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KMMK: 
به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با  ۹۱۰۲این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه فوریە سال

ی گردآوری استناد به گزارش ذکر است این گزارش  شایان3 شده است های متعدد این سازمان حقوق بشر
ی گزارش کامیل نیست و تنها  ها و گروه دم اجازه حکومت ایران به سازمانبه دلیل ع های حقوق بشر

ق کوردستان را به تصویر یم حکومت جمهوری 3 کشد بخشر از نقض سامانمند حقوق بشر در شر
وهای امنیتی و انتظایم با نقض حقوق مدنی و  اسالیم ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیر

، هتک  آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخیص، تبعیضسیایس، نقض  های حکومتی
ی حقوق بنیادین زندانیان سیایس،  ی شکنجه زندانیان سیایس و نادیده گرفیی حرمت شهروندان و همچنیر

 3ماه موردبرریس را به پایان رساند 

 
 
 اعدام، بازداشت و زندان

ه این مساله توجه داشت که حکومت ایران از انتشار البته باید ب3 دراین ماه کش اعدام نشده است
آمار اعدایم ها اجتناب میکند و معموال پس از گذشت مدنی بر اجرا شدن احکام اعدام، اقدام به 

 3انتشار جزئیات مینماید

، قاضی دادگاه انقالب حکومت در تهران، برای  اهل   ساله ۹۲جوان ”فریدون ذاکری“قاضی صلوانی
، حک  شپل ذهاب در شر  ق کوردستان، به اتهام حمله مسلاانه به ساتتمان مجلس و قی  تمیتی

 3اعدام صادر کرد

 مرتکب قتل شده بود توسط دیوان  ۰٨که درکودک و زیر سن ” شایان سعیدپور” حک  اعدام
ی

سالگ
وهای حکویم بازداشت شده اند۰۱در ماه فوریه  3 عایل کشور تائید شد به   این آمار3 نفر توسط نیر
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نفر از  ۹۲غیر از بازداشتیهای گذشته یم باشد، مجموعا از ابتدای سال جدید میالدی تا کنون 
ق کوردستان بازداشت و به زندانهامنتقل شده اند  3شهروندان شر

 نام نام

 بهرایم آرام عیش آذری

وان قربانی   شعبانی  اقبال سیر

ی شیخ آروین اقبایل  االسالیم وطتی  افشیر

 ایرج رحی  زاده دمحم سلییم

 ذکریا نقشبندی حمید بهجتی 

 فرزاد حسیتی  الدین رعنان   صالح

 سلمان عابدی مختار اسدی

 پوریا احمدی كيومرث واعظی 

 هیی دمحمی جبار حاج  مرادى

 مجید لهونی  هادى باقرى

 هژیر قادری آرمان وفان  

 دیار بکری شاهو فرج  

 میالد دمحمامیتی  آرمان سلیمانی 

 بهمن رحمانی  دمحم دمحمی

زازاده سامان جرجیس  پیمان میر

وهای امنیتی حکومت اسالیم ایران کشته و  ق کوردستان توسط نیر در این ماه تعدادی کولی  در شر
کوله بران کشته 3 نفر کوله بر زتیم شده اند۰۹کوله بر کشته و تعداد   ۹دراین ماه 3 زتیم شده اند

 3شدهاند



 
ان کشتە شده  کولبر

 علت مرگ مال سن نام

وهای نظایم ایران شهرستان بانه روستای بلە ستی از توابع ؟ بختیار حستی   شلیک نیر

  ارومیه 19 شاهو قادرپور
ی

 شمازدگ

ان زخیم شده  کولبر

 علت مرگ مال سن نام

وهای نظایم ایران ماکو 34 اکی  دمحملو  شلیک نیر

ی  وهای نظایم ایران (بانه)آرمرده ؟ عثمان كالوگیر  شلیک نیر

ی  حاج  عمران آزاد ؟ غفور حمزه عزیز  انفجار میر

وهای نظایم ایران (بانه)ننور ؟ آرمان فالج  شلیک نیر

 سقوط از دره سنه ؟ ابراهی  افضیل

وهای نظایم ایران بانه ؟ مهدی فاروق زاده  شلیک نیر

وهای نظایم ایران شدشت 35 سامان بخشر   شلیک نیر

  شهر نودشه منطقه اورامانات 46 احمد رازی
ی

 شمازدگ

ان از توابع ؟ عثمان مام حسن انشار منطقە پیر وهای نظایم ایران پیر  شلیک نیر

وهای نظایم ایران ننوور ؟ غریب تاج    شلیک نیر



وهای نظایم ایران نقده ؟ امید حیدری  شلیک نیر

وهای نظایم ایران ؟ 26 مجید عظییم  شلیک نیر

ی کار  مرگ یک کارگر در حیر

 ۹۲۹۲۹۱۰۲عدم ایمتی در مایط کار، قروه

 قتل و خود کشر 

نفر از  ۰نفر به قتل رسیدند که  ۹دراین ماه 3 در این ماه، مانند ماه قبل آمار قتل و تودکشر باال بود
ی  ۰آنها زن و  مرد نفر دیگر  ۹نفر زن و  ۹نفر تودکشر کرده اند که  ۴نفر دیگر مرد بودند، همچنیر
 3بوده اند

 
 تودکشر 

 علت مال سن نام

 به دلیل فقر و تنگدستی  شدشت نوجوان دانیال شیخه پور

 ؟ سنه 25 سوما صلوانی 

 به دلیل فقر و تنگدستی  کرمانشاه ؟ زهرا رحمتی 

ی  ؟ بوکان ؟ عثمان تضی

 به دلیل فقر و تنگدستی  روانش 30 امید دمحمی

؟ بوکان 18 پناه شب بو بایزید 

 کشتە شده



 علت مال سن نام

ی پنایه  دست شوهر به سنه ؟ لیال حسیر

ضا دمحمی  دست مادرش به کرمانشاه تردسال علیر

عباس دمحمی  دست مادرش به کرمانشاه تردسال امیر

 توسط پدرش مهاباد 18 لیدا احمدزاده

 می   

 نفر بر اثر انفجار من کشته و زتیم شده اند۰در این ماه 

 مال نام

 دیوالن  جواد کرییم

 حاج  عمران آزاد غفور حمزه عزیز

ین رمضان شایه  قضشیر

 محیط زیست

ق کوردستان  مافیای شان حکومت ایران و قطع درتتان در شر

طبق  : بهمن سال جاری شاهرخ مامودی رئیس اداره منابع طبییع اعالم داشت ۹۲روز دوشنبه 
ی مایط زیست و بر اساس آمار جمع آوری شده توسط این نهادحکومتی ایران، در  گزارش فعالیر

 3قطعه درتت بریده شده اند ۹۱۱۱بیش از ” وله ژیر“و ” نی ” روستای

ین جنگلهای اطراف مریوان است و قدمتی صدها ساله  که از قدییم ترین”مرانه”جنگل روستای و مهمیی
 ها در حال نابودیست

ی
 3دارد ،در این روزها با قطع ن  رویه افراد سود جو و درست کردن تانه باغ

اض، تحصن، اعتصاب  اعبر

ی هستند ۹۵۱  هزار نفر از شهروندان اورمیه حاشیه نشیر

ی از  ۰۰۲۱بهمن  ۹۵پنج شنبه  معلمان و فرهنگیان کرماشان و اورمیه در تجمیع تورشیدی جمع کثیر
ی  اضی نسبت به وضعیت نامناسب شغیل وحقوق معوقه چندین ماهه تواستار جواب مسئولیر اعیی

 شی    ع
ی

 3شدند   رسیدگ

 کارمندان شهرداری شوآباد به اعتصاب تود جلوی درب شهرداری ادامه دادند  ۰۰۲۱بهمن  ۹۱

وضعیت نامناست  برای کانکس نشینان شهر زلزله زده شپل  فقدان امکانات رفایه و تدمت گذاری
 3ذهاب به وجود آورده است

 3بازیکنان تی  فوتبال آواالن کامیاران دست به اعتصاب زدند  /استاندار به وعده های تود عمل نکرد



تورشیدی کشاورزان چقندر کار نغده و شنو، به علت پرداتت نکردن بدیه و  ۰۰۲۱اسفند  ۴شنبه 
 3ته هایشان جلوی درب کارتانه چغندر نغده تاصن کردندتوس

تورشیدی کمپ نشینان پارک نشاط شهر شپل ذهاب نسبت به قطع برق   ۰۰۲۱اسفند  ۵یک شنبه 
کانکس ها در جلوی درب فرمانداری شهر شپل ذهاب تاصن کرده و تواستار وصل مجدد برق  

 3کانکیس هایشان شدند

 ل ن  نصیت  از آموزش به زبان مادریچهل سا/ چهل سال حکومت اسالیم

 یم کنند
ی

تانه  ۹۱۱۱برنامه دولت ایران برای ساتت    /مردم زلزله زده کرماشان در کانکس زندگ
 مسکونی در سوریه

مهندس بیکار در این استان تی   ۱۱۱۱رئیس سازمان جهاد کشاورزی حکومت در اورمیه از بیکاری 
 3داد

تورشیدی کارگران کشتارگاه ایالم نسبت به پرداتت نکردن حقوق و عیدی  ۰۰۲۱بهمن  ۰۱سه شنبه 
و سنوات یکسال تود از سوی اداره مذکور در اقدایم جلوی درب استانداری حکومت ایران در ایالم 

 3تاصن کردند

 دیگر

 3قاتل طاهر ایلچی است( حکومت ترکیه)پلیس ترکیه 

ت در شمال کوردستان ۰۰بازداشت / وردهاتصفیه سیایس بر علیه ک  شهروند در سیر

ک کنگره جامعه دمکراتیک ه د )و پارلمانتار حزب جوامع دمکراتیک( ک ج د) لیال گوون رئیس مشیی
ی کردن ( پ روز از  ۲٨برای پایان دادن به انزوای و فشار بر روی آقای عبدهللا اوجاالن در حال سیی

 3اعتصاب غذا یم باشد

یط حمله پلیس حکومت ترک به راهپیمان  پارلمانتاران کورد در شهر  ۹۱۰۲فوریه ۰۰پنج شنبه 
ی در شمال کوردستان، پارلمانتار ی کاچماز ار سوی پلیس حکومت ترکیه به شدت مورد   نسیبیر حسیر

ی زتیم شده است ب وشت  قرار گرفته و گفته یم شود دیگر نماینده کورد به اس  پرو دوراندیش نیر  3ضی

در شهر آمد ( IHD)کمسیون حقوق کودکان زیر نظر جمعیت حقوق کودکان  ۹۱۰۲فوریه  ۰۲ سه شنبه
شمال کوردستان گزارش ساالنه وضعیت حقوق کودکان را در شمال کوردستان اعالم کرد که نشان یم 

 3کودک در این سال جان تود را از دست داده اند  ۴۰دهد در سال گذشته میالدی 

وهای امنیتی دولت ایران باتعرض  ۰۰۲۱اسفند  ۵مصادف با  ۹۱۰۲فوریه  ۹۴ تورشیدی گرویه از نیر
به تاک جنوب کوردستان، اقدام به انفجار یک پل، معی  کشاورزان، دامداران و کاسبان ه  وطن کورد 

این پل در منطقه پشدر از حوایل شهر قالدزی در جنوب کوردستان 3 جنوب کوردستان نموده اند  در
 3میباشد

 3شده اند(ژینوساید)زن ایزدی که توسط داعش قتل عام  ۵۱ی بدن کشف اعضا

ان از توابع شهر مرزی دربیش در کانتون حسکه   حمله ارتش حکومت ترکیه به روستاهای اردای و فقیر
ی یک تانواده  3در این منطقه و قتل عام اعضای تانواده مذکور  در غرب کوردستان، و هدف گیر



واستار ممنوع الفعالیت چهار حزب در شمال کوردستان شد که در دادستان کل حکومت ترکیه ت
 3اسایم آنان از کلمه کوردستان استفاده شده است

زن در جنوب کوردستان  ۰فوریه  ۰٨و ۰۱در روزهای 3 تداوم تشونت علیه زنان در جنوب کردستان
 3مرگ هر سه زن درمطبوعات تودکشر اعالم شده است3جان تود را از دست داده اند

ق کوردستان یم خواهد کە در احقاق حقوق  در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شر
ها  خود کوشا وسیع نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسالیم ایران به آن

 . شود را بە گوش جهانیان برسانند روا داشته یم

 

 جمعیت حقوق بشر كوردستان 
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