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  ٢٠١١گزارش اعدامھا در ايران و نقض حقوق بشر در شرق کردستان در ھفتە ھشتم سال 

 نفر 124 اعدام

 ادامە خودکشی زنان در کردستان بر اثر فشار و فقر

 تداوم کشتار کاسبکاران کرد

 مرگ يک زندانی کرد در زندان مھاباد

 کرد در شرق کردستانادامە دستگيری و صدور احکام زندان برای فعا)ن سياسی و مدنی 

 تداوم کشتار کاسبکاران کرد در شرق کردستان

 ادامە اعتراضات کردستانيان در جنوب کردستان

 در شمال کردستانکشف ھر روزه گورھای دستە جمعی 

 درخواست ميليونھا کرد در روز جھانی زبان مادر برای آموزش به زبان کردی  

  

 در ايران ٢٠١١آمار اعدام شدگان در ھفتە ھشتم سال 

  نفر ديگر در ايران ٤اعدام 

2011-02-19 

زندانی ديگر را در زندان مرکزی شھر کرمان بە اتھام  ٤جمھوری اس�می  ،بە گزارش خبرگزاريھای رسمی ايران
   .خريد و فروش مواد مخدر بر دار اويخت

 ايران، اعدام دو نفر ديگر

 1389اسفند  01

جی به اجرای احکام اعدام در ايران مقامات جمھوری اس�می بدون توجه به ع�رغم اعتراضات گسترده داخلی و خار
خبرگزاری حکومتی فارس اسامی اين دو نفر را   .دھند اين اعترضات ھمچنان به صدور و اجرای اين احکام ادامه می

ی زندان  محوطهج" و " نثار،م اع�م کرده است اين دو نفر پيش از ظھر روز يکشنبه، اول اسفندماه، در  - رمضان
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  .مرکزی اصفھان به دارآويخته شدند

  سلماس، اعدام دو زندانی کرد و يک آذری

 1389اسفند  05

ر شرق صبح روز يکشنبه، اول اسفند ماه سه تن در م�ء عام در شھر سلماس د 8ساعت  بنا به گزارش خبرگزاريھا،
ی پور" شھروند کرد فرزند "حاج محمد" اھل روستای اين سه نفر به نامھای "مسلم عيسد. کردستان به دار آويخته شدن

ماستکا، "ارد<ن حاتمی" شھروند کرد فرزند "خليل" اھل روستای قصريک و "پيمان قانع" شھروند آذری اھل تازه 
  .شھرکه تا پيش از اعدام در زندان سلماس محبوس بودند، در ميدان يادبود شھرسلماس اعدام شدند

 .نفر را بدار آويخته است ١٢٤اری مي�دی تاکنون رژيم ايران گفتنی است از اول سال ج

  کاسبکار کرد 2کشته و زخمی شدن 

 1389اسفند  05

دو نفر از اھالی روستای" بفروان"از توابع مھاباد به نامھای يعقوب احمدی و برادرش امير احمدی روز دوم اسفند در 
رژيم ايران قرار گرفته که ب�فاصله يعقوب کشته و امير نيز فاصله بين مراغه و ھشترود مورد ھدف نيروھای نظامی 

گفتنی است سالھاست که دھھا نفر از مردم کرد مناطق مرزی به بھانه قاچاق کا< توسط . است به شدت مجروح شده
  .نيروھای رژيم ايران به قتل ميرسند

  نفر 3کشته شدن   سليمانيه

 1389اسفند  02

از   خبرھای رسيده بنا به . ر سليمانی امروز نيز يکی از مجروحين جان خود را از دست دادبا ناآراميھای شھ در رابطه 
اين شھر با نام شيرزاد طاھا بعد از ظھر امروز جان   شھر سليمانی، يکی ديگر از مجروحين راھپيمايی روز گذشته

د ھدف نيروھای امنيتی اقليم کردستان مور  در راھپيمايی روز گذشته که   ساله 23شيرزاد طاھا  .خود را از دست داد
يکی ديگر از مجروحين با نام سورکيو  ھمچنين شب گذشته  .قرار گرفت مجروح و سپس جان خود را از دست داد

 .بدليل شدت جراحات، جان خود را از دست داد  ساله 17ظاھرمحمود 

 دامە فشار بر فعا)ن سياسی و مدنی  و زندانيان کرد در شرق کردستانا

  زندانيان سياسی کرد تحت فشار شديد 

 1389اسفند  02

در ادامٔه موج جديد فشار بر زندانيان سياسی کرد محبوس در زندان مرکزی اروميه که در پی اعدام حسين حضری 
چھار روز پيش، دو زندانی سياسی کرد، احمد تمويی و حسين ميرزايی توسط مسئو<ن زندان به ، شدت گرفته بود
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خبری،  از شرق کردستان پس از گذشت چھار روز بی   خبرھای رسيده  بودند،. بنا به شده  لومی انتقال داده مکان نامع 
مشخص شد احمد تموئی جھت بازجويی به ادارٔه اط�عات منتقل شده و حسين ميرزايی نيز به زندان رجايی شھر کرج 

اه سال جاری، فشار بر زندانيان سياسی محبوس گفتنی است که پس از اعدام حسين خضری در دی م. تبعيد شده است
ترين حقوق خود مانند ھواخوری، برقراری تماس تلفنی با  در زندان مرکزی اروميه تشديد شده و آنھا از ابتدايی

 .خانواده، استفاده از آب گرم جھت استحمام، تماس با زندانيان عادی و مواردی از اين دست محروم شده بودند

  بر فعالين سياسی مدنیافزايش فشارھا 

 1389اسفند  06

چند تن از اھالی مھاباد و بوکان را که تعدادی از آنھا عضو يک   رژيم ايران در ادامه فشارھا بر مردم شرق کردستان 
زاده، ھيمن و ھادی حسن زاده،  علی، جعفر، شورش، ولی و حبيب افشاری، فتاح رسول .خانواده ھستند دستگير کردند

کريم مام کريمی و منصور دريانوش بازداشت شدگانی ھستند که حدود دو ماه پيش در شھرھای مھاباد و بوکان دستگير 
زاده، ھادی حسن  رسولطبق آخرين خبرھا جعفر، شورش، ولی و حبيب افشاری، فتاح  .و روانه زندان اروميه شدند

اند اما از وضعيت علی افشاری، ھيمن  زاده و منصور دريانوش اخيراً به زندانھای مرکزی مھاباد و بوکان منتقل شده
   .زاده و کريم مام کريمی اط�عی در دست نيست حسن

  

  مھاباد، درگذشت يک زندانی

 1389اسفند  04

پور که از اھالی مھاباد  ان عادی زندان مھاباد بنام اسماعيل کيوانطبق گزارشات رسيده روز يکشنبه يکی از زنداني
 .سال حبس محکوم شده بود در زندان درگذشت 15است و از سال گذشته دستگير و به 

  

  ادامه احکام ناعاد<نه برای فعالين کرد

 1389اسفند  04

مدتی قبل  دو فعال سياسی مدنی کرد که  ھمچنين از سرنوشت .زندان محکوم شدند دان بوکانی به نفر از شھرونھفت 
اتھام  نفر از اھالی بوکان به  7گزارش ناظران حقوق بشر کردستان ،  بنا به .اند ،اط�عی در دست نيست دستگير شده

 54 و احکام آنان از سوی شعبه  زندان محکوم شده انق�ب اس�می تھران به  دادگاه  28  تبليغات مذھبی از سوی شعبه
خسروزاده   عبدL سال، 6 حسين جوادی به  سال، 11 محمد براعی به  بر اين اساس، .است بررسی و تاييد شده   دادگاه

 2 سال، و صديق احمدی به  2 سال، مھين محمود تختی به  2 سال، حسام محمدی به  6 سال، عثمان احسنی به  6 به  
روز  20فاع از زندانيان سياسی و مدنی " با گذشت بيش از گزارش کمپين"د  از طرفی بنا به .سال زندان محکوم شدند

L حسين پناھی و پسرش محمد، ھيچ گونه خبری از مکان بازداشت آنھا وجود  از بازداشت فعال مدنی و فرھنگی فيض
سال دھگ�ن که به مدت چندين  L حسين پناھی اھل روستايی قروچايی از توابع شھرستان گفتنی است که فيض .ندارد
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 .از روحانين خوشنام اين منطقه بوده و به دستور وزارت اط�عات از روحانيت برکنار شد

  

  خودکشی دختری ديگر در کردستان

 1389بھمن  29

امانی"از اھالی روستای کوانه از توابع شھر کامياران با حلق آويز کردن -نام "ب   ساله به 16بھمن دختری  23روز 
زند کريمی "از اھالی روستای -نام "م  ساله به 17گذشته نيز دختری  ،جای يادآوری است که ماهبه زندگی خود پايان داد

 .ماچکه سر از توابع دھگ�ن خودسوزی کرده بود

  

 کشف گور دسته جمعی در شمال کردستان

 1389اسفند  04

پيش بينی می  که   ھايی انجام گرفتهژاندارمری حفاري  پايگاه در محوطه   ، عصر روز گذشته گزارش شاھدان حادثه بنا به 
پزشکی   برای تحقيقات به  استخوان پيدا شد که تکه  6پس از حفر محل،  .باشد  شود گور جمعی در آنجا وجود داشته

ھا نظاميان بدون اط�ع دادستانی محل را نبش کردند و در اين  در آخرين لحظه  اما جالب توجه آنکه .شد  قانونی برده
پس از اتمام حفاری نظاميان گفتند که . حضور و نظارت ندادند مسئو<ن ايھاد و نيز وک�ی حقوق بشر اجازه   به  رابطه

گري�ی پ. ک. ک آليجان کزل کايا  است که   اما يکی از مطلعين محل گفته .اند قصد احداث خندق در آن محل را داشته
پايگاه در گوری جمعی   و در محوطه ژاندارمری کشته   فرماندهدستگير شدند توسط  نفر از افراد مدنی پس از آنکه  4و 

 .اند دفن شده

  

  گرامی داشت روز زبان مادری

 1389اسفند  03

ديروز مصادف با روز زبان مادری در شمال کردستان دھھا ھزار تن از کردستانيان در ميادين شھرھا خواھان 
از جانب حکومت  ات سياستھای نابودی و آسيمي�سيون را کهآموزش به زبان کردی شدند. کردستانيان در اين تجمع

  .گردد، محکوم کردند ترک اعمال می

  


