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  يک ھوادار: فرستنده

١٠.٠٨.١٠  

  

  ی به خامنه ایجانينامه محرمانه الر

  ی زندانستي اعدام ھزار و صد و بیبرا
 

Today at 9:59am  

  

يطالع کرد که ر کسب ای سبز آزادی نداخبرنگار وه قضاسئ ه اهئي ق ا نگارش نام ه علی ب ه ب ه ای محرمان  ،ی خامن

  . کسب اجازه کرده استی زندانستي اعدام ھزار و صد و بیبرا

 دي تائزي نی عالواني احکام در دنينفر حکم اعدام صادر شده و ا١١٢٠ ی به رھبر، برایجاني گزارش صادق الرطبق

  . احکام استی اجرای برایز رھبر منتظر اجازه اهيشده و قوه قضائ

ا ی مء حکم اجراني ا،ی عالواني حکم اعدام در ددئي پس از تا،ی اسالمی در محاکم جمھوری روال عادطبق  شود ام

ان، عليه له أ مسني توقف ای براراني بر مقامات ااي دنی با توجه به فشار افکار عمومی فعلطيدر شرا ان و مجرم متھم

  .اجازه خواسته است ی از خامنه ایجانيالر

ب اتي محکومموضوع راني اغل دام ب ام اع ه احک خاص ک در استی اش واد مخ ده، م ان صادر ش ه .  آن ا توج ا ب ام

 افتاده ريخأ احکام به تی آن، اجرایاسي و سی المللني و بازتاب براني و آمار وحشتناک اعدام در ای المللني بیفشارھا

راد و ني ایفيکل گزارش از بالتني در اهي قوه قضائسيو رئ وه اف ضائق رااي و ء در اجراهي ق دم اج ه ی ع  آن سخن گفت

  .است

 شش اني داده؛ ھم اکنون تعداد زندانهي اراهي قوه قضائسئي سازمان زندانھا به رسي که رئی حال طبق گزارشني ھمدر

  . موجود استی زندانھاتي از ظرفشيبرابر ب

رد در االملل نيعفو ب سازمان ،یالدي م٢٠٠٩ است در خاتمه سال یگفتن دام نيشتري براني سال اني اعالم ک ار اع  آم

  . اعدام شدندراني نفر در ا۴٠٠ سال نيدر ا.  به خود اختصاص داده استنيدر جھان را پس از چ

ه جمعی در حالنيا وان نتی مني چیونيلي مستي و دوارديلي مکي تي است که با توجه ب هي ت  ی داراراني گرفت اج

  . اعدام در جھان است سرانهنيشتريب
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ه خالف ی کرده است در حالداي پشي افزاراني تا کنون ھر سال آمار اعدام در ا٢٠٠۵ اساس گزارش ھا از سال بر  ک

ار جرم و جنای کمکچي حجم از اعدام نتوانسته ھني اران،ي مقامات ایادعا اھش آم ه ک دتي ب ار جرم و .  بکن بلکه آم

  .ابدي ی مشي ھمچنان افزاتيجنا

 ني ھجده سال و ھمچنري گسترده و وحشتناک مجرمان، اعدام کودکان زی در کنار اعدام ھای اسالمی جمھوراتمقام

  . در پرونده خود دارندزي را نیاسياعدام مخالفان س

دان ی از متھمان رخدادھای کرد و شماریراني ایاسي ساني زندانی اکنون برخھم دام در زن م اع ا حک ا، ب  پس از کودت

  .ھستند

  . افراد با اتھام محاربه مواجه شده اندنيا

ه شارھای نظر مب ه ف د اگرچ رای المللني بی رس ای ب دام ھ ه ای توقف اع دودراني در ای فل ا ح ا ی ت وده ام وثر ب  م

 ثيچرا که با وجود احاد.  شده استراني ائی در دستگاه قضایم با پنھان کارأ توی لج بازی نوعجاديھمزمان باعث ا

ات اصاص، نجات اشخاص از قی به منظور تالش برایھب مذديو سفارشات اک ه ی خوشی روراني قضات و مقام  ب

ود شيبه عنوان مثال سال گذشته و پ.  کنندی اعدام اشخاص تالش می دھند و برای تالش ھا نشان نمنيا دام بھن  از اع

دادی که در سن کودک،یشجاع ود، تع دان سی مرتکب جرم شده ب منماي از ھنرمن ا اعالم ش رایاره حساب ب  جمع ی ب

تگاه قضازيدند به بھنود کمک کنند اما با واکنش قھرآمي مقتول کوشهي دیآور  یپس از آن قاض.  مواجه شدندئی دس

ده باني به ای در مصاحبه ازيپرونده ن تھم پرون ه م رد و گفت ک راض ک ه شدت اعت دان ب دام ھنرمن دام شوددي اق .  اع

  . اعدام شدتي در نھایبھنود شجاع

ضا،یگريمونه د ندر تگاه ق دئی دس د مصطفاهي علشي پی چن سترلي وک،ئی محم ه کوشی دادگ داددهي ک ود تع  از ی ب

  ! نجات دھد اعالم جرم کردهي دی را با جمع آوری اعدامانيزندان

ري رھبر و داتي است در ادبیگفتن ورؤ مسگ ه ی اسالمیوالن جمھ دار" کلم اهيجا" اقت ه نظر .  داردی اژهي وگ ا ب ام

ه زي و نراني در داخل کشور و در برخورد با مردم اً اقتدار صرفانيا رسديم ا کلم ده استنيعج" دار" ب چنانکه .  ش

سراه اعدام و طناب دار ھمواره ی اسالمی جمھورونياسي سني بیحت ثال.  شده استدهي از مشکالت نامیاري حل ب ً م

اني الری علیعني اصولگرا ی سنتاني جریداي دوره نھم، کاندی جمھوراستي انتخابات رانيدر جر م ایج ه ھ کي ک  ن

ر ی از ھواداران درباره بدحجابیکيال ؤ مجلس را بر عھده دارد، در پاسخ به ساستير اد او اگ ه اعتق ه ب ود ک ه ب  گفت

  ! کن خواھد شدشهي ری حجاب در مال عام اعدام شود، مشکل بد حجابد دختر بکي

اماي دنیکشورھا از یادي زاري است که در تعداد بسی در حالنيا ای کشورھای و تم ه کلئی اروپ دام ب م اع و ی حک  لغ

  . کشورھا افزوده شده باشدني در اتي آنکه بر آمار جرم و جنایشده ب

د بني اراني ادر زایعني. عکس استه  رون ه شدت در حال اف ار جرم ب دام و آم ار اع اشي آم  ی است و برخورد ھ

  . نکرده استی معضالت اجتماع به حلی حکومت کمکانهي و سرکوب گرازيقھرآم

ابر ار ھ سی اصللي موجود دلی اساس آم ا در ایاري ب ر و وضعراني از جرم ھ صادمي وختي فق شار اني می اقت  اق

ااستي اساس سه  و بري اخی که خصوصا در سالھایتيوضع.  جامعه استفيضع م و دولت فعلی ھ ه ی دولت نھ  ب

  استدهئيسمت وخامت گرا


