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  ھوادار: فرستنده

  

  تن٢٠ در صف اعدامیزندان
  

ن رسران،ي ادر  پس از انتخابات سال گذشتهیاسيشدگان س  شمار اعدام،ی اعدام پنج زندانبا ه ھشت ت م. دي ب ون  ھ اکن

دان١٧عدام حکم ا دانی زن رد و سه زن رديغ ی ک دانگريد.  صادر شده استرک  در معرض خطر زي نیاسي ساني زن

  . ھستندنيسنگ صدوراحکام

ور ،ی رستم ارکيا، حسين خضر،ی شيرکو معارف،ی جالليان، حبيب هللا لطيفزينب تمان داللھ،ی رس ين عب د ام  ،ی محم

ان،ی محمد امين اگوش،ی رشيد اخکند،یحمد مايرج ،ی حسن طلع،ی سليمیقادر محمد زاده، مصطف د پوالدخ  ،ی احم

  . صادر شده استاعدامشان  ھستند که حکمی کردی زندان١٧ عزيز محمد زاده ،ی سيد جمال محمد،یحسين یسيد سم

ابیگري دی ساله، زندانستي بی دانشجواني ولني اممحمد ام پرت ه خودروسنگ  است که به اتھ  ی انتظامیروي نی ب

  .شورا به اعدام محکوم شده استدر روز عا

 ٨٨ ماه سال بھشتي است که از ارداعدام  محکوم بهگري دی، زندان  مبتال به ام اسی  ساله٢٣ ماري بنژاد، ی روححامد

  .برد ی در زندان بسر مرانيا ی در انجمن پادشاھتيبه اتھام عضو

ارفررضايام ه پی ع روف ب اني مع دانزي نم اله د٢١ ی زن ري س ه ایگ رورد ز است ک ام عضو٨٨ نيف ه اتھ  در تي ب

  . به اعدام محکوم شده استی بدودادگاه  درزي نیو.  در زندان استیانجمن پادشاھ

را شدبھشتيارد ١٩ در سحرگاه ی سر و صدا و بدون اطالع قبلی ب،ی اعدام پنج زندانحکم ال.  اج داقل یدر ح ه ح  ک

   در زمستان گذشته اعدامزي نیزمان ی و محمدرضا علانيانآرش رحم.  بودشده  از آنان، فرزاد کمانگر، لغویکيحکم 

  . در زندان سنندج اعدام شد٨٨ آبان ماه ستمي بانياحسان فتاح. شدند

اداي ادامه پھمچنان  احکام اعداميی عجوالنه و خارج از قواعد قضای که اجرارود ی آن ممي بنکيا  ري کرده و دامن س

  .ردي بگزيمحکومان را ن

   بدون حکم ھم در خطرندانيزندان

داموزي رجانتيسا ا  وابسته به جناح حاکم، پس از اع دعیگزارش بھشتي ارد١٩ روز یھ ه در آن م رد ک شر ک  ی منت

  . خلق استني حقوق بشر وابسته به سازمان مجاھدگزارشگران تهي عضو کمی نظرآھاروايشده بود که ش
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دان است، ٨٨ که از آذرماه سال ی نظرآھاروايش ذاران اني از بنیکي در زن هيکم گ شر استت وق ب .  گزارشگران حق

  . ارتباط داشته استني با سرپل گروه مجاھدمي طور مستقبه ١٣٨۴ از سال ی شده که وی مدعوزي رجانتيسا

شر نتهي کمی از اعضاگري دیکي ی گودرزاريکوھ هزي گزارشگران حقوق ب م  ک ون ھ ا اتھامات اکن دان است ب  در زن

  .است روبرو شده یمشابھ

ده استني مجاھدسازمان  به ارتباط بازي دانشگاه عالمه نلي محروم از تحصی گلرو دانشجوهيمھد تھم ش  یو.  خلق م

  . استلي دفاع از حق تحصیعضو شورا

اط ني در ایو  برگزار شد ولشي و بدون حضور وکیرعلني به صورت غني فرورد١۵ او روز دادگاه ه ارتب اه ب  دادگ

  .شد خلق متھم نيبا مجاھد

دز،ي سحرخیسي از جمله عاني از زندانگري دی انتقال برخگري دی سواز تانیدآباديز  احم سعود باس دان ی و م ه زن  ب

ان   افراد که ھمه روزنامهنيا.  شده استبشر  فعاالن حقوقی موجب نگرانزيگوھردشت ن ار مجرم نگار ھستند در کن

  .شوند ی می متھمان به قتل نگھدارو خطرناک

دانبھشتي ارد١٩ روز  دریلي که پس از اعدام فرھاد وکدهي خبر رسني زندان او٣۵٠ند  از بنيھمچن د ني ای که زن  بن

دانني پس از ا٣۵٠مسئول بند . اند زده  دست به اعتصاب غذااني زندانگريبود، د راض زن دادان،ي اعت ا را ی تع  از آنھ

 .است ج منتقل کرده را به زندان گوھردشت کرگري دی و تعدادني او٨ و ٧ اندرزگاه به


