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فصل اول خالصه
در  9ژوئيه  ،2005سالروز تظاھرات دانشجويان تھران در سال  1999که به شدت توسط دولت ايران سرکوب
شد ،دانشجويان در ميدان استقالل شھر کردنشين مھاباد ايران دست به تظاھرات زدند .به مانند تظاھرات سال
 1999اين اجتماع نيز شاھد خشونت نيروھای امنيتی بود .آنھا در پی بازداشت يکی از فعالين و برگزارکننده
مراسم ،آقای شاوانه قادری بودند .وقتی قادری تالش کرد که از دست نيروی پليس بگريزد ،نيروھای امنيتی به
سمت او تيراندازی کردند و سپس بدن او را به اتومبيلی بسته و در سطح خيابانھای شھر بر روی زمين کشاندند تا
او جان خود را از دست داد .در نتيجه اين حرکت و پخش شدن تصاوير بدن آقای قادری ،اعتراضات خيابانی
گسترده ای به مدت  8روز شھر مھاباد و ديگر شھرھای کردنشين را در بر گرفت.
دولت ايران ،پس از اين اعتراضات و در آستانه مراسم تحليف رئيس جمھور جديد محمود احمدی نژاد ،در اوت
 2005دست به سرکوب گسترده فعاليتھای صلح آميز مخالفان و منتقدان در سراسر کشور از جمله مناطق
کردنشين زد .دولت ايران با بھانه قرار دادن نگرانی ھای "امنيتی" دولت ايران ،فعالين و روزنامه نگاران و
نويسندگان را به ايجاد اخالل و تنش قومی و مذھبی و ھمکاری با گروھھای مخالف متھم کرد.
دولت برای اين اتھامات از بندھايی از قانون مجازات اسالمی ،مانند بند اقدام برای عليه امنيت نظام و کشور
استفاده می کند اين قوانين امنيتی به حکومت اين امکان را ميدھد که ضمن سرکوب فعاليتھای صلح آميز زندانيان
امنيتی را از دسترسی به حقوق قضايی محروم کند .قانون مطبوعات ايران نيز با تعارض مبھم به مقامات امکان
می دھد که از صدور مجوز انتشار برای نشريات منتقد سرباز بزنند و اتھاماتی با پوشش قانون به نويسندگان و
روزنامه نگاران وارد کنند .قوه قضائيه نيز پيوسته بندھايی از قانون مطبوعات را که محاکمه روزنامه نگاران را
در دادگاه علنی و با حضور ھيئت منصفه الزامی کرده است ،نقض می کند.
مقامات ايران تحمل ناچيزی برای مخالفت سياسی از سوی شھروندان دارند .بيشتر گزارشھای نقض حقوق بشر در
ايران به تھران و مناطق اطراف آن محدود می شود .اين در حالی ست که ايران کشوری با اقليتھای قومی متعدد
است و به مقامات به شدت نسبت به ھر گونه مخالفت سياسی در ميان مناطق اقليت بويژه در مناطقی که سابقه
فعاليتھای جدايی طلبانه دارند ،حساس است .اين گزارش به ممنوعيت گسترده برای مطبوعات و کتابھا ،آزار و
بازداشت ناشران ،روزنامه نگاران و نويسندگان در منطقه کردنشين توسط مقامات ايران ميپردازد .مقامات ايران
ھمچنين با وارد کردن اتھامات امنيتی به افراد فعال در نھادھای غيردولتی ،مجوز فعاليت چنين نھادھايی را لغو و
آنھا را سرکوب می کنند.
در بسياری موارد نيز مقامات ،متھمين را از دسترسی به حقوق کامل قضايی محروم و دست کم در يک مورد
زندانی مقامات را به آزار و شکنجه متھم کرده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران می خواھد اين قوانين امنيتی ،قانون مطبوعات و قوانين ديگری را که
به دولت اجازه سرکوب آزادی بيان و فعاليتھای افراد و بازداشت افراد به خاطر استفاده از حقوق قانونی فرد برای
ابراز نظر و اجتماع صلح آميز منجر می شود را تغيير داده يا لغو کند .سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين دولت
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ديده بان حقوق بشر

ايران را فرا می خواند تا به تعھدات بين المللی خود و قانون اساسی ايران در رابطه با پذيرش و پاسداشت حقوق
اجتماعی ،فرھنگی و مذھبی اقليت کرد ايران احترام بگذارند.

آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين

2008

3

توصيه ھا به دولت ايران
بازداشتھای خودسرانه و رفتار با زندانيان در بازداشتگاه
* تمامی افرادی که ھم اکنون از حق ابراز آزادانه
عقايد و تجمع صلح آميز محروم شده اند را از زندان آزاد کنيد.
* به تمامی شکايتھای شھروندان از شکنجه و سوء رفتار
به سرعت رسيدگی کنيد.
* آن عده از مقامات را ک مسئول آزار و سوء رفتار با
زندانيان بوده اند را مورد پيگرد قضايی قرار دھيد.
* تمامی محاکمه ھای مطبوعاتی را به اساس قوانين ايران
در دادگاھی علنی و با حضور ھيئت منصفه برگزار کنيد.
اصالح قوانين
* در بند  9قانون اساسی واژه ھای "کمترين خدشه ای" را
از بخش مربوط به استفاده از آزادی بر عليه استقالل و
تماميت ارضی کشور را حذف کنيد.
* بندھای قانون مطبوعات را که با کلی گويی امکان
محدود کردن آزادی بيان ،فراتر از آنچه در قوانين بين

المللی مجاز است را تغيير دھد .بويژه موارد زير:

* فصل دو که در آن می نويسد" :مرزبندی ھای کاذب و
تفرقه انگيزی و قرار دادن گروھھای مختلف در برابر
ديگر ".. .
* فصل  4ماده  6که در آن انتشار مطالبی را که باعث
"ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه می شود ،بويژه از
طريق مسائل نژادی و قومی ".ھر گونه محدوديت بر آزادی
بيان فقط در مواردی قابل قبول است که مطلب منتشر شده
به صورت مستقيم و بی درنگ موجب بروز خشونت ،تبعيض،
آزار و ايجاد ترس ميان افراد و گروھھای مشخص بشود.
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بخشھايی از قانون مجازات اسالمی را که با معانی و
تعاريف کش دار و کلی مانند "اقدام عليه امنيت داخلی و
خارجی کشور" که به حکومت امکان می دھد به صورت خودسر
افراد را به خاطر ابراز نظر صلح آميز سياسی مورد آزار
قرار بدھد حذف کنيد .بويژه موارد زير:
* ماده  498قانون که ھر گونه تاسيس گروه و نھادی را
که دولت متھم به اقدام عليه امنيت ملی می کند را جرم
تلقی کرده و دولت از آن برای تعقيب قضايی مخالفان از
آن استفاده می کند.
* ماده  500قانون که دوره زندان از  3ماه تا يک سال
را برای ھر کس که اقدام به تبليغ عليه نظام جمھوری
اسالمی ايران و يا تبليغ برای گروه ھا يا موسسات مخالف
نظامی می کند در نظر گرفته است.

حقوق اقليتھا
به اصول  15و  19قانون اساسی جمھوری اسالمی که حقوق اقليتھای قومی را برای انتشار و تدريس به زبان
مادری در کنار زبان ملی )فارسی( به رسميت شناخته و بر برابری ھمه ايرانيان در برابر قانون صرف نظر از
رنگ پوست و نژاد و زبان تاکيد می کند ،احترام بگذارد.
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پيش زمينه
از جمعيت  69ميليونی ايران ،حدود چھار و نيم ميليون از اقليت قومی کرد ھستند .اين جمعيت در بخش شمال
غربی کشور بويژه در استانھای ايالم ،کرمانشاه ،کردستان و بخشی ھايی از آذربايجان غربی زندگی می کنند.
تقريبا تمامی کردھا به يکی از دو لھجه کرمانجی و سورانی زبان کردی صحبت می کنند  2.اکثريت کردھای ايران
حدود  70درصد ،مسلمانان سنی مذھب ھستند 20 .درصد مسلمانان شيعه و بخش اعظم از  10درصد باقی مانده
3
از صوفيان اھل حق که ريشه در دين زرتشت دارند ھستند.
1

مذھب شيعه و نظر به واليت فقيه بنيان نظری حکومت در ايران را تشکيل می دھد .براين اساس قدرت نھايی چه
در امور دنيوی و چه در امور روحانی و دينی در اختيار شايسته ترين مقام مذھبی که ھمان رھبر کشور است قرار
می گيرد) .رھبر کنونی علی خامنه ای در سال  1989به اين مقام برگزيده شد( .مواد  107 ،5و  112قانون
اساسی ايران شرايط و اختيارات رھبری و ديگر نھادھای مذھبی و مجلس خبرگان که مجموعه حاکميت نظام را
تشکيل می دھند را دربرمی گيرد 4.ايرانيان سنی مذھب که حدود نه درصد کل جمعيت ايران را تشکيل می دھند به
5
ھمراه اقليت کرد از انقالب سال  1979جز در مواردی چند از مقامھای دولتی دور نگه داشته شده اند.
جنبش ھای سياسی در منطقه کردنشين در ايران به صورت مداوم قدرت دولت مرکزی را به چالش کشيده اند .چه
در دوران سلطنت پھلوی )1979ـ (1925و چه در دوران حکومت جمھوری اسالمی .در ژانويه  ،1946قاضی
محمد در کردستان اعالم استقالل کرد و خود را رئيس جمھور جمھوری مھاباد ناميد .دولت مرکزی محمدرضا شاه
پھلوی به سرعت اين حرکت را سرکوب و قاضی محمد را در مالعام اعدام کرد 6.پس از آن تاريخ دولت مرکزی
7
در تھران کنترل خود را به کمک پليس مخفی ساواک و ارتش افزايش داد.
در پی گيريھای قضايی نويسندگان ،روزنامه نگاران و مخالفان کردستان ،دولت مرکزی آنھا را در اکثر موارد به
داشتن رابطه با احزاب مخالف کرد متھم می کند .يکی از اصلی ترين اين گروھھا ،حزب چپ گرای کوموله است
 1آمار جمعيتی از کاوه بيات" ،ايران و پرسش کردستان" گزارش  247خاورميانه) ،تابستان  (2008صفحه

.29

 2در مورد تفاوت ھای زبان کردی به آقای دويد مک داول ،کتاب تاريخ تمدن کردھا) ،تمدن و نيويورک  (1997صفحه 10ـ 9مراجع
فرماييد.
 3حميد حميدی ،کتاب قوميت و قوميت گرايی در ايران )تھران  (1990صفحه 79ـ. 78
 4قانون اساسی جمھوری اسالمی ،مصوب  23اکتبر  1979فصل .107-112
 5بی بی سی فارسی ،گزارش وحدت و مسئله شيعه و سنی در ايران تاريخ دسترسی :اپريل 2007 ،16
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/04/printable/060415_mf_week_of_unity.shtml,

براساس منابع رسمی ايرانی  ٨٩درصد جمعيت ايران شيعه ،نه درصد سنی و دو درصد باقيمانده زرتشتی ،يھودی و مسيحی ھستند .برای
اطالعات بيشتر به اين آدرس مراجعه کنيد:
http://www.iranattache-afghan.ir/about-ir/#fgf

 6دويد مکداول ،تاريخ مدرن کردستان )لندن و نيويورک  (1997صفحه 460ـ240
 7نادر انتظار ملی گرايی و قومی گرايی کردستان ) (1992صفحه 20

6

ديده بان حقوق بشر

که در سال  1940در مھاباد تاسيس شده است .در تابستان سال  1945کوموله نام خود را به حزب دمکراتيک
کردستان ايران تغيير داد .اين حزب از سال  1986در عراق مستقر شده و در سال  1991تمامی فعاليتھای
مسلحانه خود را متوقف کرده است .اما واحدھای "دفاع از خود" حزب با نيروھای ايرانی در خاک عراق درگير
شده اند .براساس گفته سخنگوی رھبری حزب دمکرات ،مصطفی ھيـجری  ،اين حزب ھيچ گونه عمليات مسلحانه
8
ای را در داخل ايران انجام نمی دھد.
پس از انقالب  1979يک گروه چپ گرای ديگری که خود را نيز کوموله می خواند ،مبارزات مسلحانه بر عليه
دولت مرکزی و به اميد تاسيس کشوری مستقل در کردستان را آغاز کرد 9.اين گروه در سال  1990به صورت
يک جانبه اسلحه ھای خود را بر زمين گذاشت .اين حرکت به اين دليل انجام شد که رھبران اين گروه معتقد بودند
که مقامات از وجود اين گروه به عنوان بھانه ای برای
10
سرکوب گسترده فعاليتھای صلح آميز فعالين کرد استفاده می کند .از آن تاريخ تاکنون دولت ايران اتھام جديدی در
رابطه با استفاده از اسلحه گرم استفاده نکرده است.
ھم اکنون تنھا گروه کردی که مبارزات مسلحانه را ادامه می دھد پژاک ،شاخه ايرانی حزب کارگران کردستان
ترکيه است که برای استقالل کردستان از ترکيه مبارزه می کند 11.عمده فعاليتھای اين گروه از درون عراق
صورت می گيرد و تا امروز مسئوليت چندين عمليات نظامی بر عليه نيروھای نظامی ايران را به عھده گرفته
است 12.در پاسخ به اين حمالت ،ايران در اوت  2007و جون  2008به خاک شمال عراق وارد شد و دست به
14
عمليات نظامی زد 13.گروھھای کرد ديگر تاکيد می کنند که ھيچ ارتباطی با اين گروه ندارند.
8

در پاسخ به پرسش درباره مبارزات مسلحانه حزب ،آقای ھاجی پاسخ داد :بله ،اين درست است ،اما امروز راه مبارزه دمکراتيک را برگزيده ايم.
) http://sikirter.org/persian/index.php?id=154تاريخ دسترسی  1سپتامبر (2008
احمد باطبی که از ايرانيان فعال و منتقد است و با مناطق کردنشين در ارتباط است در مارچ  ٢٠٠٨از ايران فرار کرد .او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که شاخه
ايرانی حزب کارگران کردستان فعاليت مسلحانه در ايران ندارد .مصاحبه با احمد باطبی ،نيويورک ٢٩اوت ٢٠٠٨
ھمچنين مراجعه کنيد به بی بی سی فارسی در  ١۶اوت ٢٠٠۵
حزب کرد ايران  ۶٠ساله شد:
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050815_mf_pdk.shtml
)تاريخ دسترسی  9ژوئن (2008
 9حميد حميدی ،قوميت و قوميت گرايی در ايران )تھران  (1990صفحه 100.
 10کوموله بازداشت يکی از اعضايش را تکذيب کرد .بی بی سی فارسی ،فوريه2008 ،14

) , http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/02/080214_dd_komele.shtmlدسترسی به سايت ١٩ :فوريه (٢٠٠٨
11

کوموله بازداشت يکی از اعضايش را تکذيب کرد .بی بی سی فارسی ،فوريه2008 ،14
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/02/080214_dd_komele.shtml
)دسترسی به سايت١ :می ( ٢٠٠٨
پی جی کی مخفف برای حزب زندگی آزاد کردستان

 12ديداری از شاخه ايرانی حزب کارگران کردستان ترکيه ،بی بی سی فارسی دسامبر  19ـ 2007
) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071219_m_kurds.shtmlدسترسی به سايت ١۴ :جوالی ٢٠٠٨
 13حمالت ايران به مناطق کردنشين عراق ادامه می يابد ،بی بی سی فارسی اوت ) 2008 ،23دسترسی به سايت 14ژوئيه ( 2008
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070823_mf_kurds_attack.shtml

دسترسی به سايت ۶ :جوالی ٢٠٠٨
بی بی سی فارسی :آخرين حمله ايران به کردستان عراق دو زخمی به جای گذاشت
دسترسی به سايت ۶ :جوالی http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/06/080604_mf_shelling.shtml٢٠٠٨
 14دبيرکل حزب "ما ھميشه در چھارچوب ايران به مبارزه خود برای حقوق ملی و دمکراتيک و قومی خود ادامه داده ايم" سايت رسمی
مصطفی ھجری
آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين
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در حالی که محدوديتھای دولتی بر آزادی تجمع ،احزاب و بيان در دو دوره رياست جمھوری خاتمی
)2005ـ (1997نيز وجود داشت ،اما اين محروميتھا در دوران احمدی نژاد شدت يافته است 15.آخرين دور
سرکوب ھا در  9ژوئيه  2005اتفاق افتاد و دولت در پاسخ به تظاھرات دانشجويان ميدان استقالل شھر مھاباد با
بی رحمی دست به سرکوب زد .نيروھای امنيتی ھمزمان در پی بازداشت يکی از فعاالن به نام شوانه قادری بودند.
وقتی او از دست آنان گريخت به سمت او تيراندازی کردند و سپس بدن او را به اتومبيل بستند و در سطح شھر
کشاندند تا او جان خود را از دست داد 16.اين حرکت و پخش تصاوير جسد قادری به جرقه  8روز ناآرامی و
تظاھرات به گمان خشونت بار را در مھاباد و شھرھای ديگر کردنشين تبديل شد .آنھا خشم خود را از قتل قادری و
فقدان پيگيری و محاکمه عاملين نشان دادند .براساس گزارشھای خبرنگاران که با شاھدان عينی گفت و گو کرده
اند ،تظاھرات اعتراض آميز در روز  9ژوئيه تا زمانی که نيروھای امنيتی با بی رحمی اجتماع را بر ھم زدند،
کامال صلح آميز بود 17.اين برخوردھا به آشفتگی و تخريب اموال عمومی مانند بانکھا و مغازه ھا منجر شد .در
پاسخ مقامات بيش از  50نفر از معترضين را بازداشت کردند.
اين گزارش سرکوب مداوم تالشھای فعالين کرد برای استفاده صلح آميز از حق آزادی بيان و تجمع و تضييع حقوق
18
اقليت کرد توسط دولت ايران را از زمان اين وقايع بررسی می کند.

http://sikirter.org/persian/index.php?id=154

دسترسی به سايت ١ :سپتامبر ٢٠٠٨
 15سازمان ديده بان حقوق بشر" :شما می توانيد ھر کسی را به ھر دليلی بازداشت کنيد .گزارشی از سرکوب گسترده فعاالن مستقل توسط
دولت ايران" http://hrw.org/reports/2008/iran0108/ژانويه 2008
http://www.radiofarda.com/Article/2007/06/24/f7_Iran_Ahmadinejad_Political_Revenue.html

مصاحبه با احمد باطبی ،نيويورک ٣٠اوت ٢٠٠٨
کارنامه دو ساالنه :دولت و نھادھای مدنی
16

"مطبوعات ايران از ناآرامی و اعتراض در کردستان گزارش می دھند" شبکه خبری بی بی سی ،ژوئيه 2005 ،26

 )http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4718785.stmدسترسی به سايت ١ :سپتامبر ٢٠٠٨

17ـبرای مثال روزنامه شھروند در کانادا مصاحبه با خبرنگار محلی خسرو کردپور مرگ شوانه و اعتراضات در مھاباد.
آ◌ٓژاﻧﺲ ﺧﺒﺮی کردی http://www.mukrian.blogsky.com/?PostID=113,دسترسی به سايت ١٩ :فوريه ٢٠٠٨
18ـ برای خالصه ای از وضعيت حقوق بشر در کردستان ايران :عفو بين الملل "ايران ،نقض حقوق بشر در کردستان
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محدوديت به آزادی بيان
مجله ھا و انتشارات
پس از حوادث تابستان سال  2005مطبوعات بسياری تعطيل و روزنامه نگارانی که از ماجرای قتل قادری و
حوادث پس از آن گزارش تھيه کرده بودند ھدف آزار و فشار قرار گرفتند 19.دست کم  6ماھنامه و روزنامه دو
زبان کردی ـ فارسی به نام ھای "پيام مردم"" ،آشتی"" ،آسو"" ،روژه ھالت" "پيام کردستان" ،و "ديدگاه" توسط
دستگاه قضايی توقيف شدند .مقامات ھمچنين تعداد زيادی از روزنامه نگاران مرتبط با اين نشريات را بازداشت و
دست کم  38نفر را در دادخواھی ناعادالنه محکوم کردند .بعضی از اين افراد در برابر دادگاه انقالب که در سال
 1979برای محاکمه متھمين به اقدام عليه امنيت ملی ،توھين به رھبر انقالب اسالمی و قاچاق مواد مخدر بنا نھاده
شده بود ،محاکمه شدند) .ليست اسامی برخی از روزنامه نگارانی که به علت تھيه گزارش ھدف آزار گرفتند در
ضميمه نخست موجود است(.
بھرام ولد بيگی سردبير روزنامه کردی ـ فارسی آشتی در ميان روزنگاران محاکمه شده ای بود که با او برای اين
گزارش گفت و گو کرده ايم 20.ولدبيگی ھمراه با مدير مسئول روزنامه برھان لھونی در تابستان و پاييز سال
 2007در دادگاه مطبوعات کردستان محاکمه شدند 21.اين محاکمه جزو معدود مواردی بود که براساس قوانين
22
ايران با حضور ھيئت منصفه و به صورت علنی برگزار شد.

19ـ مجله شھروند ،کانادا ،مصاحبه با گزارشگر محلی خسرو کردپور.
"مرگ شوانه و ناآرامی در مھاباد" آژانس خبری کردی،دسترسی به سايت ١٩ :فوريه ٢٠٠٨
http://www.mukrian.blogsky.com/?PostID=113

20ـ سازمان ديده بان حقوق بشر :مصاحبه با بھرام ولدبيگی از طريق پست الکترونيک ،سپتامبر  2007 ،17مصاحبه تلفنی با او در 11
سپتامبر  2007و  12اکتبر 2007.
21ـ "توقيف روزنامه آشتی" و محکوميت متھمان به جريمه نقدی " وب سايت "پيک ايران" ،دسامبر 2007 ،3
=45511http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?IDگزارش نيکبخت :دادگاه آشتی برگزار شد.به پرونده روژه ھالت در
اکتبر رسيدگی می شود .خبرگزاری ايسنا
دسترسی به سايت ٢٢ :اکتبر ٢٠٠٧
http://isna.ir/Main/Newsview.aspx?ID=News-1020050&lang=p

22ـ "توقيف روزنامه آشتی" و محکوميت متھمان به جريمه نقدی " وب سايت "پيک ايران" ،دسامبر 2007 ،3
=45511http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?IDگزارش نيکبخت :دادگاه آشتی برگزار شد.به پرونده روژه ھالت در
اکتبر رسيدگی می شود .خبرگزاری ايسنا
دسترسی به سايت ٢٢ :اکتبر ٢٠٠٧
http://isna.ir/Main/Newsview.aspx?ID=News-1020050&lang=p

اصل  ١۶۵قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ميگويد :محاکمات ،علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع است مگر آن که به
تشخيص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت عمومی يانظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی
نباشد .اصل  ١۶٨درباره دادگاه مطبوعات حتی چند مورد باال را ھم استثنا نمی کند :رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و
با حضور ھيأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگيرد .نحوه انتخاب ،شرايط ،اختيارات ھيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را
قانون ر اساس موازين اسالمی معين میکند
آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين
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23

دولت ولدبيگی را متھم به مواردی چون" ،اعتقاد به ايدئولوژی آقای بارزانی" و "عدم استقالل روزنامه" کرد.
براساس دفاعيه ولدبيگی او ھمچنين به "تشويش اذھان عمومی از طريق نشر اکاذيب" و "انتشار مقاالتی که ھدفش
ايجاد تنش قومی و نژادی" و "پوشش خبری وقايع و اخبار کردستان عراق" متھم شده است 24.فصل  6قانون
مطبوعات سنای قانونی اتھام دوم را فراھم می کند .براساس اين فصل انتشار مطالبی که به تنش ميان طبقات
اجتماعی منجر بشود :بويژه از طريق ايجاد اختالف قومی و نژادی ممنوع است.
در اليحه دفاعيه خود آقای ولدبيگی می نويسد:
آيا انتشار اخبار تحوالت پر سر و صدای کردستان عراق و موضوعات مورد بحثی چون
فدراليسم که در قانون اساسی کشور ھمسايه ما پذيرفته شده يا حضور شخصيتھای چون محمود
بارزانی و جالل طالبانی در صحنه سياسی عراق نشر اکاذيب است؟ آيا پوشش خبری ديدار
حکيم و ابراھيم جعفری و مقتدی صدر ھم نشر اکاذيب است؟
اگر نيست ،پس چرا يکی ممنوع و ديگری آزاد است؟
در انتشار مطالب در مورد کردستان عراق ما پيوسته با ھدف فراھم کردن اطالعات به صورت
شفاف عمل کرده ايم .ايران چه پيش و چه پس از انقالب ھمواره ميزبان رھبران کردستان
عراق بوده است.
و انتشار اخبار در مورد کردستان عراق بدعتی نيست که روزنامه ما گذاشته باشد و محدود به
25
ما نيز نمی شود و تاريخ آن به پيش از انقالب باز می گردد".
يکی از شعبه ھای دادگاه عمومی کردستان در روز  3دسامبر  2007مجوز روزنامه آشتی را لغو کرده و ولدبيگی
را به پرداخت صد ھزار تومان جريمه محکوم کرد .در روز  8اپريل  2008شعبه  27دادگاه تجديد نظر کردستان
جريمه مذکور را تاييد کرد ولی حکم تعطيلی روزنامه را لغو کرده .اما به گفته ولدبيگی روزنامه آشتی انتشار
26
مجدد خود را آغاز نکرده است.
اتھامات مطرح شده عليه ولدبيگی نمونه شناخته شده از اتھاماتی است که بر عليه روزنامه نگاران و مطبوعات در
مناطق کردنشين مطرح می شود .مقامات روزنامه نگار ديگری به نام آسو صالح را چندين بار با اتھاماتی مشابه
بازداشت کرده اند .در تابستان  2005دادستان دادگاه عمومی شھر سنندج آقای صالح را احضار و اتھام نشر
اکاذيب در ھفته نامه "دنگ" را به او وارد کرد .او با قرار وثيقه به مدت يک سال آزاد بود تا اينکه دادگاه او را به
27
شش ماه حبس محکوم کرد.

23ـ مصطفی بارزانی ،رھبر شناخته شده کردستان عراق برای چندين دھه و پدر رييس جمھور فعلی کردستان عراق مسعود بارزانی .او
در ايران ھم برای حقوق کردھا فعاليت می کرد" .جمھوری کردستان "1946 ،ويليام اگلتون )لندن ،آکسفورد  (1963صفحه 54ـ.47
24ـ ماده  6قانون مطبوعات ايران ،مصوب مارچ  ، 1986اصالح شده در  18اپريل .2000
25ـ دفاعيات در دادگاه  16ژوئيه  2007که يک نسخه از آن در دست سازمان ديدبان حقوق بشر می باشد.
26ـ سازمان ديده بان حقوق بشر :مصاحبه با بھرام ولدبيگی 16 ،اپريل . 2008
27ـ سازمان ديده بان حقوق بشر :مصاحبه از طريق پست الکترونيکی با "آسو صالح"  29اکتبر 2007
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آسو صالح به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که فشارھای وزارت اطالعات باعث اخراج او از ھفته نامه کردی
ـ فارسی "ديدگاه" شده او گفت:
"فشارھای وزارت اطالعات از زمانی که من در نشريه "ديدگاه" آغاز به کار کردم افزايش
يافت .ھمکاران من را به عنوان عضو ھيئت تحريريه و مدير عامل بخش کردی ھفته نامه
انتخاب کردند ولی وزارت اطالعات بارھا تھديد کرد که اگر من و آقای اجال قوامی ـ مدير
بخش فارسی ـ اخراج نشديم ـ ھفته نامه تعطيل خواھد شد .متاسفانه آنھا اين تھديد را عملی
28
کردند و ھفته نامه را توقيف کرده و بنده و آقای قوامی را بازداشت کردند".
شعبه  5دادگاه عمومی سنندج آقای صالح را در روز  5جون  2007به "اقدام عليه امنيت ملی"" ،تبليغ عليه
نظام"" ،تشويق جوانان به حضور در گردھمايی ھای غير قانونی" و "ھمکاری با گروھھای معاند" متھم کرد.

29

در نوامبر سال  2007شعبه  1دادگاه انقالب سنندج نيز آقای صالح را با اتھام جديد جاسوسی به دادگاه احضار
کرد 30.در آگوست سال  2007دادگاه او را به يک سال زندان محکوم کرد .او پيش از اين تاريخ از کشور گريخته
بود 31.تا اين تاريخ خبری از دادرسی جديد در مورد اتھام جاسوسی منتشر نشده است .اما دادگاه مکررا پدر آسو
32
صالح احضار و در مورد فعاليتھای فرزندش مورد بازجويی قرار داده است.
در پی تظاھرات ژوئيه سال  2005در مھاباد حسين احمدی نياز و جليل آزادی خواه مدير مسئول و سردبير ھفته
نامه کردی ـ فارسی "آسو" نيز مورد آزار و فشار قرار گرفتند .يک ھفته پس از ناآرامی ھا ،وزارت اطالعات در
استان کردستان برعليه ھفته نامه مذکور شکايت رسمی کرد .بالفاصله اين ھفته نامه با اتھام "نشر اکاذيب با ھدف
تشويش اذھان عمومی" و "اقدام عليه امنيت ملی" توقيف و در مارچ سال  ،2006شعبه  104دادگاه عمومی
33
سنندج اتھامات را وارد دانست و آقای احمدی نياز را به پرداخت جريمه محکوم کرد.
محمود صادق کبودوند ،روزنامه نگار کرد ،ھم سرکوب دولتی را به خاطر نوشته ھايش تجربه کرده است .در
طول چند سال گذشته مقامات او را به خاطر فعاليتھايش بويژه بنيان نھادن سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان
در اپريل سال  2005مورد پيگرد قضايی قرار گرفته است .آقای کبودوند مدير مسئول ھفته نامه فارسی زبان
"پيام مردم" بود که پس از انتشار  13شماره و شکايت وزارت اطالعات به خاطر پوشش اخبار وقايع ژوئيه سال
 2005توقيف شد .پيش از آن نيز در اپريل سال  2005دادستان عمومی دادگاه سنندج او را به اتھام ايجاد
28ـ سازمان ديده بان حقوق بشر :مصاحبه از طريق پست الکترونيکی با "آسو صالح"  29اکتبر 2007
29
ـ "ادوار نيوز" آغاز دادرسی و دانشجوی کرد" ،آسو صالح"  24جون 2007
http://www.advarnews.us/university/5177.aspx

30ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه از طريق پست الکترونيک با آسو صالح 8 ،سپتامبر 2008
31ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه از طريق پست الکترونيک با آسو صالح 16 ،نوامبر 2007
32ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه از طريق پست الکترونيک با آسو صالح 8 ،سپتامبر 2008
33ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی ،نام مخفی می ماند 12 ،دسامبر 2007
آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين
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اختالفات ميان اقشار مردم با افزايش تنش ھای قومی و نژادی به يک سال زندان تعليقی محکوم کرده بود .دادگاه
ھمچنين او را از ھرگونه فعاليت روزنامه نگاری و يا مدير مسئولی مطبوعات به مدت  5سال منع کرد و مجوز
انتشار "پيام مردم" را نيز لغو کرد .يک سال بعد دادگاه تجديد نظر زندان تعليقی را به زندان تعزيری تشديد کرد.
34
تقاضای تجديد نظر کبودوند از دادگاه عالی نيز در سپتامبر  2006رد شد.
دولت به شدت به ھر گونه پوشش خبری بر گروه کومو له يا حزب دمکراتيک کردستان به خاطر سابقه جدايی
خواھانه آنھا و تحوالت حزب کارگران کردستان ترکيه حساس است .سامان رسول پور موارد بسياری از فشارھا
35
بر نشريات محلی توسط دولت را به ثبت رساند .او به عنوان فعال حقوق بشر مورد پيگيری قرار گرفته است.
در  30ژانويه سال  ،2006مقامات آقای رسول پور با حکم جلب شعبه دوم دادگاه انقالب بازداشت کردند .در
مارچ  2006دادگاه او را به اتھام نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی به  2سال زندان در اردبيل محکوم کرد.
اردبيل حدوداً  174مايل از مھاباد فاصله دارد.پس از گذراندن  7ماه از اين محکوميت دادگاه تجديدنظر باقيمانده
دوران زندان او را تعليق کرد و او از زندان آزاد شد .از سپتامبر  2007رسول پور فعاليتھای خود را در زمينه
حقوق بشر و روزنامه نگاری در روزنامه ھای فارسی زبان اينترنتی از سر گرفته است 36.به گفته او مقامات
37
ھمچنان با احضار گاه به گاه و تھديدھای تلفنی به فشارھا و آزارھا ادامه می دھند.
در نوامبر سال  ،2007رسول پور به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت:
در دو سال گذشته ،صدھا شھروند کرد به زندان افتاده و به خاطر ھمکاری با گروھھای مخالف
کرد محکوم شده اند .اتھامی که پيوسته در تھران استفاده می شود "اقدام عليه امنيت ملی " است
ولی در کردستان اتھام "ھمکاری با گروھھای معاند و مخالف" استفاده می شود .اين اتھامات
اغلب به صورت اغراق شده ای بر عليه مردم استفاده می شود ،تا بتوانند به آسانی برعليه مردم
پرونده سازی کنند .ھم اکنون بيشتر مطبوعات کرد توقيف شده اند و فضای مطبوعاتی بھتر
38
است و سکوت قبرستانی بر قصاص مطبوعاتی حاکم شده است.
در نتيجه فعاليتھای رسول پور ،بويژه تالشھای او برای کمک به زندانی کرد به نام فرزاد کمانگير ،ماموران
وزارت اطالعات او را در روز  27ژوئيه  2008به اتھام پخش تبليغات ضد نظام بار ديگر بازداشت کردند .او
39
در روز  12آگوست  2008پس از سپردن وثيقه صد ميليون تومانی آزاد شد.
34ـ

"گزارش کردستان"  ،وضعيت حقوق بشر در ايران و کردستان شرقی 7 ،می 2007

https://roznamehngarkurd.mihanblog.com/More-191.ASPX
تاريخ دسترسی دسامبر  2007 6مصاحبه اختصاصی به محمد صادق کابودوندhttp://rasoulpour.blogfa.com/post-1.aspx
دسترسی به سايت ١٨ :سپتامبر ٢٠٠٨

35ـ سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور ،از طريق پست الکترونيک 13 ،نوامبر  15 ،2007دسامبر 2007
36ـ سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور ،از طريق پست الکترونيک  13نوامبر  15 ،2007دسامبر 2007
37ـ سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور ،از طريق پست الکترونيک  13نوامبر  24 ،2007ژوئيه 2007
38ـ سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور ،از طريق پست الکترونيک  12 ،نوامبر 2007
39ـ آزادی رسول پور ،به سازمان عفو بين الملل مراجعه شود 10 ،اکتبر 2008
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به گفته رسول پور ،دادگاھھای مومی معموال احکام سنگين بر عليه روزنامه نگاران صادر می کنند 40.و با اينکه
بسياری از اين احکام در دادگاھھای تجديد نظر تخفيف می يابد ،بعضی از روزنامه نگاران از ترس زندانھای
41
بلندمدت تصميم به فرار از کشور می گيرند.

کتاب ھا و نويسندگان
در صنعت نشر ،ناشران و نويسندگان نيز در شرايط سخت ناشی از محدوديت ھای دولتی با مشکالت بسياری
روبرو شده اند .طبق قوانين ايران نويسندگان بايد بيش از انتشار از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی مجوز
دريافت کنند .تقاضای مجوز پس از ثبت در اداره کل وزارت در استان برای تصميم نھايی به دفتر مرکزی وزارت
42
در تھران فرستاده می شود.
نويسندگان و ناشران کرد با مشکالت به مراتب بيشتری برای چاپ به زبان کردی روبرو ھستند .کتابھايی که به
کردی نوشته می شود يا به کردی ترجمه می شود ،با استقبال گسترده ای در کردستان ايران و حتی در آن سوی
43
مرز در کردستان عراق روبرو می شود.
در زمان دولت اصالح طلب رئيس جمھور خاتمی ،دولت مسير اداری و قانونی اخذ مجوز را برای بسياری از
کتابھا از جمله رمان ،داستانھای کوتاه ،شعر ،تاريخ و داستانھای واقعی را آسان تر کرد .اين سياست به رشد و
گسترش انتشارات زبان کردی کمکھای شايانی کرد تبادل فرھنگی و ادبی دو سويه مرزھا به اوج خود در اين
44
دوران رسيد.
دولت احمدی نژاد اما با تاکيد بر گفتمان "امنيت" روند گسترش انتشار و افزايش تيراژ کتاب ھای کردی را عوض
کرده و اننشار و توزيع کتابھای منتقدين را محدود کرده است .افزايش محدوديتھا و ھدف قرار گرفتن انتشارات به
45
زبان کردی باعث شده است که امروز کردھای ايرانی کتابھای کردی را از کردستان عراق وارد کنند.
شھرام قوامی ،رمان نويس در سنندج ،سه کتاب رمان منتشر کرده است .رمان "سھيال" در زمان دولت خاتمی
اجازه انتشار مجدد گرفت ولی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی دولت احمدی نژاد اجازه دوره سوم انتشار را به او

http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/144/2008/en

در مورد شکنجه سامان رسول پور به سازمان جھانی عليه مراجعه کنيد
http://www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=Appeal&articleId=7943دسترسی به سايت ۶ :اکتبر ٢٠٠٨
40ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه با ساسان رسول پور ،از طريق پست الکترونيکی نوامبر 2007 ،12
41ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه با ساسان رسول پور ،از طريق پست الکترونيکی نوامبر 2007 ،12
42ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده 20 ،دسامبر 2007داستان سانسور کتاب .اخبار کتاب  ٢٩اکتبر
٢٠٠٧
43

http://www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=Appeal&articleId=79
دسترسی به سايت ٨ :اکتبر ٢٠٠٨
سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده 20 ،دسامبر 2007

44ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده 20 ،دسامبر 2007
45ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده 20 ،دسامبر 2007
آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين

2008

13

ندادند .قوامی به ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات از او خواسته اند  761عبارت را از کتاب خود حذف کند تا
46
اجازه انتشار مجدد صادر شود اواين درخواست را رد کرده است.
قوامی به خاطر نگارش رمان ديگری به نام"بيربا" تحت پيگرد قانونی قرار دارد .آقای قوامی در ھفته ھای آخر
ماه دسامبر  2006پس از پخش رمانش ،توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد .او متھم به توھين به
حاکميت شد و به مدت دو ماه در زندان وزارت اطالعات سنندج در بازداشت بود و پس از سپردن وثيقه بيست
47
ميليون تومانی آزاد شد ھيچ دادگاھی در مورد پرونده او تشکيل نشد ولی پرونده ھمچنان باز است.
به گفته قوامی اتھام "توھين به حاکميت" به بھانه فصلی از رمانش که در آن مامور فرضی وزارت اطالعات سعی
می کند زنی را مجبور به رابطه جنسی با خود کند ،به او وارد شده است .آقای قوامی تاکيد می کند که رمان او فقط
48
واقعيتھای جامعه را منعکس می کند.
بھزاد خوشحالی نويسنده و پژوھشگر از شھر سقز ،با مشکالتی مشابه روبرو بوده است .او چندين کتاب ترجمه و
تاليف کرده است ،ولی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی به ھيچ يک اجازه انتشار نداده و داليل آن را نيز اعالم
نکرده است .تاليف ھا و ترجمه ھای او شامل "خود استعماری" "استعمار فرھنگی مردم کردستان"" ،تئوری ملی
گرايی"" ،ملی گرايی دمکراتيک" و "دمکراسی چند فرھنگی" می شوند 49.خوشحالی بعد از درخواست مجوز
شخصا دست به انتشار بعضی از کتابھای خود زده است .اين ھا شامل مجموعه ای به نام "کردستان روزھای
بحران" است که تاريخچه ای است بر وقايع کردستان بين سالھای 1980ـ . 1978در بعضی موارد اداره کل
فرھنگ و ارشاد اسالمی در کردستان دست به جمع آوری کتابھای دارای مجوز چون "سی و سه فشنگ" و
50
"قاضی محمد" از کتاب فروشيھا زده اند.
)ضميمه دو ليستی از محدوديتھا و فشارھای قضايی دولت بر نويسندگان کردستان را شامل می شود(

46ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده 14 ،دسامبر 2007
47ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده 14 ،دسامبر 2007
48ـ سازمان ديده بان حقوق بشر از طريق پست الکترونيکی با شھرام رفيع زاده 14 ،دسامبر  2007براساس استانداردھای جھانی آزادی
بيان رمان حتما نبايد واقعيتھای جامعه را منعکس کند
49ـ کمپين انفال" :سرکوب و کشتار برنامه ريزی شده 5000 ،تا  100000کرد به وسيله صدام حسين در عراق ،از فوريه تا سپتامبر
 1988مراجعه شود به گزارش قتل عام دسته جمعی در عراق عمليات انفال عليه کردھا) -نيويورک ،سازمان ديده بان حقوق بشر (1993
50ـ سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی :محل و نام مخفی می ماند 14 ،دسامبر 2007
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محدوديت بر آزادی تجمع و احزاب
نھادھای مستقل غير دولتی
اصل  26قانون اساسی ايران حق تشکيل حزب و انجمن ھای سياسی ،تخصصی و مذھبی را در معدوده مناصب
رسمی کشور به رسميت شناخته است 51.در دوران رياست جمھوری محمد خاتمی دولت نقش کليدی در ترويج گفت
و گو و بحث در مورد شکل گيری و فعاليتھای نھادھای غير دولتی به عھده گرفت .وزارت اطالعات در  24ژوئيه
 2009در آستانه پايان دوران رياست جمھوری خاتمی ،با ارائه آيين نامه اجرايی فعاليتھای نھادھای مدنی به
دولت ،قدمی در مسير نھادينه کردن انجمن ھای غيردولتی برداشت .کابينه اين آئين نامه را در ژوئيه 2005
تصويب کرد وزارت اطالعات اصل  132قانون اساسی را که به کابينه وزرا يا يک وزير اختيار می دھد تا آيين
52
نامه اجرايی قوانين را تصويب کنند ،مبنا قرار داد.
پيش از تصويب اين آيين نامه اين نھادھا مجبور بودند از وزارت اطالعات و وزارت کشور مجوز بگيرند .ولی
براساس اين آئين نامه اخذ مجوز از طريق سازمانھای دولتی چون سازمان ملی جوانان آسان تر شد و نھادھای
مدنی در استان ھا نيز آزادانه تر به فعاليت پرداختند .مناطق کردنشين نيز اين رشد در فعاليتھای نھادھای مدنی را
در دوران دولت خاتمی تجربه کردند .در اين دوران تعداد بيشتری از نھادھای محيط زيستی ،زنان ،کودکان،
53
سوادآموزی و ورزشی مشغول به فعاليت شدند.
بر اساس اين آيين نامه ھيئتی برای نظارت و آسان سازی پروسه اخذ مجوز و فعاليت نھادھای مستقل غير دولتی
شکل گرفت .اما در دوران دولت احمدی نژاد مقامات از اين ھيئت برای افزايش فشار و محروم ساختن آنھا از
مجوز استفاده کرده است.
ماده يک آيين نامه اين ھيئت ھا را در سطوح شھری ،استانی و کشوری تاسيس کرد تا به فعاليتھای نھادھای مدنی
نظارت کنند 54.در سطح شھری ھيئت از يک عضو شورای شھر ،شھردار و نماينده ای از مجموع نھادھای مدنی
تشکيل می شود 55.در سطح استانی ھيئت از استاندار ،نماينده ای از شورای استان و يک نماينده از مجموع
نھادھای مدنی تشکيل می شود 56.در سطح کشوری ،ھيئت شامل معاونی از وزارت کشور ،نماينده ای از شورای
57
عالی استان و نماينده ای از مجموع نھادھای مدنی می شود.

 ١٩٨٩ژوئيه51, 19ـاصل  ۶قانون جمھوری اسالمی ايران ،مصوب  23اکتبر  ،1979اصالح شده در
52ـ آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی ،مصوب ژوئيه 2005
53ـ خبرنامه گويا" :کردستان و نھادھای مدنی ،پتانسيل ھا و مشکالت" دسترسی به سايت٢١ :دسامبر 2007
http://news.gooya.com/society/archives/043863.php

54ـ بند  ١آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی 19 ،جوالی 2005
 55ـ آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی 19 ،ژوئيه 2005
56ـ آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی 19 ،ژوئيه 2005
57ـ آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی 19 ،ژوئيه 2005
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دولت احمدی نژاد سياست تحمل و تشويق نھادھای مدنی را به سياست شک و دشمنی تغير داد و نگاه امنيتی دولت
افزايش يافت .در بسياری موارد نھادھای مدنی را دستاويزھايی برای برنامه ھای دشمنان خواندند .ھيئت نظارت
در اين دوران بر سرکوب و فشار متمرکز شده و ضمن رد تقاضای مجوز در بسياری موارد از انجام وظايف
قانونی خود و ديدار با نمايندگان نھادھای مدنی سرباز می زنند 58.اين روند بويژه در مناطق اقليت نشين مانند
کردستان با شدت بيشتری پيگيری می شود .و به ندرت مجوز صادر می شود و معدود نھادھايی که موفق به اخذ
مجوز ثبت می شوند نيز با فشار و مشکالت زيادی روبرو ھستند.
سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان يکی از آن نھادھاست .صادق کبودوند اين نھاد را در اپريل سال 2005
بنا نھاد و به عنوان مدير و سخنگو در آن فعال بود .براساس اساسنامه اين نھاد خود را مجموعه ای غيردولتی،
غيرسياسی و بخشی از جامعه مدنی می داند که برای تاسيس حقوق اوليه مردم کردستان چون آزادی و حقوق بشر
تالش می کند 59.اين نھاد در تھران تاسيس شده است و در سراسر مناطق کردنشين عضو دارد.
مقامات در روز اول ژوئيه سال  2007کبودوند را به خاطر فعاليتھای صلح آميز از جمله ثبت و انتشار موارد
نقض حقوق بشر در کردستان بازداشت کردند .به گفته يکی از اعضا،
در طول بيش از دو سال فعاليت اين نھاد ،مقامات امنيتی چندين عضو اين انجمن را دستگير
کرده و اتھاماتی چون تشويق اذھان عمومی تبليغ عليه نظام و ھمکاری با گروھھای معاند به
آنھا وارد کرده اند .ھم اکنون دو عضو نھاد آقايان کبودوند و اقوامی در زندان به سر می برند و
سيزده عضو ديگر ،پرونده ھای مفتوح در دادگاه دارند .به عالوه مقامات امنيتی ،قضايی و
60
مخابراتی وب سايت نھادھا را فيلتر کرده اند.
شعبه ای از دادگاه انقالب کبودوند را در روز  22ژوئيه  2007به خاطر فعاليتھای انجمن دفاع از حقوق بشر در
61
کردستان به اقدام عليه امنيت ملی متھم و به يازده سال زندان محکوم کرد.
حکومت کبودوند را پيش از اين به خاطر روزنامه نگاری بازداشت کرده بودند.
فرھاد کمانگار عضو ديگر اين نھاد است که در زندان به سر می برد) .فھرستی از اسامی افرادی که به خاطر
فعاليتھايشان در اين نھاد مورد پيگرد قضايی قرار گرفته شده اند در پيوست  3آمده است(.

58ـ آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی 19 ،ژوئيه  2005بند  :١شرايط برای گروھھای مختلف فرق می کند .صادق
کابودوند برای نھاد دفاع از حقوق بشر خود مجوزی دريافت نکرد .بھرام ولد بيگی مجوز دريافت کرد ولی بعدا با مشکل روبرو شد.
دانشجوی فعال سوره حسينی ھيچگاه پاسخی نگرفت.
59ـ رونوشتی از اصول نامه سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان که يک نسخه از آن در دست سازمان ديدبان حقوق بشر می باشد.
60ـ سازمان ديده بان حقوق بشر" ،مصاحبه با اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان از طريق پست الکترونيک"  14دسامبر
2007
61ـ روزنامه نگاران کرد به  11سال زندان محکوم شد" :تھران ديلی ،تعطيل شد به خاطر انتقاد به احمدی نژاد" 24 ،جون 2008
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27612تاريخ دسترسی ٢۶ :جون ٢٠٠٨
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مقامات کمانگار را در ژوئيه سال  2006در تھران بازداشت کردند و تا امروز در زندانھای مختلفی در تھران،
کرمانشاه و کردستان در بازداشت به سر برده است .او ھمزمان مدير يک دبيرستان در شھر کامياران است 62.در
نامه ای که مخفيانه از زندان فرستاده شده کمانگار شکنجه ھا و سو رفتارھای در زندان را توضيح می دھد.
من کار خود را به عنوان گزارشگر در سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان را در سال
 2005آغاز کردم و در ژوئيه  2006در حالی که به تھران رفته بودم تا برای دارو و درمان
مناسب برای برادرم تحقيق کنم ،بازداشت شدم .او يک فعال سياسی در کرستان است .آن روز
آنھا من را به محلی نامعلوم بردند و در يک زيرزمين تاريک و باريک با سلولھای خالی و
زمينی لخت بدون ھواکش نگه داشتند .در طول بازجويی ھر بار که از قوميت می پرسيدند و
من می گفتم "کرد" آنھا با شالقی که شبيه شلنگ بود می زدند و توھين می کردند .آنھا به خاطر
موزيک کردی روی موبايلم من را زدند و بعد دستھايم را بسته و روی صندلی نشاندند .و
قسمت ھای حساس بدنم را مورد ضرب و شتم قرار دادند .آنھا من را لخت کردند و با چوب و
باتون تھديد به آزار جنسی کردند .پای چپ من به شدت آسيب ديد و چندين بار به خاطر
ضربات ھمزمان به سر و شوک الکترونيکی به قسمت ھای حساس بدنم بی ھوش شدم .من
تعادل خود را از دست داده ام و بدنم می لرزد پس از مدتی من را به بند  209زندان اوين منتقل
کردند و با چشمانی بسته به يک سلول کوچک بردند .فردای آن روز من را به سنندج منتقل
کردند .فردای آن روز من را به سنندج بردند آنجا برادرم نيز در بازداشت بود.
از لحظه ای که من وارد آن بازداشتگاه شدم مورد اھانت و ضرب و شتم قرار گرفتم .آنھا من
را به صندلی بستند و در بھداری به مدت  24ساعت به حال خود رھا کردند .آنھا حتی اجازه
ندادند که به دستشويی بروم و من مجبور شدم در ھمان حال ادرار کنم .سپس آنھا من را به
زندان  209بازگرداندند و به آزار و اذيت من در طبقه دوم در اتاق سبز به بازجويی ادامه
دادند.
در روز  27آگوست سال  2006آنھا به حدی من را شکنجه دادند که مجبور شدند من را برای
درمان به نزد پزشک که در طبقه اول نزديک اتاق سبز بازجويی بود ببرند پزشک تمامی عالئم
شکنجه روی گردن ،پشت ،پاھا و رانھا بود را ثبت کرد .ما در ماھھای آگوست و سپتامبر در
63
زندان انفرادی شماره 43زندانی بود.
شعبه  30دادگاه انقالب کمانگار را در  25فوريه سال  2008به اتھام به خطر انداختن امنيت ملی محکوم به مرگ
کرد .دادستانی مدعی شد که کمانگار عضو حزب کارگران کردستان بوده است ولی ھيچ دليلی برای اين اتھام ارائه

 62گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر :ايران :معلم کرد شکنجه و به مرگ محکوم

شد .

http://hrw.org/english/docs/2008/02/27/iran18155.htm.

تاريخ دسترسی ٢٧ :فوريه ٢٠٠٨
63ـ

سازمان ديده بان حقوق بشر رونوشت اين نامه را در دسترس دارد و ھم اکنون ھم در اين سايت قابل رويت است

 http://www.roozonline.com/archives/2007/11/post_4974.phpتاريخ دسترسی ١ :مارچ ٢٠٠٧
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نکرد 64.دادگاه عالي حكم اعدام را در سال  2008تاييد کرد .آقای خليل بھراميان وکيل أقای کمانگر می گويد که
65
تنھا راه باقی مانده تقاضای دخالت رييس قوه قضاييه است.
گروھھای ديگر نيز موفق به اخذ مجوز فعاليت نشده اند و اگر تصميم به آغاز فعاليت بگيرند احتمال بازداشت و
تعطيلی کامل فعاليتھای آنھا وجود دارد .رويا طلوعی ،يک فعال مدنی کرد ،به ھمراه چند تن از ھمکارانش تصميم
گرفتند نھادی به نام زنان کرد برای صلح و حقوق بشر پايه گذاری کنند .او به سازمان ديده بان حقوق بشر درباره
مشکالت اخذ مجوز که با آن دست به گريبان بوده توضيح داد:
در آخرين ماھھای سال  2004مدارک الزم را تھيه کرده و به دفتر استانداری کردستان تحويل
دادم .آنھا چندين بار مدارک بيشتر تقاضا کردند .اختالف نظرھايی که بين استانداری و وزارت
اطالعات کردستان وجود داشت .باعث طوالنی شدن پروسه شد.
پس از گذشت زمان مقرر برای پاسخگويی فردی به من زنگ زد و گفت که صالحيت من و
خانم نگين شيخ االسالم تاييد نشده است .ولی او حاضر نشد اين مطلب را به صورت رسمی و
66
کتبی به من اعالم کند .اين در حالی است که ما تمامی مفاد قانونی را رعايت کرده بوديم.
طلوعی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که او و ھمکارانش دست به انتشار زدند:
ما تصميم گرفتيم که نشريه ای راه بيندازيم و خيلی تالش کرديم تا کسی را پيدا کنيم که مجوز
انتشار خود را به اجاره بدھد .چرا که دولت به ما اجازه انتشار نمی داد .ما تصميم گرفتيم
اھداف نھادمان را با نوشتن در مورد مسائل زنان و برگزاری کارگاه آموزشی در دفتر
مطبوعات پيگيری کنيم .ما موفق شديم برخالف ھمه فشارھا ماھنامه "رسان" را منتشر کرديم
و با زنان بسيار زيادی از طبقات و تجربيات مختلف از جمله زنان روستايی ارتباط برقرار
کنيم .ولی من پس از انتشار  5شماره بازداشت شدم .البته از ھمان آغاز و پس از انتشار شماره
اول ،نيروھای امنيتی از اينکه من در اين نشريه فعال ھستم .مطلع بودند و مدير مسئول را در
مورد سردبيری من مورد پرسش قرار داده بودند .آنھا به ما گفتند که لوگو نشريه فمينيستی
است.و به ما گفتند که بايد تغيرش بدھيم .که ما داديم .پس از ھر شماره دفتر وزارت فرھنگ و
ارشاد اسالمی در کردستان تذکر و ھشدارھايی را منتشر می کرد .ھمه اينھادر حالی بود که ما
67
به قانون احترام می گذاشتيم.

64ـ "ايران ـ شکنجه و حکم اعدام برای معلم کرد" گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر ،تاريخ دسترسی 27 :فوريه 2008
http://hrw.org/english/docs/2008/02/27/iran18155.htm.

65ـ "حکم اعدام برای معلم کرد و فعال ،فرزاد کمانگر تاييد شد" دويچه ولد ،تاريخ دسترسی 14 :ژوئيه 2008
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3484232,00.html

66ـ سازمان دفاع حقوق بشر ،مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی 3 ،ژانويه 2008
67ـ سازمان دفاع حقوق بشر ،مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی 3 ،ژانويه 2008
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مقامات طلوعی را به داشتن ارتباط با تظاھرات تابستان  2005در مناطق کردنشين و "اقدام عليه امنيت ملی از
طريق مديريت ناآرامی ھا" متھم کردند 68.براساس اين اتھام و اتھاماتی چون "تبليغ عليه نظام و تشويش اذھان
عمومی" "ضديت با انقالب و دشمنی با نظام"  ،و عضويت در حزب کوموله او را به شش سال زندان محکوم
کرد .شعبه ای ديگر دادگاه انقالب او را به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به  5سال زندان تطبيقی محکوم کرد.
69
طلوعی پس از سپردن وثيقه  100ميليون تومانی از ايران گريخت.
دولت ايران نسبت به فعاليت نھادھای مدنی بويژه در مناطق اقليت نشين حساس و با آن مخالف است آنھا از اين
بھانه که اين نھادھا در واقع سياسی ھستند ،آنھا را محدود می کنند .البته اين دليل غيرمشروع است .در سپتامبر و
اکتبر سال  2007روناک سفرزاده و ھانا عبدی ھر دو  21ساله ،به اتھام به خطر انداختن امنيت ملی بازداشت
شدند 70.ھر دو در انجمن آذرمھر که برای زنان کرد کارگاھھای آموزشی و فعاليتھای ورزشی را در سنندج
تشويق و تسھيل می کند ،فعال بودند 71.اين دو ھمچنين در جنبش يک ميليون امضا که برای برابری و رشد آگاھی
عمومی و تغيير قوانين ناعادالنه و ضد زن فعاليت می کردند 72.قاضی دادگاه مدعی شد که بازداشت اين دو
ارتباطی با فعاليت ھای آنھا در اين کمپين و يا نھاد مدنی ندارد و بلکه به خاطر ھمکاری آنھا با گروھھای معاند
زير پوشش فعاليت ھای نھادھای مدنی بوده است 73.مقامات ھيچ مدرکی که چنين ادعايی را ثابت کند ارائه نکرده
اند .در روز  19جون ،شعبه دوم دادگاه انقالب در سنندج عبدی را به اتھام اجتماع و توطئه برای اقدام عليه امنيت
ملی به  5سال زندان در شھر آذری نشين کرمی در استان اردبيل محکوم کرد .در اکتبر  ،2008دادگاه تجديدنظر
74
حکم خانم عبدی را به  18ماه تغيير داد.
دادستان ھمچنين سفرزاده را با اتھامات شديدتری چون "محاربه" روبرو کرد .دادرس او تا اين لحظه به نتيجه
نرسيده است ولی داگاه او را در رابطه با اتھام جديد "عبور غيرقانونی از مرزھا" داشتن وسايل غيرقانونی
75
ماھواره" محکوم کرد.
ھمانطور که اشاره شد ،حتی برای نھادھای مدنی که موفق به اخذ مجوز می شوند .آنھا معموال با مشکالت بسياری
برای اخذ مجوز برای اتھام فعاليتھای خود چون برگزاری کارگاه آموزشی ،سمينار و فستيوال روبرو ھستند .در
نتيجه بعضی از اين نھادھا تصميم می گيرند که بدون اخذ مجوز به اين فعاليتھا بپردازند.
68ـ سازمان دفاع حقوق بشر ،مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی 3 ،ژانويه 2008
69ـ سازمان دفاع حقوق بشر ،مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی 3 ،ژانويه 2008
70ـ "ايران ،حکم سنگين برای فعال زن را تعليق کرد .گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر 10 ،نوامبر 2007
http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm

71ـ"ايران ،حکم سنگين برای فعال زن را تعليق کرد .گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر 10 ،نوامبر 2007
http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm

72ـ "ايران ،حکم سنگين برای فعال زن را تعليق کرد .گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر 10 ،نوامبر 2007
http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm

73ـ

"گزارش بی بی سی" ضد انقالب از نھادھای ؟ سو استفاده می کنند  16دسامبر 2007

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071216_mv-pejak-women.shtm

74ـ وب سايت کمپين يک ميليون امضا" :آخرين گزارشھا از بازداشت ھا ،احکام زندان برای زنان فعال"
http://www.change4equality.org/english/spip.php?article370

75ـ وب سايت کمپين يک ميليون امضا" :آخرين گزارشھا از بازداشت ھا ،احکام زندان برای زنان فعال"
http://www.change4equality.org/english/spip.php?article370
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بھرام ولد بيگی ،روزنامه نگار کرد ،که بيش از اين به او اشاره شد ،نيز يک فعال نھاد مدنی است آقای ولدبيگی
در سال  2000انجمن فرھنگی کردستان را با ھدف برقراری ارتباط فرھنگی ميان کردھای ايران ،عراق و
سوريه در تھران پايه گذاری کرد76 .و با وجود کسب مجوز برای اين نھاد او با مشکالت زيادی برای اخذ مجوز
برای فعاليتھای خود روبرو بود به ما گفت:
اخذ مجوز برای کنفرانس ھا و گردھمايی ھای فرھنگی بسيار مشکل بود در طول  8سال
گذشته ما برای برگزاری مراسم ھای مختلف تقاضاھای بسياری داده ايم ولی فقط در دو مورد
موفق بوده ايم .نگاه منفی مقامات به فعاليتھای ما به عنوان فعاالن فرھنگی و سياسی کرد مبنای
محروم کردن ما از اخذ مجوز است.
آنھا حقوق ما را ناديده گيرند و به ما به عنوان شھروندان درجه  2نگاه می کنند.نگاه آنھا به
حدی امنيتی و سياسی است که باعث می شود به عنوان يک کرد از زندگی در اينجا پشيمان
شوم .ما معتقديم ايران به ھمه ايرانيان تعلق دارد و بنابه اينگونه باشد که ھمه منابع در اختيار
77
عده ای خاصی باشد و بقيه مردم به دليل غير منطقی از حقوق خود محروم شوند.

گروھھا و گردھمايی ھای مذھبی
نه تنھا کردھای سنی از کار در جايگاھھای برجسته دولتی محروم ھستند بلکه مقامات کردھايی را که در حرکتھای
مذھبی سنی فعال ھستند را مورد پيگرد قضايی قرار داده اند .انجمن مکتب قرآن که به وسيله احمد مفتی زاده در
سال  1978تاسيس شد نمونه ای از اين حرکت ھاست .مفتی زاده در سال  1983بازداشت و با اتھاماتی که ھيچگاه
محتوای آن معلوم نشد به  10سال زندان محکوم شد .در آن زمان دولت پيوسته فعاالن دينی و سياسی کرد را به
"به خطر انداختن امنيت ملی از طريق فعاليتھای جدايی طلبانه" متھم می کرد .ولی اتھامات رسمی مطرح نمی
کرد .به احتمال زياد مفتی زاده نيز به خاطر اينکه به عنوان يک رھبر مذھبی خواستار احترام مقامات به حقوق
مردم کرد می شد ،به اتھاماتی مشابه محاکمه و محکوم شد .او در سال  1992فقط سه ماه پس از آزادی
78
درگذشت.
در  14اکتبر سال  2007مقامات امنيتی در شھر بوکان در کردستان ،چند تن از پيروان مکتب قرآن را در
گردھمايی شبھای آخر ماه رمضان دستگير کردند 79.چھار ماه بعد نيروھای امنيتی يکی ديگر از پيروان مکتب
قرآن به نام عبدﷲ قاضی را در منزلش بدون ھيچ دليلی بازداشت کردند 80.نيروھای امنيتی ھمچنين آخوندھای سنی

76ـ سازمان ديده بان حقوق بشر :مصاحبه تلفنی با بھرام ولدبيگی 15 ،دسامبر 2007
77ـ سازمان ديده بان حقوق بشر :مصاحبه تلفنی با بھرام ولدبيگی،تازيخ دسترسی  19دسامبر 2007
78
ـ وب سايت رسمی مفتی زاده http://maktabquran.com/edindex.html
79ـ

خبرنامه گويا " :بازداشت پيروان مکتب قرآن در بوکان"  15اکتبر 2007

https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php

80ـ
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را مورد آزار قرار داده اند .آقای ايوب گنجی نمونه ای از اين آزارھاست .او در ژانويه  2008پس از سخنرانی
در نماز جمعه سنندج که در آن از دولت به خاطر رد صالحيت کانديداھا در انتخابات مجلس انتقاد و مرگ ابراھيم
81
لطفاللھی در بازداشت را محکوم کرده بود ،ناگھان ناپديد شد.
در طول  13روزی که آقای گنجی ناپديد شده بود ،مقامات از پذيرفتن ھر گونه مسئوليت سرباز می زدند ،تا اينکه
اھالی مسجد و شھروندان تھديد به برگزاری تظاھرات گسترده کردند .اتومبيلی گنجی را در شھر سنندج رھا کرد.
82
او در شرايط جسمی بدی قرار داشت و تا به امروز از فراموشی و توھم رنج می برد.

انجمن ھای دانشجويی
مانند ديگر مناطق ايران فعاالن دانشجويی در کردستان در بسياری از موارد با اتھام "اقدام عليه امنيت ملی" به "به
خطر انداختن امنيت ملی" از طريق ھمکاری با گروھھای مخالف روبرو ھستند.
يکی از راھھای سرکوب فعاليتھای دانشجويی استفاده از کميته ھای انضباطی است که اختيار دارند دانشجويان را
اخراج و تعليق يا به دانشگاھی ديگر منتقل کنند 83.اين کميته ھا سابقه طوالنی در سوء استفاده از قدرت خود و
84
تنبيه دانشجويان خاطر فعاليتھای صلح آميز سياسی دارند.
سورن حسينی دبير اتحاديه دانشجويان دمکرات که توسط دانشجويان کرد در دانشگاه سنندج پايه گذاری و در
دانشگاھھای ديگر شعبه دارد ،نمونه ای از دانشجويی ست که به خاطر فعاليت ھايش با پيگيری قضايی و تنبيه
انضباطی روبرو شده است .در ماه می سال  2005حسينی و چند دانشجوی ديگر از استانداری کردستان تقاضای
تاسيس يک اتحاديه دانشجويی کردند و پس از سه سال ھنوز پاسخی نگرفته اند .در روز  14دسامبر سال ،2006
کميته انضباطی دانشگاه او را به اتھام "تشويش اذھان عمومی" از طريق برگزاری تظاھرات در دانشگاه تعليق و
85
به دانشگاه شھر دھاقان تبعيد کرد.
مقامات دانشگاه ھمچنين مجله اتحاديه دانشجويی "ھارف" را توقيف کردند .حسينی به سازمان ديده بان حقوق بشر
گفت که ھيچ اطالعی از اينکه او زير نظر است .نداشته است و اجازه دفاع از خود در برابر اتھامات را نيز به او
86
نداده اند.
ياسر گلی عضو ديگر اتحاديه دانشجويان دمکرات در سپتامبر سال  2006به خاطر فعاليتھای صلح آميز سياسی
توسط مديريت دانشگاه آزاد سنندج از ادامه تحصيل محروم شد 87.سپس مقامات او را در اکتبر سال  2007در
81ـ

خبرنامه گويا" :بازداشت روحانی در سنندج"تاريخ دسترسی 29 :ژانويه 2008

https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php

82ـ سازمان ديده بان حقوق بشر" :مصاحبه با روزنامه نگار کرد )اسم مخفی می ماند( از طريق پست الکترونيک 8 ،فوريه 2008
 83ـ ماده  3آيين نامه کميته انضباطی دانشجويی اعضای کميته را مشخص می کند :معاون دانشحويی  2دانشحو به انتخاب رييس دانشگاه
نماينده ولی فقيه در دانشگاه و يک عضو ھيت علمی
84ـ گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر" :محروم کردن مردم از حق آموزش" اکتبر 2006
http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran1006/.

85ـ آيين نامه کميته انضباطی دانشگاھھا
 http://www.tabrizu.ac.ir/show.asp?id=61تاريخ دسترسی  5می 2008
86ـ سازمان ديده بان حقوق بشر :مصاحبه تلفنی با سوری حسينی 11 ،مارچ 2008
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خارج از دانشگاه سنندج به اتھام اقدام امنيت ملی بازداشت کردند .آزار و فشار به خانواده او ھم گسترش يافت .پدر
او برای پرس و جو در مورد وضعيت او به دادگاه سنندج رفت ولی دادستان دستور بازداشت او را بدون ارائه
دليل صادر کرد 88.در دسامبر ،2007عمار برادر ياسر گلی در مصاحبه ای با خبرنامه اميرکبير از تھديدھای
تلفنی خبر داد 89.در ژانويه  2008مقامات امنيتی مادر او ،فاطمه گلی ،را برای بازجويی احضار و به دستور
شعبه  4دادگاه انقالب بازداشت کردند 90.به غير از مادر ياسر گلی که در جنبش يک ميليون امضا فعال بود ،ھيچ
يک از ديگر اعضای خانواده گلی پيشينه فعاليت اجتماعی يا سياسی نداشتند.

87ـ

پيک ايران" :يک فعال دانشجويی در سنندج بازداشت شده است"تاريخ دسترسی  11اکتبر 2007

http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=43987

88ـ

خبرنامه گويا" :بازداشت پدر ياسر گلی" تاريخ دسترسی  31نوامبر 2007

http://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/064512.php

89ـ

خبرنامه گويا" :عامر گلی به خاطر مصاحبه و دادن اطالعات در مورد بازداشت برادرش تھديد شده است".تاريخ دسترسی  17دسامبر 2007

http://news.gooya.com/politics/archives/2007/12/066068.php

90ـ پيک ايران" :فاطمه گلی ،مادر ياسر گلی بازداشت شد"تاريخ دسترسی  14ژانويه
http://peykeiran.com/iran_news_body.aspx.?ID =46615 2008
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استانداردھای قانونی
آزادی بيان در قوانين بين المللی حقوق بشر
آزادی بيان از اوليه ترين حقوق انسانھاست و که در بند  19پيمان جھانی حقوق سياسی و مدنی بر آن تاکيد شده
است .ايران در ميان نخستين کشورھايی بود که اين پيمان را در سال  1975به تصويب و در سال  1976الزم
91
االجرا کرد.
در بند  19آن حق افراد برای دريافت مبادله و فرستادن اطالعات و نظرات صرف نظر از مرزھا چه به صورت
زبانی ،نوشتاری و چاپی يا از طريق ھنر يا ھر رسانه ديگری ،تضمين و به رسميت شناخته شده است 92.کميته
حقوق بشر سازمان ملل که بر تعھد کشورھای عضو به پيمان نظارت دارد ،اعالم کرده است که حکومتھا نمی
توانند با سرکوب سيستم چند حزبی بنيان ھای دمکراتيک و حقوق بشر به ھدف مشروع تحکيم و دفاع از اتحاد ملی
93
در شرايط سخت سياسی برسند".

آزادی بيان در قوانين ايران
قوانين ايران با استثناھايی فراگير و در ظاھر آزادی بيان و عقيده را تضمين می کنند .در اصل  23قانون اساسی
می نويسد" :تفتيش عقايد ممنوع است و ھيج کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه
قرار داد 94.اصل  24قانون اساسی آزادی مطبوعات را با استثناھای فراگيری چون "مخل بودن به مبانی اسالم يا
95
حقوق عمومی" تضمين کرده است.
اصل  15قانون اساسی ايران فارسی را زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران" می نامد ولی "استفاده از
زبانھای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ھای گروھی و تدريس ادبيات آنھا در مدارس ،در کنار زبان فارسی
آزاد است 96".اصل  19قانون اساسی تاکيد می کند که "مردم ايران از ھر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اينھا سبب امتياز نخواھد شد 97".با وجود چنين اصولی نمونه ھايی که در
اين گزارش به آنھا پرداخته شد نشان می دھد که نويسندگان و سردبيران مطبوعات کرد با تضييع حقوقی که قانون
اساسی و قانون مطبوعات ايران تضمين کرده است روبرو ھستند.

91ـ پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی ،مصوب  16دسامبر 1966
92ـ ماده  14پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی ،مصوب  16دسامبر 1966
93ـ مخابره ووماه مکورگ با کمرون پاراگراف 9.7
94ـ اصل  23قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ،مصوب  23اکتبر  1979اصالح شده در  28ژوئيه 1989
95ـ اصل  24قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ،مصوب  23اکتبر  1979اصالح شده در  28ژوئيه 1989
96ـ اصل  15قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ،مصوب  23اکتبر  1979اصالح شده در  28ژوئيه 1989
97ـ اصل  19قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ،مصوب  23اکتبر  1979اصالح شده در  28ژوئيه 1989
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اصل  9قانون اساسی ايران به نظر متناقض می آيد.از يک سو نقض قانون جھانی حقوق بشر را تاييد می کند و
ھيچ تفاوتی ميان حقوق فرد در آزادی بيان و اجتماعات و نگرانی ھای مشروع امنيتی نمی پذيرد و می نويسد
"ھيچ فرد يا گروھی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ،به استقالل سياسی ،فرھنگی ،اقتصادی ،نظامی و تماميت
ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند ".اين اصل در ادامه می نويسد" :ھيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ
استقالل و تماميت ارضی کشور آزاديھای مشروع را ھرچند با وضع قوانين و مقررات ،سلب کند 98".مقامات
عمدتا بر قسمت اول اصل  9قانون تکيه می کنند تا آزادی بيان را در کردستان محدود کرده و آن را مشروح جلوه
دھند .اين در حالی ست که قسمت دوم اصل را مورد محدوديت بر آزادی ھای افراد ناديده می گيرند.
قانون مطبوعات ايران و قوانين امنيتی و آزادی بيان را که در قانون جھانی حقوق بشر تضمين شده است محدود
می کنند .ماده  6قانون مطبوعات مصوب  1986به مانند قانون اساسی ممنوعيت انتشار برای نشرياتی که "مخل
مبانی اسالم و حقوق عمومی می شوند" را قانونی می داند 99.در سال  ،2000مجلس در تبصره ای کلمه "حقوق
خصوصی" را به اصل 6قانون مطبوعات اضافه کرد و در نتيجه محدوده مطالبی را که دولت می تواند سانسور و
سرکوب کند ،گسترش يافت .در سال  2000مجلس قانونی را به تصويب رساند که تمامی انتشارات روی شبکه
جھانی اينترنت را نيز در حيطه قانون مطبوعات ايران قرار می دھد .بدينوسيله دولت محدوديت ھای خود را به
100
مطالب انتشار يافته روی شبکه جھانی نيز گسترش داد.
اصل  6قانون مطبوعات به مقامات امکان می دھد تا با پوشش قانون به سرکوب گسترده آزادی بيان بپردازند .ماده
يک انتشار مطالبی را که "الحادی و مخالف موازين اسالمی و ترويج مطالبی که به اساس جمھوری اسالمی لطمه
وارد می کند" را ممنوع کرده است 101.ماده چھار انتشار مطالبی که موجب "ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه
بويژه از طريق طرح مسائل نژاد و قومی" را ممنوع کرده است 102.ماده نھم انتشار نقل قول از "مطبوعات و
احزاب و گروھھای منحرف و مخالف اسالم )داخل و خارج از کشور( به نحوی که تبليغ از آنھا باشد" را ممنوع
کرده است 103.تبصره دوازده نيز انتشار ھر گونه مطلبی عليه قانون اساسی را ممنوع اعالم کرده است.
ماده  2قانون مطبوعات تالش می کند که مطبوعات از قرار دادن اقشار مختلف مردم در برابر ھم ،و تفرقه
انگيزی براساس نژاد ،زبان و سنتھای محلی منع کند 104.مطبوعات محلی به زبانھايی چون کردی و آذری تا جايی
که باعث تفرقه انگيزی براساس زبان مردم نشوند ،بايد اجازه انتشار داشته باشند .اما مقامات بويژه از آغاز دوران
رياست جمھوری آقای احمدی نژاد ھر گونه تخطئی از ماده دوم قانون مطبوعات را به عنوان نقض امنيت ملی

98ـ اصل  9قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ،مصوب  23اکتبر  1979اصالح شده در  28ژوئيه 1989
99ـ ماده  ،6قانون مطبوعات ايران ،مصوب  19مارچ 1986
100ـ قانون مطبوعات ايران ،مصوب  19مارچ  ،1976اصالح شده در  18اپريل 2000
101ـ ماده  6قانون مطبوعات ايران ،مصوب  19مارچ  ،1976اصالح شده در  18اپريل 2000
102ـ ماده  6قانون مطبوعات ايران ،مصوب  19مارچ  ،1976اصالح شده در  18اپريل 2000
103ـ ماده  6قانون مطبوعات ايران ،مصوب  19مارچ  ،1976اصالح شده در  18اپريل 2000
104ـ ماده  2قانون مطبوعات ايران ،مصوب  19مارچ  ،1976اصالح شده در  18اپريل 2000
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معرفی می کند و اتھام به "خطر انداختن امنيت ملی" يا "به ھم زدن نظم عمومی" را بر روزنامه نگاران کرد
105
وارد می دانند.
مقامات اتھامات اينچنينی را در انواع دادگاھھا از جمله دادگاھھای عمومی ،کيفری ،مدنی ،انقالب ويژه روحانيت
و يا نظامی به متخصصين تفھيم می کنند 106.اين در حالی ست که بنابر ماده  34ھمه دادرسی ھای مربوط به
مطبوعات بايد در دادگاه مطبوعات با حضور ھيئت منصفه و به صورت علنی برگزار شود 107.ماده  118قانون
کيفری نيز تاکيد می کند که دادرسی ھا بايد علنی باشد مگر اينکه پرونده در مورد دعوايی خصوصی و خانوادگی
بوده و ھر دو طرف دعوا تقاضای دادگاه غيرعلنی بکنند و يا به نحوی به عصمت و عفت افراد مربوط باشد و يا
مواردی که دادگاه علنی به امنيت احساسات دينی مردم ضربه زند 108.با اين وجود حکومت اکثر دادرسی ھای
مطبوعاتی در مناطق کردنشين را در دادگاه غيرعلنی برگزار می کند و بعضی را در دادگاه نقالب و بدون حضور
109
ھيئت منصفه برگزار می کند.
مقامات برای محدود کردن و سرکوب فعاليتھا در مناطق کردنشين از طريق دادگاھھای انقالب به بند نھم قانون
مطبوعات متوسل می شوند.
اين بند انتشار و نقل و قول از مطبوعات و احزاب و گروھھای منحرف و مخالف اسالم و ضد انقالب و کسانی که
در دادگاھھای انقالب به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی ايران را ممنوع کرده
110
است.

آزادی تجمع در قانون بين المللی حقوق بشر
حق آزادی تجمع نيز در قانون بين المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است .اين آزادی فقط در موارد خاصی
محدود شده است .ماده  22قانون بين المللی حقوق بشر آن را اينگونه مشخص کرده است:
1ـ ھمه افراد جامعه بايد حق تشکيل اجتماعات از جمله پيوستن به اتحاديه ھا برای دفاع از منافع خود را داشته
باشند.
2ـ ھيچ محدوديتی بر اين حق جايز نيست مگر اينکه به وسيله قانون در جوامع دمکراتيک و برای دفاع از منافع
111
عمومی ،امنيت عمومی دفاع از سالمت جامعه و بافت اخالقی حامعه يا دفاع از حقوق و آزادی ديگران باشد.

105ـ گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر " :شما می توانيد ھر کسی را به ھر دليلی خواستيد بازداشت کنيد .سرکوب گسترده فعاالن
مستقل در ايران" ژانويه  ،2008فصل http://hrw.org/reports/2008/iran0108/.20
106ـ قانون مطبوعات ايران 19 ،مارچ  ،1986اصالح  18اپريل 2000
107ـ ماده  34قانون مطبوعات ايران 19 ،مارچ  ،1986اصالح  18اپريل 2000
108ـ قانون آيين دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب مصوب  18سپتامبر 1999
109
ـ وب سايت رسمی دستگاه قضايی ايران
http://judiciary.ir/courts-revolutionarycourts-fa.html

110ـ قانون مطبوعات ايران ،مصوب  19مارچ  ،1986اصالح  18اپريل 200
111ـ پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی
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اين محدوديتھا در ماده ) 22(2به صورت حداقلی مورد استفاده قرار بگيرند .عباراتی چون "امنيت ملی" و
"سالمت عمومی" در واقع اشاره ای است به شرايط ويژه که خطر فوری و شديد ؟ را تھديد کند .محدوديت ھای
112
ضروری بايد با داليل محدوديتھا متناسب باشند.

آزادی تجمع در قوانين ايران
قانون اساسی ايران با استثناھايی فراگير آزادی تجمع را به رسميت می شناسد .در اصل  26اساسی آمده است که
ھمه احزاب و جمعيت ھا حق فعاليت دارند مگر اينکه" :اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازين اسالمی و
113
اساس جمھوری اسالمی را نقض" کنند.
در اينجا نيز مقامات ايران با تکيه بر "قوانين امنيتی" در دادگاه کيفری آزادی اجتماعات را محدود کنند 114.ماده
 498قانون کيفری تاسيس گروھھايی را که "امنيت ملی" را به خطر بيندازند ممنوع کرده است 115.ماده 499
قانون مجازات سه تا پنج ماه زندان را برای کسانی که در اين گروھھا عضويت داشته باشند در نظر گرفته ،مگر
اينکه متھم ثابت کند که اطالعی از اھداف جمعيت نداشته است116 .ماده  500دوره ھای زندان سه ماه تا يک سال
117
را برای ھر کس که بر عليه نظام ايران تبليغ کند يا به نفع گروھھای معاند نظام تبليغ کند ،در نظر گرفته است.
قوانين امنيتی ايران آزادی اجتماعات را که در ماده  22پيمان چھانی حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده
118
محدود می کنند.
سازمان ديده بان حقوق بشر نحوه سو تعبير مقامات ايران از اين قوانين امنيتی در جھت سرکوب طيف گسترده ای
از فعاليتھای جامعه مدنی در تھران را پيش از اين به ثبت رسانده است 119.حاکميت از روشھای مشابه برای
سرکوب فعاليت منتقدين در مناطق کردنشين و پيگرد قضايی فعالين که اين فعاليت ھا را ترويج می کنند ،استفاده
می کند.

حقوق اقليت ھا در قانون بين المللی حقوق بشر
در ماده  27قانون بين المللی حقوق بشر آمده است" :اقليت ھای قومی ،زبانی و مذھبی در کشورھايی با تنوع
نژادی ،زبانی و دينی نبايد از حق استفاده از زبان خود ،پاسداشت فرھنگ خود و آزادانه ايمان ورزيدن به دين خود
محروم شوند".

112ـبه مطلب منفرد مواک مراجعه شود :پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی صفحه 387-386
113ـ اصل  :26قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران 23 ،اکتبر  1979اصالح  28ژوئيه 1989
114ـ قانون مجازات اسالمی ،کتاب پنجم ،مصوب  9می 1996
115ـ قانون مجازات اسالمی ،کتاب پنجم مصوب ماده 498
116ـ قانون مجازات اسالمی ،کتاب پنجم مصوب ماده 499
117ـ قانون مجازات اسالمی ،کتاب پنجم مصوب ماده 500
118ـ پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی
119ـ پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی ماده 22
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در ماده  2اعالميه حقوق اقليتھای ملی ،نژادی ،مذھبی و زبان سازمان ملل که در سال  1992به تصويب مجمع
عمومی رسيد آمده است:
120
"اعضای جوامع اقليت حق تاسيس و فعاليت در انجمن ھای خود را دارند ".اين به آن معناست که نه تنھا ھيچ
حکومتی حق ندارد اقليت قومی خود را از استفاده از زبان مادری محروم کند بلکه بايد به آنھا در تاسيس نھادھای
121
مدنی و استفاده از زبان مادری و عمل شعائر مذھبی بدون ھيچ تبعيضی ياری رساند.

حقوق اقليت ھا در قوانين ايران
اصولی از قانون اساسی ايران حقوق زبانی ،نژادی و دينی اقليتھا را به رسميت شناخته و از آن دفاع می کند.
اصل  112قانون اسالم و شيعه  12امامی را به عنوان دين رسمی کشور معرفی می کند و برای پيروان ديگر
شاخه ھای دين اسالم با احترام کامل قائل است و پيروان اين مذاھب در انجام مراسم مذھبی ،طبق فقه خودشان
آزادند .122اصل  13آزادی مذھبی را فقط برای سه دين ديگر به رسميت می شناسد و می گويد" :ايرانيان زرتشتی،
کليمی ،و مسيحی تنھا اقليتھای دينی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در
123
احوال شخصيه و تعليمات دينی به طبق آيين خود عمل می کنند".
اصل  15قانون اساسی قارسی را زبان رسمی معرفی می کند ولی تصريح می کند که" :استفاده از زبانھای محلی
124
و قومی در مطبوعات و رسانه ھای گروھی و تدريس آنھا در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
در اصل  19قانون اساسی نيز آمده است" :مردم ايران از ھر قوم و قبيله ای که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اينھا سبب امتياز نخواھد بود 125.اصل  20قانون اساسی می گويد" :ھمه
افراد اعم از مرد و زن يکسان در حمايت قانون قرار دارند .و از ھمه حقوق انسانی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی
126
و فرھنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند.

120ـ قطعنامه  47/135مصوب مجمع عمومی سازمان ملل 18 ،دسامبر 1992
121ـ کميته حقوق بشر ،حقوق اقليتھا ماده  18 ،27اپريل 1994
122ـ اصل  12قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران 23 ،اکتبر  1979اصالح  28ژوئيه 1989
123ـ اصل  15قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران 23 ،اکتبر  1979اصالح  28ژوئيه 1989
124ـ اصل  10قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران 23 ،اکتبر  1979اصالح  28ژوئيه 1989
125ـ اصل  19قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران 23 ،اکتبر  1979اصالح  28ژوئيه 1989
126ـ اصل  20قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران 23 ،اکتبر  1979اصالح  28ژوئيه 1989
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شيوه تحقيق
ايران به سازمان ديده بان حقوق بشر اجازه سفر به ايران و تحقيق در آن کشور را نمی دھد .افراد در داخل ايران
نگران نظارت دولت ايران بر تماسھای آنھا با سازمانھای خارجی ھستند .با توجه به اين محدوديتھا ديده بان حقوق
بشر با  13نفر فعال و نويسنده کرد در ايران ،اروپا و آمريکای شمالی از طريق تلفن ،پست الکترونيک ،و چت
اينترنتی مصاحبه کرده است .سازمان ديده بان حقوق بشر اين افراد را پس از مشاوره با روزنامه نگاران برجسته
و فعاالن ،در مناطق کردنشين ايران و براساس تجربه کاری سازمان در اين مناطق برگزيد .در بسياری موارد
فعاالن و وکال رونوشتی از مدارک دادگاه را به سازمان ديده بان حقوق بشر دادند که مبنای اين گزارش قرار
گرفته است.
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سپاسگذاری
روزبه ميرابراھيمی مشاور در بخش خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان ديده بان حقوق بشر ،پژوھشگر اين
گزارش بوده است.
مشاور ديگر از ھمين بخش که خواستار مخفی ماندن نامش شده است اين گزارش را تدوين کرده است .جو
ستورک ،معاون مديريت بخش خاورميانه و آفريقای شمالی ،و لپن لوين ،مدير برنامه ،بر محتوای گزارش نظارت
کرده اند .کاليو بالدوين ،حقوقدان ارشد نظارت حقوقی را برعھده داشت و برنت جينوتا ،ھمکار دفتر خاورميانه و
آفريقای شمالی در توليد گزارش ياری رساندند.
سازمان ديده بان حقوق بشر عالقمند است از افراد داخل و خارج ايران که با ما مصاحبه کردند سپاسگزاری کند
اين گزارش بدون ياری آنھا قابل انتشار نبود .سازمان ديده بان حقوق بشر عميقا ممنون انجمن جامعه باز برای
حمايت از فعاليتھای ما در ايران است.
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ضميمه نخست
نام افرادی که در ايران به خاطر فعاليتھای روزنامه نگاری با محدوديت مواجه شده مورد پيگرد قضايی قرار
گرفته اند.
1ـ بھرام ولدبيگی ،سردبير روزنامه کردی ـ فارسی "آشتی"
2ـ برھان الھوتی ،مدير مسئول روزنامه کردی ـ فارسی "آشتی"
3ـ آسو صالح ،روزنامه نگار و عضو ھيئت تحريريه روزنامه کردی ـ فارسی "ديدگاه"
4ـ محمد سعيد کبودوند ،مدير مسئول ھفته نامه فارسی "پيام مردم" و دبير انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان
5ـ عدنان حسن پور ،روزنامه نگار و عضو ھيئت تحريريه ھفته نامه فارسی ـ کردی "آسو"
6ـ ھيوا بوتيمار ،فعال محيط زيست در انجمن سبز مريوان که ھفته نامه ای را برای اين نھاد منتشر کرد.
7ـ اجالل قوامی ،روزنامه نگار و عضو ھيئت مديره ھفته نامه فارسی زبان "پيام مردم"
8ـ آکو کردنسب ،دبير بخش خبر ھفته نامه فارسی ـ کردی گرفتو"
9ـ عبدﷲ سھرابی ،صاحب ھفته نامه کردی ـ فارسی "رو به ھالت"
10ـ رضا علی پور ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری ھفته نامه "رو به ھالت"
11ـ سامان سليمانی ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری ھفته نامه "رو به ھالت"
12ـ تانيا کبودوند ،روزنامه نگار و مدير بخش زنان ھفته نامه فارسی زبان "پيام مردم"
13ـ نمو ھدايتی ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
14ـ کاوه حسين پناه ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
15ـ جھانگير ھاشمی ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
16ـ جمشيد وزيری ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
17ـ مجيد محمدی ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
18ـ سيروس عبادی ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
19ـ حسن شيخ آبادی ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
20ـ يوسف عزيز ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
21ـ سامان رسول پور ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر )به متن مراجعه کنيد(
22ـ مائده احمدی ،روزنامه نگار
23ـ سعيد ساعدی ،روزنامه نگار
24ـ فرھاد امين پور ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری ھفته نامه کردی ـ فارس "رويه ھالت"
25ـ رويا طلوعی  ،سردبير ماھنامه فارسی ـ کردی "رسان"
26ـ حسين احمدی نياز ،مدير مسئول ھفته نامه فارسی ـ کردی "آسو"
27ـ جليل آزاديخواه ،سردبير "آسو"
28ـ صادق ميسايی ،روزنامه نگار در "آسو"
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29ـ قربان عباسی ،روزنامه نگار انتشارات فارسی "فردای ما"
30ـ يوسف پيربوداقی ،روزنامه نگار "فردای ما"
31ـ ابراھيم درويشی ،روزنامه نگار برای تلويزيون کردستان
32ـ ليال مدنی ،مدير مسئول ھفته نامه فارسی ـ کردی "کرفتو" و عضو کانون نويسندگان کرد
33ـ سليمان بايزيدی ،عضو شورای سردبيری ھفته نامه کردی ـ فارسی "پيام کردستان"
34ـ فيضل ﷲ پيری ،روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "سيروان" که ھفته نامه ای کردی ـ فارسی و
متعلق به شھرسازی کردستان است.
35ـ جالل جالل زاده ،مدير "سيروان"
36ـ توفيف رافعی  ،دبير "سيروان"
37ـ کاوه جوانفرد ،روزنامه نگار ھفته نامه فارسی ـ کردی "کرفتو"
38ـ اميد احمدزاده ،روزنامه نگار از سنندج ،ھمکار ھفته نامه ھای کردی ـ فارسی "آسو" و "ديدگاه"

آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين
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ضميمه دوم
افرادی که به خاطر تاليفات و انتشار کتاب با محدوديت مواجه شده و با پيگيری قضايی روبرو ھستند
1ـ شھرام قوامی ،رمان نويس از سنندج )به متن مراجعه شود(
2ـ بھزاد خوشحالی ،نويسنده و پژوھشگر از سقز )به متن مراجعه شود(
3ـ علی احمدی ،نويسنده کتاب درباره "دين"
4ـ سميه احمدی ،نويسنده کتاب درباره "دين"
5ـ ھادی احمدی ،نويسنده کتاب درباره "دين"
6ـ زينب يوسف ،نويسنده و مترجم از سنندج
7ـ چنوار فاطمی ،نويسنده و مترجم از سقز

ضميمه سوم
افرادی که به خاطر فعاليت صلح آميز با انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان بازداشت و يا دارای پرونده مفتوح
در دادگاه ھستند
1ـ صادق کبودوند بنيانگدار )به متن مراجعه شود(
2ـ فرزاد کمانگر )به متن مراجعه شود(
3ـ ِھمان محمودی
4ـ برھان قصالی
5ـ پوريا مفراح
6ـ سامان رسول پور )به متن مراجعه شود(
7ـ زينب بايزيدی
8ـ نويد فتحی
9ـ رحمان اسالنی
10ـ غفور محمدی
11ـ کاجال محمدی
12ـ ليال خرازی
13ـ عزيز عبدالھی
14ـ شيرکو جھانی
15ـ خالد قبادی
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