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 Human rights  بشر حقوق

 
  فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر

  ٢٠١۶ اگست ٠٨
  

  
  

  ھای حقوق بشر  المللی جامعه فدراسيون بين

  و سازمان ايرانی عضو آن 

   در ايران ی دفاع از حقوق بشر جامعه

  ای پيام مشترک رسانه

  

  ھا زندانی اھل سنت را اعدام کردند مردان ايران در يک روز ده دولت: گسيخته کشتار لگام

و ھای حقوق بشر و سازمان ايران عض المللی جامعه ـ فدراسيون بين) ١٣٩۵ ]اسد[ مرداد١٣ (٢٠١۶ت گس ا٣پاريس، 

به )  مرداد١٢(ت گس ا٢ھا زندانی اھل سنت را در ايران در روز   دفاع از حقوق بشر در ايران، اعدام دهۀآن، جامع

اند و فقط از اعدام  ھا را اعالم نکرده که مسؤوالن آمار رسمی اعدام با وجود اين. کنند شديدترين وجھی محکوم می

  .اند  تن اعدام شده٢١کم  رود دست ن میاند، گما سخن گفته» محکومان يک گروھک تروريستی«

تواند به ناديده  المللی نمی  بينۀجامع«: ھای حقوق بشر، گفت المللی جامعه عبدالکريم الھيجی، رئيس فدراسيون بين

ِگرفتن اين نقض فاحش حقوق بشر به دست دولت ُاعدام شمار زيادی از زندانيان کرد اھل سنت . مردان ايران ادامه دھد ِ

  ».ترين موازين حقوق بشر است  ناعادالنه توھينی به اساسیۀاجباری و محاکم" اعترافات"س بر اسا

 زندانی ٣۶شھر در شمال غربی شھر کرج حمله برد و  یئ زندان رجا١٠ مرداد، گارد ويژه به بند ١١روز دوشنبه 

 ۀيد و گويا به اجرای احکام قوئ تأ تن از اين عده٢٩حکم اعدام . ھای انفرادی منتقل کرد محکوم به اعدام را به سلول

  .ھای اعدام ھفت زندانی ديگر ھنوز اعالم نشده است  رسيدگی دادگاه تجديد نظر به حکمۀنتيج. يه ابالغ شده بودئقضا
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 تن از اين زندانيان اعالم شد برای آخرين ديدار با عزيزان خود پيش از ٢١ھای  در عين حال، روز دوشنبه به خانواده

ھا در راه زندان بودند به بعضی از آنھا  با وجود اين، زمانی که خانواده. شنبه به محل زندان بروند م روز سهاجرای اعدا

 خويشان خود به مرکز پزشکی قانونی در کھريزک مراجعه ۀن اطالع داده شد که برای دريافت جنازولفياز طريق ت

 تن ـ اگر تاکنون اعدام نشده ٢٩ ۀکايت از آن دارد که ھم مرداد منتشر شد ح١٣ وزارت اطالعات که امروز ۀبياني. کنند

  .ھای دسته جمعی ديگری نيز ممکن است در پيش باشد باشند ـ به زودی اعدام خواھند شد و اعدام

تبليغ عليه «، »اقدام عليه امنيت ملی«ی از جمله ئھا  دستگير و با اتھام١٣٨٩ و ١٣٨٨ھای   زندانی گويا در سال٣۶اين 

ھای مسلح، درگيری  به وابستگی به گروه» فساد روی زمين و محاربه«، »ھای سلفی عضويت در گروه«، »نظام

ھای طوالنی در  ھا، اين عده مدت بنا به گزارش. مسلحانه با نيروھای امنيتی و ترور روحانيون اھل سنت متھم شدند

ھای ديگر قرار گرفتند و وادار  ھای انفرادی به سر بردند، مورد شکنجه يا بدرفتاری از محاکمه در سلولبازداشت پيش 

اين . اند را پس گرفتند و اعالم کردند زير شکنجه ناگزير از اقرار شده» اعترافات«ًآنھا بعدا اين . شدند» اعتراف«به 

خاطر باورھای دينی، سازماندھی   و اعالم کردند بهھای مسلحانه را رد زندانيان مشارکت در خشونت و فعاليت

ھای  با وجود اين، آنھا در پی محاکمه. اند ھای مذھبی و مشارکت در آنھا و پخش مطالب مذھبی دستگير شده نشست

 به اعدام محکوم ، عادالنهۀالمللی محاکم  قانونی و موازين بينۀھای اولي شدت ناعادالنه و ناقض موازين و تضمين به

  .دندش

ُاند ھمگی از مردم کرد ھستند که  يد کردهئ را تأشان ھايشان اعدام ھا يا منابع نزديک به خانواده  زندانی که خانواده٢١

ُاکثر کردھا از مسلمانان اھل سنت ھستند . اند مند از حقوق فرھنگی و سياسی محروم بوده چندين دھه است با تبعيض نظام

يا » دينی« جرايم  ُدر عين حال، کردھای ايران به اتھام. رو ھستنده قانون و عمل روبکه در ايران با  تبعيض دينی در 

  .شوند فعاليت سياسی به ميزان نامتناسبی به اعدام محکوم می

 مورد ٣٠٠ به ٢٠١۶شمار قربانيان مجازات اعدام در ايران در سال )  مرداد١٢(ت گس ا٢ھای روز  با حساب اعدام

 تن ٩٧٧کم   دست٢٠١۵المللی حقوق بشر، جمھوری اسالمی ايران در سال  ھای بين م سازمانبه اعال. نزديک شده است

  .را اعدام کرد

  :خواھند ی که دارای روابط اقتصادی و سياسی با ايران ھستند، میئويژه کشورھا المللی، به  بينۀھای ما از جامع سازمان

 اين که دير شود، دست به اقدام فوری بزنند؛ ومانده و پيش از  برای جلوگيری از اعدام زندانيان باقی - 

مردان ايران قرار دھند و از آنھا  وگوھای خود با دولت نقض جدی حقوق بشر در ايران را در رأس گفت - 

المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران  ويژه ميثاق بين المللی، به بخواھند به تعھدات خود بر اساس حقوق بين

 .کرده، احترام بگذارند سال پيش امضا ۴٠بيش از 

 )FIDH(ھای حقوق بشر  المللی جامعه فدراسيون بين

  )LDDHI(ی دفاع از حقوق بشر در ايران  جامعه

  org.fidh.www://https/20356: متن فارسی 

 org.fidh.www://https/20355  :متن انگليسی

 

 

 
 


