9/4/12

ﺑﻪ دار آوﯾﺧﺗن  2ﺑﺮادر در زﻧدان ﮔوھﺮدﺷت ﮐﺮج

ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﻦ  2ﺑﺮادر در زﻧﺪان ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج
| دوﺷﻨﺒﮫ  13 ،ﺷﮭﺮﯾﻮر  | 22:45 ، 1391ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻨﺎﺑﮫ ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﮫ "ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان" روز دوﺷﻨﺒﮫ  13ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه  3زﻧﺪاﻧﯽ از  8زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ از زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج ﺑﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ اﻧﻔﺮادی زﻧﺪان ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  04:00ﺻﺒﺢ در زﻧﺪان ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ 2.ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮادر
.ﺑﻮدﻧﺪ.اﺗﮭﺎم ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
:اﺳﺎﻣﯽ  2ﺑﺮادر ﮐﮫ روز دوﺷﻨﺒﮫ ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﺮوﯾﺰی ﻣﺘﻮﻟﺪ  1357ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  3.5ﺳﺎل در واﺣﺪ  2زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج 1-
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد
اﯾﺮج ﭘﺮوﯾﺰی ﻣﺘﻮﻟﺪ  1359ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  3.5ﺳﺎل در واﺣﺪ  2زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج زﻧﺪاﻧﯽ 2-
.ﺑﻮد.آﻧﮭﺎ از اھﺎﻟﯽ ھﺮﺳﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧﺪ
زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﻧﻔﺮادی زﻧﺪان ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج در اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ 3
ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﮭﺎ را روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  15ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.اﻣﺎ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  2زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻨﻮز اطﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮓ ﺑﮫ  24ﺳﺎﻋﺖ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺿﺪﺑﺸﺮی اﻋﺪام اﯾﻦ  3زﻧﺪاﻧﯽ ،ھﻨﻮز ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯿﮥ رژﯾﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ آﺧﻮﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ
.ای از اﻋﻼم ﺧﺒﺮ اﻋﺪام آﻧﮭﺎ ﺧﻮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯿﮥ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ آﺧﻮﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻗﺼﺪ دارد در طﯽ ھﻔﺘﮥ آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ را در
.ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در ﻣﻼء ﻋﺎم اﻋﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ وﻗﻔﮫ در اﻋﺪام ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﻋﺪم ﺗﻌﮭﺪ در ﺗﮭﺮان ،رژﯾﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﻄﺮز ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰی رو ﺑﮫ اﻋﺪام ھﺎ ی
ﮔﺮوھﯽ آورده اﺳﺖ.ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﺪام و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮﺳﻂ آﺧﻮﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آﺧﻮﻧﺪ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران
.ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﮫ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دارد ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و دﺳﺘﻮر اﺟﺮای آن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ،آﻏﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج اﻋﺪام ھﺎ در اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﺧﻮﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ،ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری
.ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺪام ھﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان.
ﺷﮭﺮﯾﻮر  1391ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  04ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ14 2012
:ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﯾﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
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