در این بخش از نقض حقوق بشر نیز کوردها بیش از سایر ملیت ها متقبل هزینە شدەاند. بخش زیادی از آنان بە اتهامات مرتبط با 

مواد مخدر و قصاص اعدام شدەاند.
قوەی قضائیەی جمهوری اسالمی در سال ٩٧ نیز حداقل ٤٩ زندانی کورد را اعدام کردە بود کە شش تن از آنان از زندانیان 
سیاسی وابستە بە احزاب کوردی مخالف رژیم و ٨ تن دیگر از آنان بە اتهام »فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسالمی« )عضویت 

در گروه های سلفی( اعدام شدە بودند.

قربانیان انفجار مین:
شمار قربانیان مین های خنثی  نشدە در سال ٩٨ دست کم ٤٨ تن بود کە هویت ٢٠ تن از آنان برای از سوی رسانەها و مراکز 
مدافع حقوق بشر محرز گشتە است. جزئیات نشان می دهد کە از این تعداد ١٤ تن از آنان زخمی و معلول گشتە و ٦ تن دیگر 
کشتە شدەاند؛ اما مطمئنأ آمار دقیق قربانیان مین –بە دلیل اینکە مراکز خبری رسمی جمهوری اسالمی از انتشار اخبار مربوط 
بە انفجار مین و یا هویت قربانیان خودداری می کنند- بیش از آماری ست کە مرکز حقوق بشر کوردستان ایران بە ثبت رساندە است.
چاونیوز سایت مرکز حقوق بشر کوردستان ایران: در سال ٩٧، دست کم ٨٤ تن بر اثر انفجار مین کشتە یا زخمی شدە بودند کە 
اطالعات تکمیلی در مورد ٤٨ تن از آنان اعالم شدە بود. از آن ٤٨ تن ٣٧ تن آنان زخمی و معلول و ١١ تن دیگر نیز کشتە شدە 

بودند.
بر اساس آمار رسمی بیش از ١٦ میلیون مین خنثی نشدە در ایران وجود دارد، همچنین از سال ٦٧ کە جنگ ایران و عراق پایان 
یافتە تا تابستان ٩٣ –کە آخرین آمار رسمی در این رابطە انتشار یافتە است- حداقل ٣٦٨ تن در کوردستان در اثر انفجار مین جان 

خود را از دست دادەاند و همچنین ١٦٠٠ تن دیگر زخمی شدەاند. 

 ”“
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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خودکشی:
خودکشی در کوردستان یکی دیگر از پدیدەهای اسف بار است کە بە دلیل نادیدە گرفتن حقوق و همچنین بە حاشیە راندن کوردستان 
توسط حکومت زیان و تلفات آن نسبت بە سایر مناطق ایران بسیار بیشتر است. آمار مرکز حقوق بشر کوردستان ایران نشان می دهد 
کە در سال ٩٨ دست کم ٢٥٣ تن از صدها فردی کە بە دالیل مختلفی همچون، فقر، ناامیدی و مشکالت خانوادگی اقدام بە 
خودکشی کردەاند، متأسفانە اقدامشان بە مرگ ختم شدە است. از این ٢٥٣ تن، ١٢١ تن از آنان زن و ١٣٢ تن دیگر مرد بودەاند 

و جوانترین آنان یک دختر ١٣ سالە و مسن ترینشان پیرمردی ٦٦ سالە بودە است.
»چاونیوز« اعالم کردە کە در سال ٩٧ نیز حداقل ١٧٠ تن در کوردستان خودکشی کردەاند کە ٦٢ تن از آنان مرد و ١٠٨ تن 

دیگر زن بودەاند.
آمار توسل بە خودکشی در این بازەی زمانی )١٣٩٨( بیش از دو برابر تعداد قربانیان بودە کە بنا بە دالیل مختلف خوشبختانە 

اقدام آنان موفقیت آمیز نبودە است.

قربانیان حوادث کار:
شمار قربانیان حوادث کار در کوردستان در سال ٩٨ بیش از ١٨٠ تن بودە کە مرکز حقوق بشر کوردستان ایران هویت ٥٤ تن از 
آنان را بە ثبت رساندە است، این آمار شامل آن صدها کارگری نمی شود کە بە دلیل حوادث کار و در نبود استانداردهای امنیتی 

زخمی و معلول شدەاند.
»چاونیوز« در سال ٩٧ نیز نام ٤٨ کارگر کورد را منتشر کردە بود کە قربانی حوادث کار شدە بودند، کە از این تعداد ٤١ تن 

از آنان جان خود را از دست دادە بودند و ٧ تن دیگر نیز زخمی و معلول شدە بودند.
مرگ و معلولیت کارگران در کوردستان بە دلیل حوادث کار در حالیست کە تنها ١٠٪ آنان دارای بیمە هستند و ٩٠٪ آنان بە 

ویژە کارگران بخش ساختمانی تحت پوشش هیچ گونە بیمەای قرار ندارند.
وضعیت کارگران کورد در سال ٩٨ اسف بارتر از سال های گذشتە بود. بە دلیل بحران اقتصادی و تورم بازار توان خرید آنان چند 
برابر کاهش پیدا کرد. افزون بر این حقوق و مزایای کارگران در بیشتر کارخانەجات و ادارات دولتی مانند شهرداری ها سە ماه 
و حتی شش ماه بە تعویق افتادە است و صرف نظر از این کە کابوس و استرس اخراج از محل کار بە طور مداوم بر سرشان سایە 

انداختە است.

آمار و اطالعاتی کە مرکز حقوق بشر کوردستان ایران در مورد نقض حقوق بشر در این بخش از ایران منتشر کردە است، فقط آن 
شامل آن حالت هایی می شود کە اخبار و اطالعات مربوط بە آن رسانەای شدە باشند و از سوی منابع موثق صحت آن تأیید شدە 
باشد، در غیر این صورت این مرکز بر این باور است کە آمار دقیق نقض حقوق بشر در کوردستان ایران توسط جمهوری اسالمی 

بسیار بیش از آمار منتشرە می باشد. 

* برای مشاهدەی جدول زیر و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل بهار ١٣٩٨ بر روی این لینک کلیک کنید:
HYPERLINK «http://chawnews.com/?p=2473» http://chawnews.com/?p=2473 

* برای مشاهدەی جدول زیر و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل تابستان ١٣٩٨ بر روی این لینک کلیک کنید:
HYPERLINK «http://chawnews.com/?p=2725» http://chawnews.com/?p=2725 

* برای مشاهدەی جدول زیر و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل پاییز ١٣٩٨ بر روی این لینک کلیک کنید:
HYPERLINK «http://chawnews.com/?p=2960» http://chawnews.com/?p=2960 

* برای مشاهدەی جدول زیر و جزئیات نقض حقوق بشر در فصل زمستان ١٣٩٨ بر روی این لینک کلیک کنید:
HYPERLINK «http://chawnews.com/?p=3477» http://chawnews.com/?p=3477 

 ”“
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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