
 اکشزانیاری گرینگ و سرنج

  کورد لئرانی لسر زیندانی
  

   ل ئران و رۆژھتی کوردستانPJAKراپۆرتک ل سر باروودۆخی زیندانیانی سیاسی 
  

کۆماری ئیسالمی ئران وەکوو رژیمکی تۆتالیتر و دژی ئازادیکانی مدەنی، ل سرەتای 
اگری کردووە ل سر سرکوت کردنی ئازادیخوازان و ھاتن سرکاریوە ھتا ئمو ھمیش پد
ھمیش ھودانی بۆ ئوە کردووە ک بچووکترین خۆ . بنب کردنی رامانی ئازادان ژیان کردن

چاالکی و خباتی . راپساندن ل کوت و زنجیرەکانی ب نامرۆڤانترین شوە وم بداتوە
 دژی ئاسایشی نتوەیی و جووداخوازی نیشان ئازادیخوازانی گالنی ئران وەکوو ھودان ل

ل کاتی سرکوتنی شۆرشی . دەدات و ب توندترین شوە ل برامبریدا کاردانوە نیشان دەدات
 کسی کورد ل شارە جیاجیاکانی رۆژھتی کوردستان ب ٤٥٠٠ئیسالمی ئران ب النیکم 

) سرۆکی دادگای شۆڕشی ئیسالمی ئوکات(افرمانی خومینی و ل بن برپرسیارتی خخای د
ئستاش ل دوای سی و چوار ساڵ، . ب ب ھیچ دادگاھی و محکمیکی فرمی لسدارە دران

زیندانکانی ئران پە ل کسایتی رۆژناموان، سیاستمدار، ھونرمند، خوندەوانانی زانکۆ، 
اوانیان ئازادان ژیان کردن و تکۆشان بۆ ھمنی چاالکانی مدەنی و کسانی ئازادیخواز ک تنیا ت

گایندامی . کۆمئ ران ک٥ئ ل یماننام٩ پ ک ،بواری مافی مرۆڤ ل وەییتونی نیماننامپ 
کانییرچاو گرتنی خابل جبوور بوە منی حقوقییالی بواری . ل وەش لرەڕای ئم سب

کانی مافی مرۆڤ للکارییشپرەوەی ریزبندییی سدارەکانپل توە ک لکجیھاندا ی  . ب
برچاو گرتنی ئو رەفتارەی کۆماری ئیسالمی ئران دەرحق ب زیندانیانی سیاسی بتایبت و 
گشتی زیندانیانی دیک، دەردەکوت ک کۆماری ئیسالمی ئران ھیچ پایبندیکی ئخالقی و 

. و تنانت ھندی ل خاکانی یاسای بنڕەتی خۆیشی دا نییحقوقی ب جاڕنامی مافی مرۆڤ 
ی : وەکوو نموونت٢٣خاران دەو : "ی یاسای ئ یدەخران قئ قیدە لپرسینی باوەری و عل

بم ب پچوان ھبوونی ". ناب ب ھۆی باوەڕی جیاواز کسک تۆمتبار یان تاوانبار بکرێ
ک وەکوو زەینلزیندانیگ ندی لھرەمکی جیاوازو بھۆی بیرو ڕای نیا بت اللیان کب ج

کسایتی ژنکی ئازادی کورد ک پچوانوەی عقلییتی دواکوتوو و دژەدمۆکراتیکی 
. سیستمی کۆماری ئیسالمی ئران، ل الین ئو رژیموە حوکمی سدارەی بسردا سپندراوە



راندا یانی دووبارە کردنوەی باوەرییکانی رژیم و ھگوتن و ئازادی رادەڕبین و باوەڕی ل ئ
ھروەھا دمۆکراسی و مافی مرۆڤ بۆ کۆماری ئیسالمی ئران بریتین ل . مدحی زیاتریان

رەخن گرتن ل سیستمی ئران . جونوە ل چوارچوەی جبرکی ک شریعت دیاری دەکا
ن و سدارە و حوکمی وەک، شڕ ل ھمبری خوا و ھاوکات ل گڵ گرتن، ئشکنج، زیندا

  .خستن مترسی ئاسایشی وت و ھودان بۆ ل رووخاندنی رژیم
حوکم یاسایی بگیردرت؛ ل ئگری  بگ و ب ھیچ کس ناب ب"  ک دە ٣٢ھروەھا خای 

 ٢٤ینن و ل گرتنیشی تاوانی ئو کس چیی دەبت ب شوازی فرمی ب تاوانباری رابگ
." کاتژمردا پروەندەکی بڕی دادگا بکن و زووترین کاتدا ب کاروباری دۆسییکی رابگن

ل ھموو دادگاکان ھرکس مافی ئوەی ھی ک پارزوانک بۆ "  دە ٣٥ھروەھا ئسی 
ئو ئرک خۆی دیار بکات و تنانت ل ئگری دەسکورتی کسی گیراو دەبت دەولت بۆ خۆی 

ھر چشن ئشکنج بۆ گرتنی ئیعتراف و "  ئاماژە دەکا ب ئوەی ک٣٨خای ." بگرت ئستۆ
ئاگاھی قدەخی؛ مجبوور کردنی زیندانی بۆ شایتی دان، سوند خواردن و ئیعتراف روا نی و 

کیش وەدەست بخرێ بیگو جۆرە بر بگئ خی ." بایسحۆ٣٩ئ ب ت کتی یا  دەرم
ی ت، تاوانی ھبریش ھگو ئ یدەخر زیندانی قس ژی لدەستدر ھدید بت شنر چھ ".

بم ب خۆندنوەی نامکانی شھیدانی زیندان، مامۆستا فرزاد کمانگر، شیرین علم ھوولی 
ۆمان دەردەکوت و ھروەھا ئوانی ک ئستاک ل زیندان دان وەک حبیب الل گوپری پوور ب

نیی کی دیکل شتر پی سیتکی فۆڕمانووسراوەی ل جگ نم خاموو ئھ و . کئ
زیندانیان ھر ل رۆژی دەستپکوە ب ھبوونی بگ ل الین ھزەکانی کۆماری ئیسالمی ئران 

ندکیان ب ھموو پوە. دەسبسر کران، بۆ ماوەی چندین مانگ ل ژر ئشکنجدا بوون
ب ھبوونی پارزەر و مافی خۆپاراستن لخۆبرگری کردن ل . دوونیای دەرەوە پچاوە

دادگایکی چند خولکیدا ب سدارە محکووم کران و بب ئاگاداری بنما حوکمی ھندی 
 .لوان جبج کراوە و تا ئموکش ترمی ئو کسان رادەستی بنماکانیان نکراوەتوە

 ھدید بران دان بۆ گرتنی ئیعتراف تبسی ئح ل ی کو زیندانیانو زۆر لمروەھا ئھ
زییان پر ژی و بت ژنان دەستدرتایبسیش بژی کراون و زۆر کڵ . کراوە دەستدرگ ل

ئوەش ب سدان زیندانی بۆ گرتنی ئیعتراف ل ژر ئشکنج، یا گیانیان ل دەست داوە، یا 
ک ئم شتان بۆ خۆی شاھدکی .  نخۆشی جیاوازی جستیی و دەروونی بوونتوەتووشی

  . برچاوە بۆ ئوەی ک رادەی دژە مرۆڤ بوونی حوکمتی ئران نیشان بدا
لم چوارچوەیدا کۆماری ئیسالمی ئران ھمیش ھوی داوە ک ب ھموو شوازیک ھر 

ین و ئاسانکاریئازادی ڕادەرب شنودا دەدا چم ی کو جییبکا تا ئدەنی بنبباتی مکانی خ



گا بوە کومتبازی خۆپاراستن بھرادە کردن، . رئ بۆ ب کوەدا زیندان ئامرازم چوارچل
. ڕاھنان، ئامادە کردن و درووست کردنی مرۆڤک ب پ برژەوەندی سیاستی دەستخوازان

ناو بپ ش لمرادە کردن ئئگا داین کردنی کۆمو چاوترس  . دان برەپت پبھ
سیاستکی ک ل تک ئخالق و پوانکانی ئازادیدا ئاوتی بووە، ھروەھا پشخستنی کلتووری 
رزدانان بۆ مافی مرۆڤ و ژیانی کۆمگا و ئازادی رادەربین و رز لنان ل دمۆکراسی بۆ 

ت و ئاشتمنیقامگیر کردنی ئتی ناوەڕاستدا خاوەن سران و رۆژھئ ندە لکی مای
ھاوکات بۆ ئامادە کردنی زەمینکی دمۆکراسی ل ئران و رۆژھتی . گرینگییکی برچاوە

کوردستان ب سدان الوی کورد ئمو ل زیندانکانی ئران و شارەکانی رۆژھتی کوردستان 
ھی خۆڕاگریان ھبژاردووە و درژە ب ... شان،وەکوو ئۆرمی، سن، مھاباد، ماکۆ، کرما

) PJAK(ب گش کردنی خباتی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان. تکۆشانی ئازادیخوازیان دەدەن
ھودان بۆ شکاندنی ئیرادەی . زەخت و گوشاری ل سر زیندانیانی سیاسی پرەی سندوە

دا، ئامانجی سرەکی کۆماری ئیسالمی ئران، جوانانی کورد ک ل کسایتی زیندانیانی سیاسی 
خۆڕاگری ب ستا بتا ئ مان بکلکانی گی رۆنوە وئاکام ماوەت .  

 ب تۆمتی PJAKــــ ئستاک چندین ئندام و وەتپارزی کورد ک ل سر دۆزی 
ڕی دژی خودا(موحاربناو بردنی) شدان بۆ لوت و ھکدانی ئاسایشی وتی و تحوکم 

 وان لکردنی حۆکمی ئ جبری جگرکات ئحکووم کراون و ھئیعدام م ران بئیسالمی ئ
ئارادای .  

  حبیب الل گوپری پوور . ١
 ١٣٨٨ رەزبری سای ٥ل برواری .  شاری سن١٣٦٣حبیب الل گولپریپوور ل دایک بووی 

 ھابادوە بۆ ئۆرمیم وتن لکاتی دەرک ل)پ رانبی تاوانباری ئیتالعاتی ئنامگڵ )  بگل
. ھندێ کتب و ل چاپدراوی گردراوی پژاک ل الین ھزەکانی ئیتالعاتی سوپای مھابادەوە گیرا

چند مانگ ل ژر لپرسینوەو ئشکنجی کاربدەستانی ئیتالعاتی شارەکانی مھاباد، ئۆرمی و 
  . سن ماوەتوە

 خۆی دا ئاماژە ب ئشکنجی رۆحی و جستیی خۆی دەکات و حبیب ل نامیکی
تا ئاستی :"ئی و رۆحی منیان ھستی جنجشکن و ئژخایوەی درپرسینرەڕای لس

شکایتی ئوەشم بردەوام دەھناردە داموو دەزگاکانی دەوتی، بم لم وەتدا . مردن برد
 رەشمی ٢٤حبیب ل ." پرن، ھتاکوو بیسری ھبتدەنگی ئم حۆجرەکانی زیندانیش تنا

 ل دادگای شۆرشی مھاباد ب برپرسیارتی قازی خۆدادادی ل ناو چند خولک ب تاوانی ١٣٨٨



حۆکمشی ل الین . ئندام بوون ل پارتی ژیانی ئازادی کوردستان محکوومی لسدارەدان بوو
  .ە و ئستاش ھر کات ل مترسی لسدارەدان دایدادگای بای وەتوە پسند کراو

حبیب وەکوو زیندانیانی سیاسی دیک ل زیندانی ئورمی ل ناو سانی رابردوودا ب چندین 
ئورمیوە ل گڵ چند زیندانی سیاسی دیک جار ل الین رایدارانی زیندان و ئیتالعاتی شاری 

کوتۆت حوجرەی تاککسی و بۆ وەرگرتنی دانپدانان تلویزیونی زەختی زۆریان ل سر 
حبیب ل . داناوە و ل ئگری ھاوکاری نکردن دا تھدیدی پک ھنانی حوکمکیان کردووە

  .  ل ئورمی راگوزی سمنان کرا١٣٩١ھاوینی 
  لل لتیفی ـ حبیب ا٢

شاری سن، خوندکاری ) ١٩٨٢(١٣٦١ خاکلوەی سای ١حبیب الل لتیفی ل دایک بووی 
 ل ١٣٨٦ خزەوەری سای ١ل برواری . ئندازیاری سنایعی زانکۆی پیام نووری ئیالم بووە

 سن  مانگ ل حوجرەی لپرسینی ئیتالعاتی٤. شاری سن ل الین ھزەکانی ئیتالعاتوە گیرا
ماوەتوە و لم ماوەیشدا ئشکنجی زۆر کراوە ک بۆت ھۆی خونرژی گورچیل و شکانی 

وە زیندانی سنوەش گۆازراوەتدوای ئ ری، لرواری . سب تیفی لل ری ١٠حبیب اللپووشپ 
ن ل  ل دادگای سن ب برپرسیارتی قازی بابایی ب تاوانی موحاریب و ئندام بوو١٣٨٧سای 

پارتی ژیانی ئازادی کوردستان دادگایی کراوە و سرەرای پارزوانی وەکلی ئو یانی نیکبخت و 
ل دوای ئرێ کردنی ل الینی دادگای بای . نعمت ئحمدی ل ئاکام دا حۆکمی سدارەی پ درا

  .  ئم حوکم ب پارزوانکی راگندرا١٣٨٨ رەشمی سای ١٦وەت، ل برواری 
 یار بوو لب بیب کدارەدانی حسفرانباری ٥حوکمی لت، ١٣٨٩ بکبپ زیندانی سن ل 

رووبڕووی نارەزایتی گلی کورد و رکخراوە مدەنیکان و چاالکانی مافی مرۆڤ ل ھر چوار 
حبیب . بشی کوردستان بۆوە، بۆیش ب فرمانی دادستانی سن ب شوازکی کاتی راوەستا

  . تا ل زیندانی سنی و ب ھۆی قتعی بوون حوکمکی ھر کات مترسی پک ھنانی ھیئس
  سیروان نژاوی. ٣

 ل الین ١٣٩١ی پووشپری ١٤سیروان نژاوی خکی شاری سردەشت ل برواری 
ھزەکانی ئیتالعاتوە ل شاری کرەج دەستگیرکرا و بۆ لپرسین گۆازرایوە ئورمی و بۆ ماوەی 

ل دوای ئوە دەربازی زیندانی مھاباد کراوە و ل الین دادگای . یک مانگ و نیو لوێ ماوە
شۆڕشی مھابادەوە ب تاوانی ھاوکاری کردنی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان حوکمی سدارەی 

ی دۆسییک. پاشانیش ل زیندانی مھابادەوە بۆ زیندانی ئۆرمی گۆازراوەتوە. بسردا سپنرا
ستاش چاوەڕوانی حۆکمی دواییدادگا و ئ ردراوەتوەی دووبارە نداچوونبۆ پ .  

  پور ئیبراھیم عیسی. ٤



 ل الین ئیتالعاتوە گیرا و بۆ لپرسینوە ١٣٩١ئیبراھیم خکی شاری سردەشت و ل سای 
یدا بری ل دوای یک مانگ و نیو مانوە ل حوجرەی تاککس. دەربازی شاری ئورمی کرا

 ٢٣ئیبراھیم ل پروەندەیکی ھاوبش ل گڵ سیروان نژاوی ل برواری . زیندانی مھاباد کرا
 ل الین دادگای شۆرشی مھابادەوە ب تاوانی ھاوکاری ل گڵ پارتی ژیانی ٩١خاکلوەی 

اوەڕوانی ئستا ل زیندانی ئورمیی و چ. ئازادی کوردستان حوکمی سدارەی بسردا سپنرا
  .بروەچونی حوکمکی دەکا

  رەزا ئیسماعیلی. ٥
 ل الین ١٣٩٠ سا و خکی شاری سماس ک ل پاییزی سای ٣٤) مامدی(رەزا ئیسماعیلی 

ئو ل دوای چند مانگ ک ل ژر لپرسینوەی ئیتالعاتی . ھزەکانی ئیتالعاتی سماسوە گیرا
 کرا، ل الین دادگای شۆرشی شاری خۆی ب تاوانی شاری سماسدا مایوە و ئشکنج

ئم برزە ئستا ل . ھاوکاری ل گڵ پارتی ژیانی ئازادی کوردستان حوکمی سدارەی پدرا
 وە ناردراوەتداچوونی بۆ دووبارە پکحوکم تی لدوای نارەزای و ل ماس دایزیندانی س

  .اوادادگای گشتی ئیالتی ئازەبایجانی رۆژئ
، ئندامانی )PJAK(ھاوکات دەرەوەی زیندانیانی سیاسی دۆزی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان 

کسانی وەکوو لوقمان و . پارت کوردیکانی دیکش حوکمی سدارەیان بسردا سپنراوە
زانیار مۆرادی و شرکۆ معاریفی سزای سدارەیان ھی و مترسی پک ھنانی سزاکیان 

یھ .  
دیسان زۆر زیندانی سیاسی ھن ک ب ھۆی ئشکنجی ل رادە بدەر و ب برپرسیارتی 
کاردارانی زیندان ل دەرمان کردنیان دا ئستا باروودۆخی تندرووستیان نالبارە و مترسی 

. زەینب جاللیان یک لو کسانی، ک ئستا ل زیندانی دیزل ئابادی کرماشان. گیانیان ل سرە
ک ل .  گۆندی دم قشقی سر ب شاری ماکۆی١٩٨٢زەینب جاللیان ل دایک بووی سای 

 ل کاتی چوونی ل کامیارانوە بۆ کرماشان گیرا و ب تاوانی ئندامتی پارتی ژیانی ٢٠٠٨سای 
 چند ئازادی کوردستان و چاالکی چکداری، ک ھیچ کات ئم تاوانی قبووڵ نکرد ل دادگایکی

ل ماوەی لپرسینوەی ل . خۆلکیدا بب ھبوونی پارزەر حۆکمی ئیعدامی ب سردا سپندرا
 نجانشکم ئنجامی ئئ وە و لزەکانی ئیتالعاتی ماوەتیی ھستی رۆحی و جنجشکر ئژ

ەرمانی زەربی گران ل سری دەکوێ و خونرژی زۆر دەکات بم برپرسانی زیندان تنیا د
دیسان ل ئنجامی ئم . سرپی دەکن و بۆ چارەسری و دەرمانی زیاتر ھودانک ناکری

. ئشکنجاندا الشی تووشی عوفوونتی جیدی بووە، ب تایبت ریخۆکانی برینی ھگرتووە
بم ھتا ئستا برپرسانی زیندان ئامادە نبوون ل . ھروەھا سۆمای چاوی کم بۆتوە



بۆی مترسی ل دەس . رەوەی دەرمانگای ناو زیندان چاەرسری نخۆشییکانی بۆ بکندە
یچوونی بینایی ھ . خواردن بخوات و ل تی دەروونی ناتوانر برین و عوفوونب زۆر جار ل

  . بر ئازاری سر ناتوان پشوو بدات
ب ل ویستپ وەدا بووە کر زەختی ئژ ندین جار لب چزەین کانی کتاوان را دان بر کام

بۆ ئوەی دان ب تاوانی . قت نیکردووە دان، ھتاکوو حۆکمکی بۆ کمکنوە یان بیگۆرن
بم ... سپنراو دا بن ئشکنج کراوە و ل گڵ بنمای بۆ رازی کردنی گفتوگۆ کراوە و

 نیونتوەیی ل الین دام و ب ھودانکی. زەینب ب ھیچ شوازک ئم قبووڵ ناکات
دەزگاکانی مافی مرۆڤ چاالکانی مدەنی حوکمکی گۆرا، بم سرەڕای راوەستانی حۆکمی 

ترسی گیانیڕووی مدارە دیسان رووبس .  
دیسان رەمزان موحممد موسلیم ک خکی شاری کووبانی رۆژئاوای کوردستان، ل سای 

ل کاتی گرتنی دا ب ھۆی . رتی ژیانی ئازادی کوردستان گیرا ب تاوانی ئندامتی پا١٣٨٥
ھاوکات ل گڵ ئوەش ب . پھچوونی ل گڵ ھزەکانی سوپای پاسداران، دەستی بریندار دەبت

ھۆی ئشکنجی ھزەکانی ئیتالعاتوە برینکی چک دەکات و باروودۆخی تندرووستی 
 برپرسیاریتی رایدارانی زیندان ھتا ئستا برینکانی بم ب ھۆی ب. دەکوت مترسییوە

  .چارەسر نبووە و برینکی تشنی کردووە و ئگری بینوەی دەستی زۆرە
 ل الین ١٣٨٨ شاری سماس ک ل ربندانی سای ١٣٦٤بھرووز ئاخانی ل دایک بووی 

ل ئیتالعاتی . انگ ل ژر لپرسینوەدا بووە م١٩ھزەکانی ئیتالعاتی سماسوە گیرا و بۆ ماوەی 
ئم ئشکنجان . شارەکانی خۆی و ئورمیدا، ل ژر ئشکنجی جستیی و رۆحی دا ماوەتوە

بۆت ھۆی ئوە ک ئستا ل بواری رۆحی و دەروونی تووشی نخۆشی ببت و باروودۆخی 
ندرووستی باش نیتاوانی ھاوکاری . ت رەتا دا بس ڵ پارتی ژیانی ئازادی کوردستان لگ ل

تاوانبار کرا بم ل دوای چند جار لپرسین، بشداری ل کۆشتنی دادستانی خۆی ل سر 
 ل ١٣٩٠ رەزبری سای ٢٣ل . بم ناوبراو ئوتاوان رەت دەکاتوە. پروەندەکی زیاد کرا

.  سدارەی ب سردا سپنرادادگای شاری ئورمی ب برپرسیارتی قازی چابوک حوکمی
.  ساڵ زیندانی بسردا سپنراوە١٠ھروەھا ب تاوانی ھگرتنی چک کاتی دەستگیر کردنی، 

بھرووز مافی چاوپکوتنی ل گڵ بنمای تنیا مانگ جارک، ئویش ب ئامادە بوونی 
یرپرسانی زیندان ھب .و ل ھرووز باش نیش باروودۆخی بستاکتی ئساسیر حب 

پروەندەکی برپرسانی زیندان ئامادە نیین ل نخۆشخانی دەرەوەی زیندان چارەسری 
پروەندەکی ل پاش رادەست کردنی بۆ دادگای بای ئران، ھاو کات ل . نخۆشینکی بکن



گڵ سید سامی حۆسینی و سید جماڵ مۆحمدی حۆکمکیان شکا و بوو ب زیندانی 
تاییھتاھ.  

ل گڵ ئوەش ب سدان زیندانی سیاسی ل زیندانکانی ئران ب ھۆی ھاوکاری یا ئندامتی 
  . ل گڵ پژاک سزای زیندانی درژخاینیان ھی یا چارەنووسیان نادیارە

  
  )PJAK(کۆمیتی زیندانیانی سیاسی 
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