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گزارشھا

بھرام رحمانی
 ٠۵مارچ ٢٠١۵

موج جديد اعدامھا
توسط حکومت جھل و جنايت ،ترور و اعدام اسالمی ايران
به نظر میرسد که تبهکاران و آدمشکشان حکومت اسالمی ايران ،موج جديدی از اعدام زندانيان سياسی را در
دستور اقدامات جنايتکارنۀ خود قرار دادهاند.
محمود بھزادی راد ،وکيل برادران دھقانی ،در مصاحبه با دويچهوله خبر اعدام ھر شش نفر را تأئيد کرد .به گفتۀ
اين وکيل دادگستری ،اجساد جھانگير و جمشيد دھقانی به خانوادۀشان تحويل داده شده است.
ھرانا ،ارگان خبری مجموعۀ فعاالن حقوق بشر در ايران نيز در گزارشی به نقل از يکی از بستگان حامد احمدی
گزارش داد که مأموران به خانوادۀ اين زندانيان گفتهاند که حکم اعدام اجراء شده و اجساد را میتوانند در قبرستان
»بیبی سکينه« تحويل بگيرند.

رسانهھا و کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران نيز گزارش دادند که حکومت تبهکار و مافيائی اسالمی ايران ،شش
زندانی کرد به نامھای »حامد احمدی«» ،کمال موالئی«» ،جمشيد دھقانی«» ،جھانگير دھقانی«» ،صديق محمدی«
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و »ھادی حسينی« را صبح روز چھارشنبه  ١٣اسفند]حوت[  ١٣٩٣برابر با  ۴مارچ  ،٢٠١۵در زندان رجائیشھر
کرج اعدام کرد.
عثمان موالئی ،برادر کمال موالئی ،يکی از شش زندانی اعدامشده ،ساعت شش صبح به وقت ايران به اين سازمان
مدافع حقوق بشر در ايران گفت که خانوادۀ آنان در مقابل در ورودی زندان منتظر تحويل جنازهھا بودند.
وی تصريح کرد» :ما ساعت  ١٠شب از سنندج به زندان رجائیشھر کرج رسيديم .کمال را چند دقيقهای مالقات
کرديم .حالش خوب بود .بد نبود .چه بگويم؟ حرف زديم ،خداحافظی کرديم و آمديم بيرون منتظر ايستاديم تا ببينيم
چه میشود .مأموری  ۵صبح آمد و گفت تمام شد .اعدام شدند«.
به گفتۀ وبسايت کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران ،به خانوادهھای اين شش نفر که در استان کردستان ساکن
ھستند در تماس تيلفونی گفته شده بود که برای آخرين مالقات پيش از صبح  ١٣اسفندماه به زندان بروند.
اعدام اين شش زندانی در حالی است که پيشتر سازمان عفو بينالملل در خرداد ماه]جوزا[ محاکمۀ حامد احمدی،
کمال موالئی ،جمشيد و جھانگير دھقانی را خالف معيارھای بينالمللی و اصول دادرسی عادالنه دانسته بود.
اين چھار زندانی متھم بودند که در سوءقصد به جان مال محمد شيخاالسالم ،روحانی سنی ،دست داشتهاند .مال محمد
شيخاالسالم نمايندۀ استان کردستان در مجلس خبرگان رھبری بود که روز  ٢۶شھريور]سنبلۀ[  ١٣٨٨به ضرب
گلوله به قتل رسيد.
پس از قتل اين نمايندۀ مجلس خبرگان ،مقامات جنايتکار حکومت اسالمی ،اعالم کردند که اين چھار تن عامالن
ترور بودهاند ،اما سازمان عفو بينالملل تأکيد دارد که آنھا در ماهھای خرداد]جوزا[ و تير]سرطان[ ١٣٨٨
بازداشت شدهاند.

در ھمين حال کمپين بينالمللی حقوق بشر ،در گزارش روز چھارشنبۀ خود اعالم کرده است که اين چھار زندانی
بعدتر از اتھام ترور مال محمد شيخاالسالم »تبرئه شدند و به اتھام محاربه از طريق ھواداری از احزاب کرد مخالف
دولت در شعبۀ  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه به اعدام محکوم شدند«.
عفو بينالملل در گزارشھای پيشين خود از »شکنجه« و »تھديد« اين چھار زندانی در دوران بازداشت خبرداده و
تأکيد کرده بود که آنھا در جريان محاکمه از داشتن وکيل محروم بودهاند.
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يک عضو خانوادۀ حامد احمدی در خرداد  ،١٣٩٣به کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گفته بود» :شکنجهھای
آنھا فلک شدن ،از سقف آويزانشدن ،شوک برقی و گرسنگیھای شديد بوده است .در طول دو سال که در سلول
انفرادی ادارۀ اطالعات سنندج بودند فقط دو بار با خانوادهھایشان مالقات چند دقيقهای داشتند ،تنھا در حدی که
خانواده بداند آنھا زندهاند .آنھا پس از اين که به بند عمومی منتقل شدند بارھا اعالم کردند که تحت شکنجهھای
شديد اتھامات خود را قبول کردهاند«.
صديق محمدی و ھادی حسينی ديگر زندانيان اعدام شده در روز چھارشنبه نيز در خردادماه  ١٣٨٨بازداشت و در
دادگاھی به رياست قاضی مقيسه به اتھام »محاربه« به اعدام محکوم شده بودند.
اين دو نفر در سال  ١٣٩٢دست به اعتصاب غذا زدند ،اما پس از آن که به آنھا اعالم شد که حکم اعدامشان لغو
شده به اعتصاب غذای خود پايان دادند.
چندی نيز گفته شد سامان نسيم و دو زندانی سياسی ديگر اعدام شده اند .در حالی حکومت اسالمی ،رقم اعدام ھا را
افزايش داده است که سازمان ملل متحد بامداد روز چھارشنبه  ١٢اسفند  ٣ - ١٣٩٣مارچ ،يعنی تنھا يک روز قبل
از اعدام اين زندانيان سياسی با انتشار گزارش تازهای در مورد اوضاع حقوق بشر در ايران »ابراز نگرانی عميق«
کرد.
در اين گزارش که از دفتر بان کی مون ،دبير کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر اين سازمان ارسال شده
در مورد نقض حقوق زنان ،اقليتھای مذھبی ،خبرنگاران و فعاالن ابراز نگرانی شده است.
گزارش ساالنۀ سازمان ملل متحد در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در حالی منتشر میشود که مھلت تعيينشده
برای رسيدن به توافقی کلی در مذاکرات ھستهئی با حکومت اسالمی به پايان خود )اواخر ماه مارچ( نزديک
میشود.
رويترز به نقل از گزارش يادشده مینويسد ،ايران بين جنوری و نومبر سال  ٢٠١۴دستکم  ۵٠٠نفر و احتماالً
خيلی بيشتر از اين تعداد را اعدام کرده است .اکثريت اعدامشدگان از محاکمهای عادالنه برخوردار نبودند و بيش از
 ٨٠درصد آنان در رابطه با جرايم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
اين گزارش بر »نگرانی عميق« دبير کل سازمان ملل متحد در مورد »شمار افزايشيابندۀ اعدامھا ،از جمله اعدام
زندانيان سياسی و زير سن قانونی« تأکيد کرده است.
گزارش سازمان ملل میگويد ،تھران به سرکوب آزادی بيان ادامه داده ۵ ،ميليون وبسايت را مسدود و خبرنگاران
را زندانی کرده است» .ممنوعيت کار وکالی مدافع حقوق بشر و آزار فعاالن »باعث ايجاد« عقبگردی در مقياس
کلی در کشور« شده است.
گزارش يادآور میشود که مظنونان در ايران شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار میگيرند ،ماهھا در انفرادی
نگھداری میشوند بدون اين که به وکيل دسترسی داشته باشند و برای اتھامھائی مانند »فساد فیاالرض« و »محاربه
با خدا« با خطر مرگ روبهرو ھستند.
در گزارش ھمچنين آمده که ايران ھمکاری خود در زمينۀ پيماننامهھای حقوق بشری سازمان ملل را بيشتر و از
زيد رعد الحسين ،کميسر عالی حقوق بشر اين سازمان برای ديدار از اين کشور دعوت کرده است .در عين حال
آمده که ايران از بازرسان سازمان ملل در زمينۀ حقوق بشر دعوت نکرد و پرسشنامهھای  ٢۴و  ٢٩اين سازمان
پيرامون مواردی ويژه را بیپاسخ گذاشت.
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سازمان ملل در گزارش تازۀ خود میگويد ،دوسوم زنان ايران مورد خشونت خانگی قرار میگيرند .دخترھا مجبور
به ازدواج در سن پائين میشوند ،به طوری که حدود  ۴٨ھزار و  ۴۵٠دختر بين  ١٠تا  ١۴سال در سال ٢٠١١
ازدواج کردند و ازدواج حداقل ھزار و  ۵٣٧نفر از آنھا نيز در سال  ٢٠١٢صورت گرفت.
حکومت اسالمی ايران ،خالفت اسالمی و غيره ،تنھا يک اقدام را بی پروا اجراء میکنند و آن ھم اعدام و کشتن و
کشتن و ...حکومت ھا و گروه ھائی که با خشم و نفرت عمومی مردم در ايران و جھان مواجه ھستند .تنھا سرنگونی
کليت حکومت اسالمی می تواند اين خشو و نفرت مردم را کاھش دھد!
چھارشنبه سيزدھم اسفند]حوت[  ١٣٩٣برابر با  ۴مارچ ٢٠١۵
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