
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ دسامبر ١۶ - ١٣٨٨ آذر ٢۵

  
  

  !شما، بنيانگذار چنين عدالتی است" امام ! " آقای اصالح طلب
  

  :مسؤولين جنايتکار زندان ديزل آباد کرمانشاه

  "اين ھفته، مصلح را به قصابخانه ميبريمدر  "

 ١۴ - ]قوس[ آذر٢٣تاريخ سه شنبه ه ، طی اطالعيه ای ب١*انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر ايران

اين حقيقت تلخ که باور کردن . دسمبر، خبر از قصد دستگاه بيدادگری رژيم، برای قتل نوجوانی در کرمانشاه ميدھد

د به ھمگان نشان دھد، رژيم اسالمی در ھدف کنونی خود برای قلع و قمع مبارزات مردم، آن غيرممکن است، باي

  . مصر و جدی است

. ف شھر سنندج، بازداشت شده است سالگی با دوست دختر خود در اطرا١٧جوان سنندجی مصلح زمانی، در 

ً  صرفا عادی انسانی، و فاقد به دليل اين رويداد. با دوست دختر خود است" نامشروع"او داشتن رابطه " جرم"

مراجعه به . ھرگونه اھميت قضايی، مصلح در زمان فوق، از سوی قاضی بيدادگاه سنندج، به اعدام محکوم ميشود

 سال است که او با اين ۶از آن پس، . بار نياورده، حکم فوق تأييد ميگردده مرکز بيدادگری در تھران ھم نتيجه ای ب

اجرای اين حکم در تيرماه سال . نرم کرده، در زندان سنندج، به بند کشيده شده استحکم ضدانسانی دست و پنجه 

اين در حالی است، که دوست دختر و خانواده او، . دليل اعتراضات خانواده طرفين و مردم متوقف شده ، ب١٣٨۶

م جنايتکارانه اعدام، ًتاکنون چندين بار و کتبا از ھر گونه شکايتی خودداری کرده، مخالفت خود را با اجرای حک

  .اعالم کرده اند

شدت بر اجرای حکم اعدام او اصرار دارند؛ و از آنجا که امکان اجرای حکم ه تبھکاران مستقر در زندان سنندج، ب

حال در . در اين شھر را مشکل ميديدند، پرونده و سپس خود زندانی را به زندان ديزل آباد کرمانشاه، منتقل نموده اند

ه زندانی مصلح زمانی، ب.  آذر، اعالم گرديده است٢۶، خبر اجرای حکم اعدام او برای روز پنجشنبه ھمين ھفته

محض شنيدن خبر قتل او در اين ھفته، از ھر دو پا فلج شده، که پزشک زندان آن را تأييد، و اجرای حکم را 

  . غيرانسانی و غيرقانونی دانسته است

ان، اما ھنوز کمترين اطالعات منظم و قابل اعتمادی، در باره عناصر با وجود دھھا حزب و سازمان در کردست

بايد برای اين ھمه حزب . ويژه عکس و آدرس آنھا، وجود ندارده جنايتکار صاحب قدرت و موقعيت در اين استان، ب

ضات، و سازمان در کردستان، که قصد حکمرانی تا خراسان شمالی را دارند، ساده باشد، که ليست اسامی ھمه ق
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. دست آورنده شکنجه گران، مأمورين انتظامی، زندانبانان و کارکنان مراکز آدمکشی در شھرھای کردستان را ب

انتشار منظم تصاوير و مشخصات قاتالن در اين منطقه، خود سھمی جدی در توقف و يا تعديل وحشيگريھای آنھا، 

  .  خواھد کردءايفا

دستگاه بيدادگری رژيم، که در .  محکوم به اعدام، در کردستان وجود دارند زندانی سياسی و اجتماعی١٣ھم اينک 

روشھای خود مھارت کسب کرده، ھمواره گروھی از زندانيان را در صف اعدام نگه داشته، تا درصورت تخفيف 

و يا فرزاد از اين رو، اگر زينب جالليان . زير فشار افکار عمومی، حداقل قادر به قتل يک يا دو نفر از آنھا شود

ًکمانگر، از دست آدمکشان حاکم جان سالم بدر ببرند، اين به اين معنی است، که احتماال فرد ديگری در ھمين 

به اينترتيب، مصلح زمانی يکی از کانديداھای حقيقی اين نوع قتل سازمانيافته . دار آويخته خواھد شده روزھا، ب

اينکه خبر  .فوق اما، تنھا مورد در روزھای اخير نبوده استقصد رژيم اسالمی برای دست زدن به جنايت . است

  .اعدام مصلح، ميتواند مستمسکی برای اجرای ھمين حکم، عليه زندانيان نامبرده در باال باشد، دور از انتظار نيست

ان مأمورين رژيم اسالمی در شھر اھواز ھمچنين، طی دو روز يکشنبه و سه شنبه ھفته جاری، دو گروه از زنداني

خون آشام خود ھم، از طريق تبليغات " امت شھيد پرور"آنھا حتی از . ر به دار آويختندسياسی و عادی را در اين شھ

دژخيمان رژيم اسالمی ھرگز تا اين حد . خيابانی دعوت کردند، در مراسم آدمکشی شرکت کرده، از آن لذت ببرند

  .ب مردم  دست بزنندوقيح نبودند، که به چنين شيوه ای، برای توسل به ارعا

بودن، کمترين اعتراضی به بربرمنشی آشکار رژيم اسالمی عليه مردم، در موارد " ملی"ھچيک از جريانات مدعی 

فراميخوانند؛ آنھا تنھا به جايگاه آتی " عدم خشونت"ه جان آمده را به عکس، ھمچنان جامعه به مشابه باال نکرده، ب

در صورتيکه، بر اساس بديھيات دفاع .  مردم برايشان پشيزی ارزش نداردخود در ساختار قدرت فکر کرده، حقوق

جرم رابطه با دوست ه از حقوق ملت، آنھا ميبايستی حداقل در چنين مواردی، با تکه اعالميه ای، از جوانی که فقط ب

  .الم انزجار کننددختر خود به باالی دار ميرود، دفاع کرده، از تبليغات خيابانی برای آدمکشی در مالء عام، اع
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