
 چهاراطالعيه شماره 

 سياسی آذربايجان هئيت کمپين برای آزادی زندانيان
5/10/1389 

خرداد و تيرماه امسال، در راستای آگاهی هموطنان عزيز از دستگيرشدگان  دوازده تن  در آستانه برگزاری دادگاه
 :ارائه ميشوددر چهار جدول  ای مجموعه دستگيرشدگان سياسی آذربايجان يال گزارشی از مشخصات پروندهذ

 

 جدول شماره يک

 1389ديماه  11متهمين فراخوانده شده به دادگاه در 

به دادگاه برابر اول ژانويه  89صبح روز شنبه يازدهم دی ماه  9ساعت اسامی و مشخصات  کسانی که به قيد وثيقه آزاد شده و 
 .اند فرا خوانده شده

 
نام و نام 
 خانوادگی

 

تاريخ 
 ریدستگي

محل 
 دستگيری

مدت 
انفراد
 ی

روز(
( 

مدت کل 
بازداش
ت 
 موقت

 )روز(

ميزان 
 وثيقه

 تاريخ
 آزادی
 موقت

 اتهامات

 آيدين 1
 169 91 تبريز 29/2/89 ای خواجه

220 
ميليون 
 تومان

3/8/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

 بهبود 2
 151 94 مياندوآب 31/2/89 قليزاده

220 
 ميليون
 تومان

26/7/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

3 
 دکتر

 عليرضا
 عبداللهی

 150 95 اروميه 1/3/89
220 
 ميليون
 تومان

26/7/89 

 نظاماجتماع و تبانی عليه 
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

4 
 مهندس
 شهرام
 رادمهر

مشکين  3/3/89
 148 93 شهر

220 
 ميليون
 تومان

26/7/89 

 نظام عليه تبانی و اجتماع-
 گاموح تشکيالت در عضويت-
 نظام عليه تبليغ-

معاونت در جاسوسی برای 
 جمهوری آذربايجان

 181 92 تهران 4/3/89 آزاد اکبر 5
220 
 ميليون
 تومان

1/9/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان 

کبری  فرج  6
 154 135 اروميه 4/3/89 زاده

220 
 ميليون
 تومان

3/8/89 
 اجتماع و تبانی عليه نظام

 تشکيالت گاموحعضويت در 
 تبليغ عليه نظام 



در جاسوسی برای معاونت 
 آذربايجان

7 
 مهندس
 محمود
 فضلی

 137 78 تبريز 18/3/89
220 
 ميليون
 تومان

29/7/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

حيدر  8
 137 72 خوی 18/3/89 کريمی

220 
 ميليون
 تومان

29/7/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

مشکين  24/3/89 احمدی نعيم 9
 126 56 شهر

220 
 ميليون
 تومان

26/7/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

1
0 

 يونس
 143 62 اردبيل 27/3/89 سليمانی

220 
 ميليون
 تومان

16/8/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

1
1 

 شکرهللا
 قهرمانی

 فرد
 120 63 کليبر 1/4/89

220 
 ميليون
 تومان

27/7/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
در جاسوسی برای معاونت 

 آذربايجان

1
2 

مهندس 
 حسن

 رحيمی
 بيات

 115 75 تهران 12/4/89
220 
 ميليون
 تومان

3/8/89 

 اجتماع و تبانی عليه نظام
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
برای  در جاسوسیمعاونت 

 آذربايجان
 

 2جدول شماره 

 اسامی کسانی که هنوز آزاد نشده اند و زمان دادگاه انها نيز مشحص نشده است

 
نام و نام 
 خانوادگی

 

تاريخ 
 دستگيری

محل 
 دستگيری

مدت 
 انفرادی

 )روز(

مدت کل 
بازداشت 

 موقت
 )روز(

 اتهام

 
1 

 مهرعلی آيت
 تاکنون 224 صوفيان 20/2/89 بيگلو

 تبانی عليه نظاماجتماع و 
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
 ربايجانذمباشرت در جاسوسی برای آ 

 لطيف دکتر 2
 حسنی

 اجتماع و تبانی عليه نظام تاکنون 210 کرج 3/3/89
 عضويت در تشکيالت گاموح

 تبليغ عليه نظام 
 مباشرت در جاسوسی برای آذربايجان 



 

 3شماره  لجدو

 اند اما به دادگاه احضار نگرديده اند شدهکسانی که آزاد 

 نام و نام 
 خانوادگی

تاريخ 
 دستگيری

محل 
 بازداشت

مدت 
 انفرادی

مدت 
روزهای 
اکل 
 بازداشت

مبلغ ,
 وثيقه

تاريخ 
آزادی 
 موقت

 اتهام

 115 110 تبريز 29/3/89 زهرا فرج زاده 1
50 

 ميليون
 تومان

20/7/89 
تبليغ  عليه نظام 
 جمهوری اسالمی

 

 4شماره  جدول

 12/4/89الی  20/2و نحوه دستگيری آنها  توضيحاتی در مورد مجموعه دستگيرشدگان 

 
نام و نام 
 خانوادگی

 

 توضيحات
 

 
1 

 
 مهرعلی آيت

 بيگلو
 
 

 وارد جلب حکم داشتن دست در بدون امنيتی ماموران بيگلو، مهرعلی خانواده نزديکان گفته به
 بازداشت را او بيگلو، مهرعلی شديد شتم و ضرب از پس و شده آذربايجانی مدنی فعال اين منزل
 کتابها کامپيوتر، و نموده منزل تفتيش به اقدام بيگلو مهرعلی بازداشت از پس ماموران. اند کرده

 .بردند خود با را وی شخصی وسايل ساير و
 ۸۱ آذر ۲۱ در زهتابی پروفسور بزرگداشت مراسم در نيز اين از پيش آذربايجانی مدنی فعال اين
 .بود گرديده محکوم حبس احکام به و بازداشت ۸۳ تيرماه در بابک تولد سالروز مراسم و

 ليسانس فوق التحصيل فارغ و قوپوز دانشجويی نشريه سابق مسئول مدير بيگلو علی مهر آيت
 .باشد می تهران مدرس تربيت دانشگاه از مديريت

2 

 
 خواجه آيدين

 ای
 
 

 بازداشت طلبانه هويت های فعاليت اتهام به 87 سال تابستان در نيز اين از پيش ای خواجه آيدين
 .بود برده سر به تبريز اطالعات اداراه های بازداشتگاه در ماه سه از بيش مدت به و

 در که بود شده محکوم) تعليقی دوسال و تعزيری سال يک(  حبس سال  سه به اتهام همين به وی
 کماکان نيز آزادی از بعد اما شد آزاد و کرده سپری را خود محکوميت دوران 88 سال تابستان

 .داشت قرار امنيتی نهادهای فشار تحت
 جنبش وبالگ مديريت با رابطه در) ۲۰۰۸( ۸۷ تابستان در نيز اين از پيش دانشجويی فعال اين

 محکوم تعليقی حبس سال دو و تعزيری حبس يکسال به و بازداشت) آذوح(آذربايجان دانشجويی
 از تعزيری حبس حکم تحمل از پس) ۲۰۰۹ نوامبر ۱۰(۸۸ آبان ۱۹ ای خواجه. بود گرديده
 .بود شده آزاد زندان

3 

 
 قليزاده بهبود

 
 

 "آذربايجان ياشيل" شده مجوز لغو دولتی غير سازمان دبير
 سی کامپيوتر، کيسهای و نمودند وی مغازه تفتيش به اقدام قليزاده بازداشت از پس امنيتی ماموران

 .اند برده خود با را او شخصی وسايل ساير و ها دی
 و ترکی نام از استفاده با رابطه در را اين بازداشت بهبود قلی زاده پيش از مهاباد انقالب دادگاه

 رقص آموزش طريق از گرايانه قوم فعاليتهای و عکاسی مغازه تابلو در آذربايجانی سمبلهای
 وثيقه قرار با را وی و احضار دادگاه به" آذربايجان ياشيل" دولتی غير سازمان در آذربايجانی

 .بود نموده آزاد

4 

 
 عليرضا دکتر

 عبداللهی
 

 "يولو بيليم" دولتی غير سازمان موسس هيات عضو
 .باشد می نيز آذربايجان نشريات کانون عضو وی

 و نموده وی مادری منزل و شخصی منزل تفتيش به اقدام عبداللهی بازداشت از پس ماموران
 .اند برده خود با را وی کتابهای



 

5 
 

 
 لطيف دکتر

 حسنی
 
 

و کانديدای رد  کرج دبيرستانهای و عالی آموزش موسسات مدرس و الملل بين حقوق دکترای
 صالحيت شده سومين دوره شورای شهر کرج

 تفتيش به اقدام وی منزل به مراجعه با آذربايجانی فعال اين بازداشت از پس امنيتی مامورين. 
 .اند برده خود با را وی وسايل ساير و کتابها کامپيوتر، هارد و نموده منزل
 در نامعلومی مدت به بازداشت دوران طول که لطيف در: کرده است اعالم حسنی دکتر همسر

  .دارد نامناسبی جسمی شرايط و برده سر به طوالنی غذای اعتصاب

6 

 
 شهرام مهندس

 رادمهر
 
 

 منتقل تبريز اطالعات اداره به شهر، مشکين در مسکونيش منزل تفتيش و دستگيری از پس وی
 ی دهه اوايل در سياسی های فعاليت دليل به ليسانس فوق مقطع تحصيل دوران در او. است شده
 از پس و دستگير  ۸۲ ماه آذر  ۲۱ اعتراضات در وی همچنين. است شده انضباطی اخراج  ۷۰

 بود شده محکوم تعليقی حبس ماه 6 به انفرادی سلول ها ماه گذراندن

7 
 
 آزاد اکبر

 

 نهاد انفرادی سلول در ها ماه ، ۸۷ و  ۸۵ ، ۸۳ های سال در خود های دستگيری طی آزاد اکبر
 در بابک ی قلعه در خرمدين بابک بزرگداشت مراسم در حضور دليل به و است بوده امنيتی های
 چيچک گروه موسسين از آزاد. است گذرانده اهر زندان در را تعزيری حبس ماه چهار ، ۸۴ سال

 کانون موسس هيئت عضو آذربايجان، مدنی نهادهای اتحاديه موسس هيئت عضو قورولوشو، لر
 و ها نوشته که باشد می" وارليق" نشريه نويسندگان از و) اوجاغی مدنيت و ديل(فرهنگ و زبان

 .دارد آذربايجان فولکور ادبيات و تاريخ زبان، فرهنگ، زمينه در بسياری مقاالت

8 
 

 
کبری  فرج 

 زاده
 

 اروميه مطهری بيمارستان کارمند و زنان حقوق آذربايجانی فعال
 و ها نوشته دست کتابها، ها، دی سی و تفتيش را آذربايجانی مدنی فعال اين منزل امنيتی مامورين

 .اند برده خود با را وی شخصی وسايل ساير

 
9 
 
 

 
 محمود مهندس

 فضلی
 

 با وی درگيری رسيده گزارشات طبق. است شده دستگير تبريز در خود مسکونی خانه در وی
 شده منجر فضلی آقای شديد شتم و ضرب به خانه تفتيش حکم ی ارايه عدم دليل به ماموران

 هفتاد ی دهه اوايل در آذربايجان دانشجويی جنبش دهندگان شکل از فضلی محمود مهندس.است
 اعضای از تهران، در آذربايجان دانشگاهيان مجمع موسس هيئت عضو وی. شود می محسوب

 و  ۸۲ ، ۸۱ های سال طی ها بار اين از پيش وی. باشد می صنعت و علم اسالمی انجمن اصلی
 فضلی آقای همچنين. است برده سر به امنيتی های نهاد های بازداشتگاه در ها ماه و دستگير  ۸۴

 .دارد خود ی پرونده در  ۸1 سال در را تعزيری حبس ماه  ۶ گذراندن

 
10 

 
 حيدر کريمی

 

 سابقا وي. است همدان بوعلی دانشگاه در آذربايجان دانشجويی جنبش سابق عضو کريمی ياشار
 تحريريه هيئت عضو بوعلي، دانشگاه در" ايلديريم" ی نشريه مسئول مدير بيان، ادبي انجمن دبير

 شوراي عضو همدان، پزشكي علوم دانشگاه در شهريار تشكل عضو و" بولوت" ی نشريه ی
 و همدان در آذربايجان دانشجويي نشريات فستيوال دومين دبير ،"سينا" ی نامه هفته نويسندگان

 شورای و موسس هيئت عضو وی همچنين. است بوده آذربايجان نشريات بر نظارت هيئت عضو
 از پيش کريمی ياشار. باشد می خوی در سحر آيدين NGO اعضای از و اورين NGO مرکزی

 به و دستگير همدان در ملي امنيت عليه اقدام و نظام عليه تبليغ اتهام به  ۱۳۸۲ ماه خرداد در اين
 .است داشته قرار شکنجه و بازجويی مورد همدان اطالعات اداره بازداشتگاه در ماه  ۲ مدت

11 
 

 احمدی نعيم
 

 دليل به شتم و ضرب. است شده همراه او خود و نعيم دوست شتم و ضرب با وی دستگيری
 شورای دبير نعيم. است پذيرفته صورت احمدی نعيم دوست جانب از منزل تفتيش حکم خواستن
 پزشکی، علوم و تبريز دانشگاه طبيعی علوم ی دانشکده ی شده پلمپ اسالمی انجمن مرکزی

 چون نشرياتی سردبيری شورای عضو و سهند ی شده پلمپ ادبی انجمن مرکزی شورای عضو
 ی روزه سه های تحصن طی اين از پيش وی. است تبريز دانشگاه در" چيلتيک" و" تلنگر"

 کردن سپری با که گشت محکوم تحصيل از محروميت ترم  ۲ به  ۸۶ خرداد در تبريز دانشگاه
 کتبی توبيخ حکم و احضار انضباطی ی کميته به دوباره تبريز  ۸۷ مهر ماه های تحصن طی آن

 نعيم همچنين. کرد دريافت را دانشگاه رفاهی امکانات از محروميت و پرونده در درج با همراه
 ماموران توسط ساعت چند مدت به دليلی و اتهام هيچ بدون  ۸۸ ماه مرداد  ۱۲ روز احمدی
. بود گرفته قرار شديد شتم و ضرب مورد و شده ربوده تبريز انتظامی نيروی اطالعات حفاظت

 های ترم به توجه با امنيتی های نهاد عمل اين امتحانات ايام در وی دستگيری به توجه با
 .شود می تعبير دانشگاه از وی اخراج برای سناريويی به قبلی محروميت

 به وی دستگيری از قبل او ی خانواده. است شده دستگير اردبيل شهر در پدری منزل در وی  



 سليمانی يونس 12
 

 از سليمانی آقای. دهد آنان تحويل را خود و مراجعه اردبيل شهر به آراز تا بودند شده تهديد شدت
 .برد می رنج هپاتيت بيماری

الکتريکی در شکنجه ها متحمل دو بار حمله قلبی گشته  يونس سليمانی در نتيجه استفاده از شوک
 است

 سابق دبير همدان، بوعلی دانشگاه در آذربايجان دانشجويی جنبش ی شده شناخته فعال سليمانی،
 در" ايلديريم" دانشجويی ی نشريه سابق سردبير همدان، سينای بوعلی دانشگاه ترکی کانون

 عضو و بولوت ی نشريه ی تحريريه هيئت عضو بيان، ادبي انجمن دبير ، بوعلي دانشگاه
 .است همدان شهر در سينا ی نامه هفته نويسندگان شوراي

 
13 

 
 زهرا فرج زاده

 

 بازپرس– زاده هاشم بازپرسی به انقالب دادگاه چهار شعبه در حضور هنگام زاده زهرا فرج
 سابق شده شناخته فعالين از وی. است شده بازداشت وی دفتر از -اخير های دستگيری ی پرونده
 پينار خواهر زاده فرج سونا خانم. است زن حقوق مدافع فعالين از و آذربايجان دانشجويی جنبش

"  را وی دستگيری اتهام زاده هاشم. است اخير شدگان دستگير از بيگلی علی مهر يوروش خانم و
 ها ماه اکنون يوروش و سونا ی ساله  ۲ خردسال فرزند تاتار. است کرده عنوان" نظام عليه تبليغ

 اين. کرده است سپری را ناگواری دوران خويشاوندانش خانه در خود مادر و پدر از دور به
 با مالقات به موفق امنيتی های نهاد موافقت و قضايی مقامات دستور رغم به خردسال کودک
 .نشد خود مادر

 
14 

 
 شکرهللا
 فرد قهرمانی
 

 در شد می خودآفرين شهر خود زادگاه عازم تبريز از خود شخصی اتومبيل با که زمانی وی 
 عدم دليل به که رفتند خدآفرين به وی ی خانه تفتيش جهت ماموران سپس. شد دستگير کليبر شهر

 .نشدند کار اين به موفق فرد، قهرمانی آقای همسر مقاومت با حکم وجود
 سال در نيز يکبار فرد قهرمانی هللا شکر. باشد می شناسی روان آخر ترم دانشجوی و معلم وی
 گذرانده تهران اوين زندان  ۲۰۹ های انفرادی در را ماه يک و دستگير طلبی تجزيه اتهام با  ۸۳

 است
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 مهندس حسن

 بيات رحيمی
 

 حقوق گزارشگران کميته عضو و آذربايجان ملی حرکت شده شناخته فعالين از و عمران مهندس
 چهار عينی شاهدان گزارش به بنا. شد دستگير خود کار محل در ظهر از بعد 1.5 ساعت بشر
 زندان به کرده بازداشت را وی و کنند می مراجعه وی کار محل به اطالعات نيروهای از نفر

 .سازند می منتقل اوين
 تاکيد مدنی های فعاليت بر همواره که است آذربايجانی های شخصيت جمله از بيات رحيمی مهندس
 شود، می ديده آذربايجان فرهيختگان سرگشاده های نامه از بسياری پای در او امضای. است داشته

 که" ما معيارهای" عنوان تحت آذربايجانی روشنفکران سوی از صادره نامه آخرين در جمله از
 نيز اين از پيش سال دو او. است شده منتشر و نوشته آذربايجان مسائل و سبز جنبش خصوص در
 در و شده بازداشت افطاری مراسم يک در نفره 20 گروه يک با همراه 1387 شهريورماه در

 مهندس. است برده سر به انفرادی در روز 40 به قريب مدت به اوين 209 و 240 بندهای
 .باشد می کرج ساکن رحيمی

 


