
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

استقبل ، تطوير العالقات الكردستانية  إطارفي @    
وفدا ) الوحدة -آزادي-البارتي–التقدمي ( األحزاب  ممثلو

- رفيع المستوى  من الحزب الديمقراطي الكردستاني
برئاسة نائب السكرتير العام وعضوية عدد من  -إيران

اسي واللجنة المركزية ومكتب أعضاء المكتب السي
، وتم تناول األوضاع العامة ، العالقات الكردستانية

، الرئاسية االنتخاباتوالحركة الكردية بعد  إيرانووضع 
المجتمعون على تطوير وتعزيز  أكد االجتماعوفي نهاية 

  .العالقات بين األحزاب
 االتحادمن حزب  عقد لقاء  بين ممثل حزبنا ووفد -@

وتناول المجتمعون ضرورة توحيد ،  لكردستانيالقومي ا
البرلمانية القادمة  االنتخاباتالموقف الكردستاني في 

وكما تباحث المجتمعون وضع شعبنا . للمركز بغداد 
وضرورة توحيد الموقف الكردي في ، الكردي في سوريا 

في عقد المؤتمر الوطني الكردي  واإلسراع، سوريا 
  .المنشود في سوريا

قبل السكرتير العام لحزب رزكاري كردستان است -@
ممثل ، القيادة  أعضاءوعدد من ، األخ ريكار احمد 
وتم استعراض األوضاع العامة في ، حزبنا في كردستان 

وتباحث ، سوريا ووضع شعبنا الكردي ومعاناته
  .المجتمعون حول تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 

زب سازمانى استقبل ممثل حزبنا وفدا من ح -@   
استقبل وفدا من حزب    كما، إيرانخياتى كوردستان 

وتم ) حزب كادحي كردستان( زحمتكيشان كوردستان 
  .التأكيد على العالقات الثنائية بين الحزبين الشقيقين

 اإلعدامحكم  اإليرانيعلى اثر تنفيذ النظام @     
 أحزابعشرة  أصدرت) احسان فتاحيان (بالمعارض 
  . لنظام اإليراني سياسة واستنكار إدانةبيان ، كردستانية 

حكما ، بعد إصدار محكمة الجنايات الثانية بدمشق @ 
زب آزادي الكردي في جائرا بحق ثالثة قياديين من ح

 عشرة حزبا كرديا وكردستانيا إحدى اصدر،سوريا الشقيق
  .بيانا تستنكر فيه هذا الحكم

  
  .إيران توشك على إعدام معارض كردي ثان

  تصفية خاوف من موجةوم
 بات المعارض الكردي اإليراني شيرکوه معارفي قاب  

قوسين أو أدنى من تنفيذ حكم اإلعدام بحقه بواسطة لجنة 
عاصمة إقليم كردستان  سنندج إلىأرسلت من طهران 

الماضي، حيث أعدمت فجر األربعاء  األسبوعاإليراني 
ن البالغ معارضاً كردياً آخر يدعى إحسان فتاحيا الماضي

مؤسسات حقوق اإلنسان  عاماً، رغم مناشدة ٢٧من العمر 
 .ومنظمة العفو الدولي إيقاف الحكم الصادر ضده

نشطاء الحركة الديمقراطية ومنظمات حقوق  هذا وأصدر  
كشفوا  ٢٠٠٩- ١١-١٣بياناً الجمعة  إيرانفي  اإلنسان

 إلىالنقاب فيه عن نقل السجين السياسي الكردي شيركوه 
تنفيذ  إلىاء تمهيدي يؤشر رإج نة انفرادية، وهوزنزا

 .فيه عاجالً اإلعدامعقوبة 

والمدني الكردي شيرکوه معارفي قد  وكان الناشط السياسي
 اعتقل العام المنصرم في مدينة سقز الواقعة شمالي

، وتعرض حسب بيان نشطاء الحركة إيرانكردستان 
التعذيب " إلى في إيران اإلنسانالديمقراطية وحقوق 

واالستجواب لفترة طويلة في السجن ثم حكمت المحكمة 
بضع دقائق ورفض مجلس القضاء  عليه باإلعدام خالل

 األعلى طلب االستئناف الذي قدمه المحامي، وهو متهم
محاربة اهللا "للخطر و اإليرانيبتعرض األمن القومي 

 ."ورسوله
ها قلق هذا وعبرت منظمات حقوقية إيرانية عن عميق  

إزاء احتمال استئناف موجة إعدامات جديدة في كردستان 
القادمة من طهران في  اإلعدام نظراً الستقرار جوقة

 ، حيث ترابط في الوقت الراهناإليرانيةالمنطقة الكردية 
في مدينة سنندج، وكانت مصادر كردية معارضة تحدثت 

قبل السلطات في  إصدار تعليمات من"في وقت سابق عن 
 لإلسراعلى السيد غروسي مدعي عام كردستان طهران ا

 ."الصادرة ضد المتهمين اإلعدام في تنفيذ أحكام
 وفي أعقاب تنفيذ حكم اإلعدام في فتاحيان خرجت  

 األغلبيةمظاهرة في اليوم التالي في مدينة سنندج، ذات 
في إقليم كرمانشاه، ذي  الكردية السنّية، تدعو الكرد

ة، الى الوحدة ونددت المظاهرة الكردية الشيعي األغلبية
 .إحسان فتاحيان من مواليد كرمانشاه بإعدام

فيها  المستقل أن المظاهرة شارك" كردانة"وذكر موقع   
احتجاجاً على أحكام اإلعدام وطالبوا  األهاليالمئات من 

 أعقابالسياسيين والمدنيين وفي  بإطالق سراح السجناء
 القبض على عددللمتظاهرين ألقي  األمنتصدي قوات 

 إيرانفي كردستان  اإلنسانوأفاد مرصد حقوق ....منهم
ه بأن السلطات منعت نقالً عن مصادره في مدينة كرمانشا

مراسم تأبين له  إقامة حسان فتاحيان منإذوي وأصدقاء 
  .في المدينة األعظمفي مسجد بقية اهللا 

  
  تضرب عن الطعام ناشطة كردية إيرانيةو
  ة على وشك االعدامسجينة سياسية كرديو

بدأت الناشطة الكردية اإليرانية في مجال حقوق المرأة   
عن الطعام في سجن مهاباد  إضراباً) كجال شيخ محمدي(
انها اعتقلت قبل . احتجاجاً على اعتقالها) غربي ايران(

يوماً من قبل استخبارات قوات الحرس في  ٥٠حوالي 
السياسية أنها  وأعلنت السجينة. اإليرانيةمدينة مهاباد 

مصابة بجروح منذ أكثر من خمسين يوماً وانها تواجه 
وتفيد . تحقيقات لمدد طويلة دون توجيه أي اتهام لها

التقارير أن الحالة الصحية لها متدهورة وتزداد سوءا كل 
  . يوم
على صعيد متصل حكم نظام الماللي على سجينة   

بتهمة  باإلعدام» زينب جالليان«سياسية كردية تدعى 
الحكم في محاكمة ال تتعدى عدة  إصداروتم . »المحاربة«

دقائق دون حصول المتهمة على محام والسير القضائي 
المنصف ثم صادقت المحكمة العليا التابعة لنظام الماللي 

  .الحاكم في إيران على هذا الحكم
  

  ١١       قضايا كردستانية    )     ١٩٦(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


