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 Reports گزارشھا

 
  ھرام رحمانیب

  ٢٠١۵ مارچ ٠۵

  ھا د اعداميموج جد
  راني ایت، ترور و اعدام اسالميان توسط حکومت جھل و ج

  

 را در یاسيان سي از اعدام زندانیديران، موج جدي ایکشان حکومت اسالم کاران و آدمش رسد که تبه یبه نظر م

  . اند  خود قرار دادهۀکارن تيدستور اقدامات جنا

 ۀبه گفت. د کرديئأوله خبر اعدام ھر شش نفر را ت چهي با دوصاحبهم، در یل برادران دھقانيوک  راد، یمحمود بھزاد

 .ل داده شده استيشان تحو ۀ به خانوادید دھقانير و جمشي، اجساد جھانگیل دادگسترين وکيا

 ی از بستگان حامد احمدیکي به نقل از یز در گزارشيران ني فعاالن حقوق بشر در اۀ مجموعیھرانا، ارگان خبر

توانند در قبرستان  ی شده و اجساد را مءاند که حکم اعدام اجرا  ان گفتهين زنداني اۀموران به خانوادأ داد که مگزارش

  .رنديل بگيتحو» نهي سکیب یب«

  

ران، شش ي ای اسالمیئايکار و ماف ز گزارش دادند که حکومت تبهيران ني حقوق بشر در ایالملل نين بيھا و کمپ رسانه

» یق محمديصد«، »یر دھقانيجھانگ«، »ید دھقانيجمش«، »یئکمال موال«، »یحامد احمد «یھا  کرد به نامیزندان
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شھر  یئ، در زندان رجا٢٠١۵ ارچم ۴ برابر با ١٣٩٣ ]حوت[ اسفند١٣را صبح روز چھارشنبه » یني حسیھاد«و 

  .کرج اعدام کرد

ن سازمان يران به ايشده، ساعت شش صبح به وقت ا  اعدامی از شش زندانیکي، یئ، برادر کمال موالیئعثمان موال

 .ھا بودند ل جنازهي زندان منتظر تحوی آنان در مقابل در ورودۀران گفت که خانواديمدافع حقوق بشر در ا

 مالقات یا قهيکمال را چند دق. ميديشھر کرج رس یئا شب از سنندج به زندان رج١٠ما ساعت «: ح کردي تصریو

م ينيم تا ببيستاديرون منتظر ايم بيم و آمدي کردیم، خداحافظيم؟ حرف زديچه بگو. بد نبود. حالش خوب بود. ميکرد

 ».اعدام شدند.  صبح آمد و گفت تمام شد۵ یمورأم. شود یچه م

ن شش نفر که در استان کردستان ساکن ي ایھا ان، به خانوادهري حقوق بشر در ایالملل نين بيت کمپيسا  وبتۀبه گف

 . اسفندماه به زندان بروند١٣ش از صبح ين مالقات پي آخری گفته شده بود که براینولفيھستند در تماس ت

، ی حامد احمدۀ محاکم]جوزا[الملل در خرداد ماه نيتر سازمان عفو ب شي است که پی در حالین شش زندانياعدام ا

 . عادالنه دانسته بودی و اصول دادرسیالملل ني بیارھاي را خالف معیر دھقانيد و جھانگيجمش، یئکمال موال

 مال محمد .اند ، دست داشتهی سنیاالسالم، روحان خيمتھم بودند که در سوءقصد به جان مال محمد ش ین چھار زندانيا

 به ضرب ١٣٨٨ ]سنبلۀ[وري شھر٢۶ بود که روز ی استان کردستان در مجلس خبرگان رھبرۀندياالسالم نما خيش

 .ديبه قتل رس گلوله

ن چھار تن عامالن ي، اعالم کردند که ایکار حکومت اسالم تي مجلس خبرگان، مقامات جناۀندين نمايپس از قتل ا

 ١٣٨٨ ]سرطان[ري و ت]جوزا[ خردادیھا ھا در ماه د دارد که آنيکأالملل ت نياند، اما سازمان عفو ب  بودهترور

  .اند بازداشت شده

  

 ین چھار زنداني خود اعالم کرده است که اۀ حقوق بشر، در گزارش روز چھارشنبیالملل نين بين حال کمپيدر ھم

 از احزاب کرد مخالف یق ھواداريتبرئه شدند و به اتھام محاربه از طر«االسالم  خيتر از اتھام ترور مال محمد ش بعد

 ».سه به اعدام محکوم شدندي مقیاست قاضي به ر دادگاه انقالب٢٨ ۀدولت در شعب

و   خبرداده  در دوران بازداشتین چھار زندانيا» ديتھد«و » شکنجه«ن خود از يشي پیھا الملل در گزارش نيعفو ب

 .اند ل محروم بودهيان محاکمه از داشتن وکيھا در جر د کرده بود که آنيکأت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 یھا شکنجه«: ران گفته بودي حقوق بشر در ایالملل نين بي، به کمپ١٣٩٣ در خرداد ی حامد احمدۀک عضو خانوادي

در طول دو سال که در سلول . ه استد بودي شدیھا ی و گرسنگیشدن، شوک برق زانيھا فلک شدن، از سقف آو آن

 که ی داشتند، تنھا در حدیا قهيشان مالقات چند دق یھا  اطالعات سنندج بودند فقط دو بار با خانوادهۀ اداریانفراد

 یھا ھا اعالم کردند که تحت شکنجه  منتقل شدند بارین که به بند عموميھا پس از ا آن. اند ھا زنده خانواده بداند آن

 ».اند امات خود را قبول کردهد اتھيشد

 بازداشت و در ١٣٨٨ز در خردادماه يان اعدام شده در روز چھارشنبه نيگر زنداني دیني حسی و ھادیق محمديصد

 .به اعدام محکوم شده بودند» محاربه«سه به اتھام ي مقیاست قاضي به ریدادگاھ

شان لغو  ھا اعالم شد که حکم اعدام که به آن ن  دست به اعتصاب غذا زدند، اما پس از آ١٣٩٢ن دو نفر در سال يا

  .ان دادندي خود پایشده به اعتصاب غذا

، رقم اعدام ھا را ی حکومت اسالمیدر حال. گر اعدام شده اندي دیاسي سیم و دو زندانيز گفته شد سامان نسي نیچند

ک روز قبل ي اھ تنیعني، چ مار٣ - ١٣٩٣ اسفند ١٢ش داده است که سازمان ملل متحد بامداد روز چھارشنبه  يافزا

» قي عمیابراز نگران«ران ي در مورد اوضاع حقوق بشر در ایا  با انتشار گزارش تازهیاسيان سين زندانياز اعدام ا

 .کرد

ن سازمان ارسال شده ي حقوق بشر ایر کل سازمان ملل متحد به شوراي مون، دبین گزارش که از دفتر بان کيدر ا

 . شده استی، خبرنگاران و فعاالن ابراز نگرانی مذھبیھا تينان، اقلدر مورد نقض حقوق ز

شده  نييشود که مھلت تع ی منتشر میران در حاليت حقوق بشر در اي سازمان ملل متحد در باره وضعۀگزارش ساالن

ک ينزد) چاواخر ماه مار(ان خود ي به پای با حکومت اسالمیئ  در مذاکرات ھستهی کلیدن به توافقي رسیبرا

 .شود یم

  نفر و احتماالً ۵٠٠کم   دست٢٠١۴مبر سال  و نونوریجن يران بيسد، اينو یادشده ميترز به نقل از گزارش يرو

ش از ي عادالنه برخوردار نبودند و بیا شدگان از محاکمه ت اعدامياکثر. ن تعداد را اعدام کرده استيتر از ا شي بیليخ

 . به مواد مخدر اعدام شدندم مربوطي درصد آنان در رابطه با جرا٨٠

ھا، از جمله اعدام   اعدامۀابندي شيشمار افزا«ر کل سازمان ملل متحد در مورد يدب» قي عمینگران«ن گزارش بر يا

  .د کرده استيکأت» یر سن قانوني و زیاسيان سيزندان

ت را مسدود و خبرنگاران يسا ون وبيلي م۵ان ادامه داده، ي بید، تھران به سرکوب آزاديگو یگزارش سازمان ملل م

اس ي در مقیگرد عقب» جاديباعث ا« مدافع حقوق بشر و آزار فعاالن یت کار وکاليممنوع«.  کرده استیرا زندان

 .شده است»  در کشوریکل

 یھا در انفراد رند، ماهيگ ی قرار میران شکنجه شده و مورد بدرفتاريشود که مظنونان در ا یادآور ميگزارش 

محاربه «و » االرض یفساد ف« مانند یئھا  اتھامی داشته باشند و برایل دسترسين که به وکيند بدون اشو ی مینگھدار

 .رو ھستند با خطر مرگ روبه» با خدا

تر و از  شي سازمان ملل را بی حقوق بشریھا نامه ماني پۀني خود در زمیران ھمکارين آمده که ايچن در گزارش ھم

ن حال يدر ع. ن کشور دعوت کرده استيدار از اي دین سازمان برايحقوق بشر ا یسر عالين، کميرعد الحس د يز

ن سازمان ي ا٢٩ و ٢۴ یھا نامه  حقوق بشر دعوت نکرد و پرسشۀنيران از بازرسان سازمان ملل در زميآمده که ا

 .پاسخ گذاشت یژه را بي ویرامون موارديپ
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دخترھا مجبور . رنديگ ی قرار میران مورد خشونت خانگيد، دوسوم زنان ايگو ی خود مۀسازمان ملل در گزارش تاز

 ٢٠١١ سال در سال ١۴ تا ١٠ن ي دختر ب۴۵٠ ھزار و ۴٨ که حدود یشوند، به طور ین ميئبه ازدواج در سن پا

  . صورت گرفت٢٠١٢ز در سال يھا ن  نفر از آن۵٣٧ازدواج کردند و ازدواج حداقل ھزار و 

کنند و آن ھم اعدام و کشتن و  ی مء پروا اجرایک اقدام را بيره، تنھا ي و غیران، خالفت اسالمي ایحکومت اسالم

 یتنھا سرنگون. ران و جھان مواجه ھستندي مردم در ای که با خشم و نفرت عمومیئحکومت ھا و گروه ھا... کشتن و

  !ن خشو و نفرت مردم را کاھش دھدي تواند ای میمت حکومت اساليکل

 ٢٠١۵ ارچم ۴ برابر با ١٣٩٣ ]حوت[زدھم  اسفنديچھارشنبه س

  

 


