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زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﻮطﻦ ﺑﻠﻮچ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی اﻋﺪام ﻗﺮار دارﻧﺪ
اﻋﺪام ﮔﺮوھﯽ  ١١زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان اوﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎل  ١٢زﻧﺪاﻧﯽ از زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج ﺑﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﻧﻔﺮادی ﺟﮭﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی اﻋﺪام
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ﺑﻨﺎﺑﮫ ﮔﺰادﺷﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﮫ »ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان«اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪادی از ١١زﻧﺪاﻧﯽ  ،زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج ﮐﮫ روز
ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه در زﻧﺪان اوﯾﻦ دار زده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻨﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﮫ در روز ﺷﻨﺒﮫ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ٢٣اﻟﯽ  ٣۵ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺒﻮی ٢۵ﺳﺎﻟﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  ٢ﺗﻦ از ﺑﺮادرﻧﺶ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪادی از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن روز ﺷﻨﺒﮫ ١٨ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﮫ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

-١ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﯿﺎﻧﯽ  ٢٣ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎﻟﻦ  ٣واﺣﺪ  ٢زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج ﺑﻮد او  ٢٠ﻣﺎه در زﻧﺪان
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
 -٢ھﺎدی ﺧﺎن زاده  ٢۶ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎﻟﻦ  ٣واﺣﺪ  ٢زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج ،او  ١٨ﻣﺎه در اﯾﻦ زﻧﺪان ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد
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-٣ﻋﺒﺪﷲ داراﺑﯽ  ٢۶ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎﻟﻦ  ٢واﺣﺪ  ٣زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج ﺑﻮد و ﻧﺰدﯾﮓ ﺑﮫ  ٢ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
 -۴ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی  ٢٧ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎﻟﻦ  ١واﺣﺪ  ٢زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج و در ﺣﺪود  ۵ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
 -۵رﺿﺎ ﺳﺒﺰواری  ٣٠ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎﻟﻦ  ١واﺣﺪ  ٢زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج و در ﺣﺪود  ۶ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
 ۶ﻣﺴﻌﻮد ﺣﯿﺪری  ٣۵ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎﻟﻦ  ١واﺣﺪ  ٢زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﮐﺮج و ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮓ ﺑﮫ  ٢روز ھﻨﻮز از اﻋﻼم ﺧﺒﺮ رﺳﻤﯽ  ٢ﮔﺮوه اﻋﺪام ﺷﺪه ﺧﻮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ
ﻗﺎطﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻋﺪام ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ اﻋﺪام ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ در زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان،اﻋﺪام ھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ در زﻧﺪاﻧﮭﺎی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از دﺑﯿﺮ ﮐﻞ  ،ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﺸﺮﯾﺖ رژﯾﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ آﺧﻮﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺑﮫ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺟﮭﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان
 ٢٠ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٠ – 1391ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2012
ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﯾﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ:
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه اﻋﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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