
  عقيدتی در زندانهای آذربايجان زندانی سياسی و

با گذشت سه ماه از اعتراضـات خيابـانی در آذربایجـان و بـا آزادی تعـدادی از زنـدانيان بـه قيـد                         

وثيقه و برگزاری دادگـاه و صـدور حکـم بـرای آنهـا در دادگـاه بـدوی ، هنـوز جمعـی از دسـتگير                  

شخصات و اسامی جمعی از آنها در ليست        م.شدگان   در بازداشت و بال تکليفی بسر ميبرند         

 .حاضر آمده است

 قبـل از ایـن اعتراضـات دسـتگير          ٢٧-٢٣ و   ٢ و   ١الزم به ذکر است هقت نفـر شـامل ردیفهـای            

 . شده اند

 . خواهشمند است با ارسال اطالعات دقيق ما را در تکميل و اصالح ليست یاری نمایيد

   م و نام خانوادگینا  تحصيالت  زندان فعاليت سياسی و فرهنگی
محکوم به یک سال حبس 

 تعزیری

 اتهام اقدام عليه امنيت هب
  ملی

حجت السالم   حوزوی  تبریز
عبدالعزیز عظيمی 

  قدیم

١  

متهم به عضویت در گاموح و در 
 ماه در زندان ۶ نيز ٨۴سال 

  بوده است

 -ليسانس  سلماس
  معلم

  ٢  جواد عباسی

شاعر؛ نویسنده و فعال 
بارها دستگير و -سياسی

  زندانی شده است

  ٣  عباس لسانی  دیپلم  اردبيل

عضو موسس کميته دفاع از 
  زندانيان سياسی آذربایجان

  ۴  رضا عباسی  ليسانس  زنجان

موسيقيدان ، مدرس و استاد 
  تار

( حسن دميرچی     تبریز
)هرگلی   

۵  

وکيل پرونده جمعی از فعاالن 
  ملی آذربایجان

ق فو  اوین
  ليسانس

  ۶  صالح کامرانی

  ٧  جميل عمانی    تبریز  
نویسنده و استاد زبان و ادبيات 

  ترکی
حسن راشدی  ليسانس  اوین ٨  

فعال سياسی و دبير شورای 
  کارگران نيروگاه تبریز

چنگيز بخت آور    تبریز ٩  

( حسن حاج ابولی   ليسانس  تبریز  نویسنده و روزنامه نگار
)ارک 

١٠  

زندان   فعال سياسی
قيرخالر 
  مرند

صاحبعلی   
ائلياز ( خدابخش

)یئکانلی   

١١  

  ١٢  بهروز عليزاده    اردبيل  حرکت ملی آذربایجان
  ١٣  عليرضا یوسفی    اردبيل  حرکت ملی آذربایجان

ن باال زاده یحس    اردبيل   ساله١٨جوان  ١۴  
  ١۵  حسن حيدراوغلو  دکترا  تبریز  پژوهشگر و روزنامه نگار

 نيز ٨۴اهل نقده است و سال 
  بازداشت شده بود

  ١۶  ابراهيم معينی    اروميه

  ١٧  علی ذبيحی    تبریز  
دانشگاه نقده-فعال داشجویی ) ائلمان ( مهدی  دانشجو  تبریز  

  نوری
١٨  

مدیر مسئول نشریه 
  دانشجویی قارتال

  ١٩  نادر ولی پور  دانشجو  مغان

  ٢٠  رحيم ترقی    اردبيل  



مدیر مسيول نشریه توقيف 
پيام سولدوز شده

  ٢١  عيسی یگانه    نقده

  ٢٢  علی رباعی  دانشجو  تبریز  
قوشاچاي   وابسته به مذهب علوي

ِمياندوآب(  
) 

سمندعِلی محمِدی   
ِبيگ محمد اوغلو(  )

٢٣  

قوشاچاي   وابسته به مذهب علوي
ِمياندوآب(  

) 

عِلی محمِدی بخش  
ِبيگ محمد اوغلو(  )

٢۴  

   نام و نام خانوادگی  تحصيالت  زندان فعاليت سياسی و فرهنگی
قوشاچاي   وابسته به مذهب علوي

ِمياندوآب(  
) 

ِایوب (ِیونس آقِایان   
  ( اوغلو

٢۵  

قوشاچاي   وابسته به مذهب علوي
ِمياندوآب(  

) 

مهِدی قاسم زاده   
قباد اوغلو(  )  

٢۶  

قوشاچاي   وابسته به مذهب علوي
ِمياندوآب(  

) 

عباداله قاسم زاده   
قباد اوغلو(  )، 

٢٧  

  ٢٨  محبوب تقوی  ليسانس  تبریز  حرکت ملی آذربایجان
  ٢٩ رضا تدین    اردبيل  حرکت ملی آذربایجان
بخشعلی روحی     اردبيل  حرکت ملی آذربایجان

  بخش
٣٠  

يلاردب  حرکت ملی آذربایجان   ٣١  رحيم رضایی    
  ٣٢  حيات حسين پور    اردبيل  حرکت ملی آذربایجان
  ٣٣  عقيل آذردخت    اردبيل  حرکت ملی آذربایجان

  ٣۴  بایرامعلی اسدیان    تبریز  
  ٣۵  عادل زاهدی    تبریز  
  ٣۶  ناصر عباسيان    تبریز  
  ٣٧  علی عشقی    تبریز  

  ١٣٨۵  مرداد٢۵چهارشنبه 

 با آرزوی آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی 

 کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربایجان 

 


