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Say (No.) : 385/ 2006 
Tarix (Date): 21 Sept 2006

 

Mrs. Harrison, Amnesty International, London  
 
CC. The Office of High Commissioner for 

Human Rights, Geneva,    

 Please circulate this letter to Independent 
Expert on Minority Issues and the 
Working Group on Arbitrary Detentions 

 

  
 Published in various Azerbaijani media 

 

 
Southern Azerbaijani students demanding the official status 

for our language were suppressed in front of the Iranian 
Parliament in May 2006 http://www.yenises.org/?p=576

 
Dear Mrs. Harrison, 
 

Re ESCALATING SUPRESSION OF SOUTHERN AZERBAIJANI CAMPAIGN TO SAVE OUR 
MOTHER TONGUE  

 
Further to our letter Ref.: 381/2006 on 16 September 2006, we are writing to you much concerned with the escalation 
of arbitrary detentions of Southern Azerbaijanis by the authorities of the Islamic Republic of Iran. Several news clips 
from Azerbaijani media are provided for your information but without translation, although their salient information 
is presented in the table below. It is not coincident that more sentences on our activists are being issued at the wake 
of this planned campaign. Additionally Mr. Babek Bekhtaver confirmed in GünAzTV last night that his father, Mr. 
Chengiz Bekhtaver and also Mr. Qulamrza Emani have been rearrested in Tebriz. He also provided the name of two 
activists in Maragha, who were arrested yesterday but we are not quoting their names until confirmed fully.  
 
No Name SURNAME City Date Detained News clip Further Information 
1 Chengiz Bekhtaver Tebriz 20 /09/2006 1 Rearrested 
2 Qulamrza Emani Tebriz 20/09/2006 1 Rearrested 
3 Mensur Jiddi Erdebil 19/09/2006 2 See, Ref.: 381/2006 on 16 September 2006 
4 ? Ibrahimi Erdebil 19/09/2006 3 Ranked officer sympathizing with Abbas Leysanli 
5 Rza Seyyah Tebriz 18/09/2006 4 Summoned, detained in Jan 06 
6 Eseddulah Selimi Urmu 17/09/2006 5 Detained in Tebriz 
7 Eli Sediq Beyreq Tebriz 16/09/2006 6 See, Ref.: 381/2006 on 16 September 2006 
8 Isgender Mirzai Sulduz 14/09/2006 7 See, Ref.: 381/2006 on 16 September 2006 
9 Vehid ? Sulduz 14/09/2006 7 See, Ref.: 381/2006 on 16 September 2006 

10 Person 1 Maragha 20/09/2006 Verbal The name is given but not confirmed yet 
11 Person 2 Maragha 20/09/2006 Verbal The name is given but not confirmed yet 

 No more toleration of TV satellite aerial especially in the Hemedan region of Southern Azerbaijan 
 

The onslaught of the Iranian authorities on the peaceful Babek Assembly of Southern Azerbaijan in 29-30 June 2006 
has strengthened activists’ resolve, even though the current wave of arrests bears the hallmark of those at the wake of 
the Babek Assembly. As visible from the above table, the Iranians authorities are preparing for another crackdown, 
as typical of monolithic policies in any fascist country. Southern Azerbaijanis seek their defence by the virtue of the 
universal declaration of human rights, and we remain hopeful that you are monitoring the events to safeguard human 
rights of Azerbaijani Turks at these critical moments. We thank you in advance. 
 
Yours sincerely, 
 
Boyuk Resuloglu 
 

The Committee for the Defence of the Rights of World Azerbaijanis 

http://www.yenises.org/?p=576
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بخت آور و امانی دستگير شدند

بنا . در منزل خود توسط ماموران اداره اطالعات تبريز دستگير شدندغالمرضا امانی در محل کار و مهندس چنگير بخت آورظهر امروز 
اد ماه امسال تا اين دو از خرد.به اظهارات نزديکان اين دو فعال تبريزی ماموران هنگام دستگيری ايشان علت کار خود را بيان نکرده اند

.شهريور نيز به مدت سه ماه در اطالعات تبريز و زندان اوين محبوس بودند
از حدود .احتماال اين دستگيری ها که در اردبيل با وسعت بيشتری در حال انجام است در ارتباط با اعتراضات مربوط به اول مهرماه است

های آموزشی دولت در شهرهای مختلف آذربايجان شکل گرفته است و در روز يک ماه گذشته تبليغات ويژه ای برای اعتراض به سياست 
اول مهرماه بسياری از خانواده های آذربايجانی نسبت به عدم تدريس زبان ترکی در مداس شهرهای ترک نشين و آنچه که آپارتايد زبانی 

.ناميده شده است اعتراض خواهند کرد
+ 85/06/29 نوشته شده در      توسط  بعد از ظهر٨:٢٤ ساعت

http://www.yenises.org/?p=580#more-580  
چنگيز بخت آور دستگير شد

توسط نيروهای ) نيروگاه حرارتی تبريز ( د  چنگيز بخت آور در محل کار خو٢٩/٠٦/١٣٨٥ عصر امروز ٣حدود ساعت 
تاکنون خبری از محل و مکان نگهداری وی در دست نيست، ولی احتمال می . اطالعاتی رژيم به داليل نامعلوم دستگير شد

و تظاهرات ها ) روز نسل کشی خاموش ملل غير فارس ايران ( ورد رژيم با نزديکی بازگشائی مدارس و فرا رسيدن اول مهر 
و ساير نقاط غير فارس ايران ) جنوبی (  اعتراض به عدم برخورداری از حق آموزش به زبان مادری در آذربايجان در

 فرهنگی حرکت ملی آذربايجان –اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيری از برگزاری آن را با دستگيريها و احضار فعاالن سياسی 
 ماه حبس و شکنجه که درقيام خونين ٣ هنوز از آزادی وی بعد از تحمل اين در حالی است که. در دستور کار قرار داده است

!يکم خرداد ماه تبريز صورت گرفت ، يک ماه هم گذشته است
الزم به ذکر است که طبق اخبار رسيده آقای علی صديق نيز در تبريز دستگير و رسول قربانی در طول هفته های گذشته به 

. راغه احضار شده استکرات به اداره اطالعات شهرستان م  
به اميد آزادی آذربايجان از زندان شوينيزم آريايی

 بابک بخت آور 
٢٠٠٦/٠٩/٢٠  
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منصور جدی در اردبيل دستگير شد .

فعاالن حرکت ملی آذربايجان در اين شهر پس از محاصره توسط ماموران اطالعاتی و  يکی از يافتی از اردبيل منزلبنا به گزارش در
گرديد و کليه   به دنبال اين يورش دستگير و به اداره اطالعات استان اردبيل منتقلمنصور جدی.امنيتی مورد حمله ايشان قرار گرفت

.وسايل شخصی وی نيز ظبط و توقيف شد
.عراق در بازداشتگاههای حکومت عراق اسير بوده است-اطر نشان می شود منصور جدی سالها به خاطر حضور در جبهه جنگ ايرانخ

+ 85/06/28 نوشته شده در     توسط  قبل از ظهر١١:٥٧ ساعت
Document No 3  http://haqqimiz.blogfa.com/  Date C 
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بازداشت يکی از افسران زندان اردبيل .
آميز خود با لسانی  رد مناسب و محبتبرخو به دنبال ابراهيمیافسران زندان بنام ستوان يکم  بنا به گزارشی از زندان اردبيل يکی از

مسئوالن زندان بارها به آقای ابراهيمی تذکر داده بودند که از احترام و خدمت فراوان به .توسط مسئوالن زندان بازداشت گرديده است
.عباس لسانی خودداری نمايد

http://haqqimiz.blogfa.com/
http://haqqimiz.blogfa.com/post-192.aspx
http://haqqimiz.blogfa.com/post-192.aspx
http://www.yenises.org/?p=580#more-580
http://haqqimiz.blogfa.com/post-190.aspx
http://haqqimiz.blogfa.com/post-190.aspx
http://haqqimiz.blogfa.com/
http://haqqimiz.blogfa.com/post-191.aspx
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دوشنبه،  : امروز ١٣٨۵ شهريور ٢٧
 رضا سياح به دادگاه احضار شد 

.  جزائی تبريز ارسال شد١١٣دومين برگه احضاريه دادگاه برای رضا سياح، نويسنده و از فعاالن حرکت ملی آذربايجان از طرف شعبه 
 جزائی بود که رضا سياح به علت اعتراض به نحوه دستگيری و ايام بازداشت از حضور در ١١٠ن برگه احضاريه از طرف شعبه نخستي

 روز در بازداشت ٣٧ توسط نيروهای اطالعاتی تبريز بازداشت شده بود، مدت ٣/٣/١٣٨۵دادگاه امتناع ورزيده بود، وی که در مورخه 
. به سر برده بود  
مدعيان حقوق بشر و دموکراسی در قبال نقض آشکار حقوق بشر در آذربايجان اعالم نمود، شديد به سكوت و خاموشی وي با اعتراض 

در حالی که بسياری از فعاالن مدنی آذربايجانی به جرم دفاع از حقوق سياسی، فرهنگی و اقتصادی ملت آذربايجان تحت شديدترين 
 جريانهای سرتاسری و حتی نهادهای بين المللی کوچکترين واکنشی را در قبال اين اقدامات فشارها قرار گرفته اند، نهادهای وابسته به

ضدانسانی از خود نشان نميدهند، و اين در حالی است که بسياری از جريانهای سرتاسری مدعی دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، در 
که کوچکترين اعتقادی به احقاق (» ی و مذهبی های ايرانمل«عضو وابسته به جريان » عباس پوراظهری« روزه ١٠قبال بازداشت 

وی در ادامه اعالم کرد، بسياری از فعاالن مدنی . چنان سر و صدايی به راه انداحتند که سابقه نداشت) حقوق ملت آذربايجان ندارند
هفته ها زير شديدترين » ...انی وحسن دميرچی، عباس لسانی، چنگيز بخت آور، حسن ارک، جواد عباسی، صالح کامر«آذربايجان نظير 

فشارها بوده اند، اما نهادهای مدعی حقوق بشر از کنار اين مسئله به سادگی گذشته اند و اين مسئله به خودی خود امکانپذير نيست و 
. بيگمان دستهايی شوم در پشت پرده وجود داشته است  
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يکشنبه،  : امروز ١٣٨۵ شهريور ٢۶
 بالتکليفی اسداهللا سليمی

ان اسذاهللا سليمی فعال فرهنگی اورميه ای که چند روز پيش در راه عزيمت به تبريز توسط مامور): ١٣٨٥شهريور ٢٦(اورمونيوز
بنا بر شنيده ها وی يک بار با خانوداده خود تماس گرفته و تنها اظهار داشته که در . بازداشت شد در وضعيت بالتکليفی به سر می برد

. زندان تبريز به سر می برد
. رديده استخانواده وي ضمن اظهار نگراني از وضعيت جسمعي وي، در تالشند تا با وي مالقات کنند ولي تاکنون اين امر ميسر نگ

. هم چنين مقامات قضايی تبريز از قبول وکيل برای وی امتناع نموده اند
هفته پيش اسداهللا سليمی، مدرس زبان و ادبيات ترکی آذربايجانی در آموزشگاه های اورميه و روزنامه نگار، توسط ماموران تبريزی 

. هنوز علت بازداشت وی مشخص نگرديده است. بازداشت شد
Document No 6:  http://haqqimiz.blogfa.com/     Date : 20 September 2006 C 

L 
I 
P 
 

6 
 

 
دستگيري دونفر در سولدوز به دليل پخش اعالميه 

: اورمونيوز به اتهام پخش اعالميه هايي مبني بر دعوت مردم به حضور در راهپيمايي ) نقده(و نفر در شهر سولدوز در روزهاي اخير د
 مي باشد آه راننده تاآسي در اسكندر ميرزايينام يكي از اين افراد . روز اول مهر ماه از سوي مقامات امنيتي شهر بازداشت شده اند

 نام دارد و صاحب يك مغازه در سولدوز است آه وحيدفرد ديگر . ورت گرفته استدستگيري وي در اتومبيل خود ص. شهر سولدوز است
مردم شهر عقيده دارند پس از قيام مردم سولدوز بر عليه سياستهاي حكومت، و . دستگيري وي نيز در محل آارش صورت پذيرفته است

. تردد مي نمايند افزوده شده استبويژه در روزهاي اخير بر تعداد نيروهاي امنيتي آه به شكل نامحسوس در شهر 
بنابر فراخوان فعالين آذربايجاني، در روز اول مهرماه آه به عنوان روز بازگشايي مدارس در ايران به شمار مي رود، ملت آذربايجان در 

بان اين ملت، در اعتراض به فشارهاي وارده بر مردم و فعالين آذربايجاني و نيز اعتراض به عدم به رسميت شناخته شدن حقوق و ز
. شهرهاي مختلف آذربايجان تجمع خواهند نمود

+ 85/06/23 نوشته شده در     توسط  بعد از ظهر٧:١٣ ساعت
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علی صديق بيرق دستگير شد .

-تورک نيوز  ساکن محله عباسی تبريز علی صديق بيرقآقای  ٤:٣٠بنا بر اطالع حاصله صبح جمعه بيست و چهارم شهريور ماه ساعت 
دستگير شده و صبح همان روز به کالنتری عباسی منتقل شده است وی هم اکنون در  پخش اعالميه تظاهرات در خيابان عباسی  به اتهام

.بازداشت اداره اطالعات تبريز زندانی وتحت شکنجه قرار دارد
+ 85/06/26 نوشته شده در      توسط  بعد از ظهر١٢:٩ ساعت

 

http://www.azadtribun.net/Fa_16.htm
http://www.azadtribun.net/Fa_15.htm
http://haqqimiz.blogfa.com/
http://haqqimiz.blogfa.com/post-184.aspx
http://haqqimiz.blogfa.com/post-184.aspx
http://haqqimiz.blogfa.com/
http://haqqimiz.blogfa.com/post-186.aspx
http://haqqimiz.blogfa.com/post-186.aspx
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جمع آوري ماهواره ها در همدان همچنان با شدت ادامه دارد
امي و اطالعات در همدان همچنان جمع آوري ماهواره ها در همدان همچنان با شدت ادامه دارد جمع آوري ماهواره ها توسط نيروي انتظ

آنها ماهواره خانه هاي مردم ,  دستگاه آنرا جمع آوري آنند ٤٠نيروي انتظامي و اطالعات همدان تعهد داده اند آه هر هفته , ادامه دارد 
  شهريور٢٦-خبرگزاري هما . اعم از ديش و ال ان بي و ريسيور را ضبط ميكنند و با خود مي برند 

ران نيروي انتظامي در جمع آوري آنتنهاي ماهواره يي در همدان، باعث اعتراض مردم شده استبرخورد مأمو
به همين منظور . برخورد مأموران نيروي انتظامي در جمع آوري آنتنهاي ماهواره يي در همدان، باعث اعتراض مردم شده است 

نوان مأمور اداره آب و برق معرفي آرده و پس از باز شدن درب مأموران نيروي انتظامي همدان براي ورود به خانه ها، خود را به ع
هزار قطعه ١١٠از سوي ديگر طي پنج ماه گذشته .خانه ها بالفاصله به پشت بام رفته و تجهيزات ماهواره را جمع آوري مي آنند

صطالح مفاسد اجتماعي نيروي احمد روزبهاني مديرکل مبارزه با به ا. تجهيزات ماهواره يي در سطح آشور، جمع آوري شده است 
انتظامي با اعالم اين خبر و همچنين به منظور توجيه سرآوبي زنان، مدعي شد يكي از عوامل وجود زنان خياباني در کشور ماهواره ها 

کنند هر نيروي انتظامي در صورت مشاهده هر گونه پوشش نامناسب نسبت به جمع آوري و ارشاد آنان اقدام مي :: وي افزود.. !!هستند
  هما١٥/٦/٨٥.چند که استفاده از چنين پوششي جرم است

 
 
 

http://haqqimiz.blogfa.com/

