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 ٢٠١١ مارچ ١٨

  

  چپاول و کشتار دو خصوصيت رژيم آخندی
  

   رانير درآمد اال دارديلي م١١ شدن ديناپد

رارديلي بود که انحراف چند میشنبه شاھد قرائت گزارش روز سه ،ی اسالمی مجلس شورای علنصحن  وزارت ی دال

ردی مدأئينفت را ت اھش تول.  ک دم سرماديک ام، ع ذارهي نفت خ دھازي در حوزه نفت و واری گ ازاد درآم شدن م  ی ن

ه ھای گزارش بود که برخني ای بخش ھاني مھمتر،ی ارزرهيحاصل از فروش نفت به حساب ذخ  روز ی از روزنام

  .  کرده اندفيرشنبه تھران آن را تکان دھنده توصچھا

 حاصل از ی دالر از بابت مازاد درآمدھاونيلي م٢٢٨ ارديلي م١١ گزارش صدای امريكا وزارت نفت موظف بوده به

  .  کند، اما از آن سر باز زده استزي واری ارزرهي ماه نخست امسال را به حساب ذخ٩فروش نفت خام در 

ه لایرني گفته بود دولت اشي مجلس ھفته پی انرژونيسي کمسئير ان،ي کاتوزدرضايحم غ را ب د مبل ه ردلي تب  في و ب

ه کاتوزیاقدام.  کرده استزي دولت واری عمومیدرآمدھا ه گفت ه ب  مقصر عدم یو.  گرفتی صورت مدي نبااني ک

ه وزیمعرفرا  به خزانه وزارت اقتصاد ی نفتی درآمدھازيوار رده و ن تارت ک ه نظر مان،ي منيدر ا.  نف  رسد ی ب

رژونيسي عضو کم،ی الرضا ثروتیموس.  ھم در کانون انتقادھا باشدیبانک مرکز دم واری ان س، ع ابع زي مجل  من

  .  دانسته و نه وزارت نفتیحاصل از فروش نفت را مربوط به بانک مرکز

اد حسھر ه عم د ک رژونيسي کمی سخنگو،یني چن رده است نمای ان دگاني مجلس اعالم ک صاد و بانک  وزن ارت اقت

دحي توضهي ارای برایمرکز الیول.  در خصوص ابھامات در مجلس حاضر نشده ان زارش جنج ات وزارت ی گ  تخلف

ود نی نفتی شدن درآمدھادينفت که روز گذشته در مجلس قرائت شد، تنھا شامل ناپد زارش، دولت ني اساس اهب. ب  گ

ه صورت غنينفت با بنز انونري را ب ردهی ق زا معاوضه ک دعشي و اف ه دولت م ود، صحت ی صادرات نفت ک  آن ب

دم سرمای ھزار بشکه ا٧٢ دي گزارش به کاھش تولن،يھمچن. نداشته است ام در روز و ع ذارهي نفت خ ع ی گ ه موق  ب

  .  سرزنش کرده استلي دلني اشاره کرده و وزارت نفت را به انفت دي تولشي افزای براراني نفت ایشرکت مل

ري از ھر کس دشي نفت ، بري وز،یرکاظمي مسعود میا برا کار رنھا،ي اۀھم رده استگ نبه، .  سخت ک روز سه ش

ه میرکاظمي مضاحي از ضرورت استندگاني از نمایشمار داني سخن ب ا.  آوردن ام ھ زارش ی دولتیمق ه گ اکنون ب  ت
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ورا س ش ازه مجل المیت شی اس دی واکن داده ان شان ن ان دیگزارش.  ن ه کارشناس بات اواني ک ازمان یدار محاس  و س

راني کرده اند، و اکنون پرونده ادأئي کل کشور، تخلفات مورد اشاره در آن را تیبازرس وه ،یدگي رسی تخلفات ب ه ق  ب

 . ارسال شده استئی قضا

 

   درمشھد گري دی زندان١٠ ی و دسته جمعانهياعدام مخف

لرکلي مون دبی بان کگزارش اه « :  سازمان مل ع ز٢٠١٠ یوالجدر م دانیادي جم ا ه  باني از زن زارش ھ اساس گ

ران در داري دی حقوق بشر در اثنای عالیاريسي کارمندان دفتر کمیوقت. ھمزمان در زندان مشھد اعدام شده اند  از تھ

دام دند باره پرس و جو کرني خود در ایراني ای از طرف ھا٢٠١٠دسمبر  ا اع راد۶٠ آنھ ن از اف ا ی ت ه غالب آنھ  ک

  » . کردنددئيأ را ت،خدر بودندمرتبط با قاچاق مواد م

ه دبني آباد مشھد در گزارش الي در زندان وکی و دسته جمعانهي مخفی اعدام ھای با افشاھمزمان  کل سازمان ري ھفت

شر در ای المللی بني حقوق بشر منتشر شد، منابع موثق به کمپیملل که در شورا ه راني حقوق ب د ک دان١٠ گفتن  ی زن

فندماه[حوت ازدهي  چھارشنبهخي در تارگريد دان ني در ا]اس دام زن داع ضا.  شده ان وه ق ات ق دام  ئیمقام  از اعالم اع

اتني از اشي پنيکمپ.  کرده اندی گذشته خودداری ماه ھای طمشھد آباد لي مرتبط با زندان وکیھا  ی با توجه به اطالع

 آن د ھمچنان در موریرانيبود اما مقامات ا اعدام ھا خبر داده ني کرده بود از وقوع اافتي دریکه از منابع موثق محل

  . سکوت کردند

ورد وضعی سازمان ملل با انتشار گزارشرکلي دبچ مار١۴ مطابق با ]اسفند[حوت ٢٣ روز شر در تي درم وق ب  حق

شھد را موردتلي در زندان وکی دسته جمعی وقوع اعدام ھارانيا اد م رار داددئيأ آب زارش در خصوص نيدر ا.  ق  گ

ده استراني که دولت ایئاعدام ھا رده آم ورد آن سکوت ک اه « :  در م دانیادي جمع ز٢٠١٠ یالوجدر م  اني از زن

د ده ان دام ش شھد اع دان م ان در زن ر کمیوقت. براساس گزارش ھا ھمزم دان دفت الیاريسي کارمن شر در ی ع وق ب  حق

دام  باره پني خود در ایراني ای از طرف ھا٢٠١٠ از تھران در دسمبر داري دیاثنا ا اع د آنھ ن ۶٠رس و جو کردن  ت

  » . کردنددئيأ با قاچاق مواد مخدر بودند را تبط که غالب آنھا مرتیاز افراد

 بدون اطالع ی عادی زندان١٠ اسفند ازدھمي گفته اند که در روز راني حقوق بشر در ای المللني بني موثق به کمپمنابع

دام ی تا ساعاتزيمحکومان به اعدام ن. ان اعدام شده اند زندني در ای و به صورت پنھانشانيخانواده و وکال ل از اع  قب

دام شدگان روز اماتھ.  خبر بوده اندی حکمشان بیاز زمان اجرا فند[حوت ازدهي ھمه اع واد ]اس ه قاچاق م وط ب  مرب

  . مخدر بوده است

 آباد مشھد اعدام لي که در زندان وکگري دی روز مانند صدھا زندانني شده در اء اجرای شده اعدام ھاادي گفته منابع به

وده استراني حکومت ای رسمی دستگاه ھای از سویشده اند بدون اعالم رسم الغ تنيا.  ب دون اب ا ب دام ھ  هيدئيأ اع

الوانيد دئيأ به تدي احکام اعدام باراني انيطبق قوان. است شده ء متھمان اجرای به وکالی عالواني دیحکم از سو  ی ع

  . کشور برسد

ا تی عالواني دسئي ر،ی گرکانی محسنمداح دام در ی ضمندئيأ کشور، روز گذشته ب ام اع ودن صدور احک تابزده ب  ش

 روز در ١٠ در کمتر از یفري دادگاه کی اعدام از سویاحکام قطع«:  مھر گفته استی به خبرگزارراني ایدادگاه ھا

ایدگيو رس.  شودی میدگي کشور رسی عالوانيد ده ھ را ه کئی به پرون دام ب م اع سیحک ده ب ا صادر ش  آسان اري آنھ

  “» .است
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ا کمپني از اشي سابق و چند تن از خانواده اعدام شدگان زندان مشھد پاني از زندانیبرخ و ب د ني در گفت وگ  از رون

ددئيأ دادگاه ، صدور و تلي تشکرعادالنهيشتابزده و غ رادرزاده .  حکم خبر داده بودن دام شدگان در روزیکيب   از اع

ه کمپ٢٧ ه ب شر در ای المللني بني مرداد ھشتاد ون وق ب ا اجراراني حق ان بازداشت ت ه از زم دام ی گفت ک م اع  حک

 صدور ی گفت که مبناني ھمچنیو.  عادالنه محروم بوده استی از حق دادرسی و ودهي تنھا دو ماه طول کششيعمو

دانني ا گرم مواد مخدر در خانه٣٠٠ کردن داي صرفا پی ویحکم اعدام برا وده و علی زن دام شده ب هي رغم ای اع  نک

ه نکهي بوده که فرار کرده است ، به صرف ایگري کرده بوده مواد مخدر متعلق به فرد دادعامتھم   مواد مخدر در خان

رد پنيا دداي ف ده است در رون تای ش امال ش انوني و غزدهب ک رایرق دام صادر و اجرای وی ب م اع ده است و ء حک  ش

  .  قرار نگرفتی مورد بررسی ویاھاصحت وسقم ادع

شر در ای المللني بنيکمپ وق ب اه  براني حق ه ھ وثقیاساس گفت ابع م ات ای من ون مقام م اکن ه ھ ه یراني ک ا توجه ب  ب

ه ني کل سازمان ملل مجبور به صحه گذاشتن برآن شده اند براريگزارش دب اور است ک ه شده توسط ۶٠ ب دام گفت  اع

ا ،یبه گفته منابع موثق محل. ستي نی سال جاریط آباد مشھد در لياعدام در زندان وکموارد ۀ  ھمیرانيمقامات ا  تنھ

ه، ستي بخيدر تار دان۶٧ و ھفتم مرداد ھشتاد ون ته جمعی زن ه صورت دس انی ب دان وکی و پنھ شھد لي در زن اد م  آب

ابنيا.  اعدام شده اندوهي شنيھم به گري دی زندان۶٣ زي نوزدھم مرداد نخيھفته قبل از آن و در تار.اعدام شده اند   ع من

ا ا انتھ دانیمعتقدند که از تابستان سال ھشتاد و ھشت ت ه صدھا زن دون اعالم رسمی سال ھشتاد و ن ای ب ام ھ  ی مق

ه زاني منيشتري اعدام شده اند و بی به صورت دسته جمعراني ای و دولتئیقضا شتاد ون  اعدام ھا در مرداد ماه سال ھ

دی زندان۶٠ از شتري بنوبتان بوده است که در چھار نوبت و ھر ھمزمان با ماه رمض دام شده ان  از شي پنيکمپ.  اع

ا قي پاسخ بدھد و تعداد دقئی ادعاھاني به صورت مکرر درخواست کرده بود که به چنیراني از مقامات انيا دام ھ  اع

ضا اعدام در زندان مشھد ت۶٠ دئيتا.  آباد مشھد را اعالم کندليدر زندان وک ال ئیوسط مقامات قوه ق ه ی در ح  یحت ک

اری جدیال ھاؤ قوه گزارش نشده است، سني مورد از آن توسط اکي دام ی را درخصوص پنھان ک  در خصوص اع

  .  کندی مجاديمتھمان مرتبط با مواد مخدر ا

ایني شاھدان عني بر اعالوه ده در بازداشتگاه ھ ان بازداشت ش اھی و متھم ا از ضرب و  و اطالعات نی اداره آگ اج

دانديشتم و شکنجه شد اداني زن ذی ع راف و پ ارفتني جھت اخذ اعت ام ھ ر مني وارده در ای اتھ ا خب تگاه ھ  ی بازداش

  : گفتني به کمپنهي زمني در ای فعال حقوق بشر مشھدکي. دھند

ان  ري اقاری متھمان صرفا بر مبنی از احکام اعدام صادر شده در دادگاه انقالب مشھد برایاريبس«  اخذ شده از متھم

تابزده و مخف. باشدي مدي شدی شکنجه ھاريز هيروند ش دان وکی صدور و اجراان دام در زن سترده اع ام گ اد لي احک  آب

د و ی از اعدام شده ھا خود مرتکب جرمیاريبس. باشدي احکام مني از ایاري از ناعادالنه بودن بسیمشھد حاک  نشده ان

  » . شده استءنھا اجراآ دوستانشان به اعدام محکوم شده اند و حکم اي و  بستگانیبه صرف ارتکالب جرم از سو

ري و منابع موثق دی سابق محلاني آباد مشھد ، زندانلي جز زندان وکبه اگ دام ھ دان ی از اع شده در زن شابه اعالم ن  م

د از شھروندان افغابادياکثر اعدام شده ھا در زندان تا.  خبر داده اندبادي و تارجندي بیھا وده ان  بھمن ازدھميروز . ن ب

دادیصلول اؤ و مسراني دادستان کل ای اژه ایمحسن دام تع ه اع شور ب  از ی پرونده متھمان مواد مخدر در سراسر ک

ه ھآ در رجندي در زندان بیمتھمان مواد مخدر ود ک رده ب اهين روز اشاره ک داد و جزئچگ داناتي تع ای زن دام ی ھ  اع

. باشدي مرجنديب در زندان انهي مخفی کننده وجود اعدام ھادئيأ که تی اعالم نشد ، امرندرجبين روز در زندان آشده در 

   


