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مـقدمـه

بهخصوص و مردان و زنان  حلقآويز  براي واليتفقيه، رژيم سيريناپذير اشتهاي
بهتازگي ميشود. بيشتر و روز بيشتر هر وحشتزدة شهروندان چشمان مقابل در جوانان،
شهر در ايراني سه جوان  حلقآويز صحنة از تكاندهندهيي فيلم مجاهدين خلق،  سازمان
شهر دهها در تاكنون كه فيلم اين است. كرده خارج ايران از مخفيانه بهطور را خرمآباد
به آخوندها شدت قساوت از جنايتها و به نمايش درآمده، وجدان انساني را آمريكا و اروپا
صحنة از ويدئويي يك نوار مجاهدين نيز قبل چندي جريحهدار مي كند. و منقلب شدت
نمودند. افشا درسطح جهاني را آن و ايران خارج كرده از را سه قرباني سنگسار شقاوتبار
دورة يك طي شده اعالم و علني اعدامهاي به مربوط پايهيي اطالعات حاضر، كتاب
اختيار در كرده و گردآوري را ايران مقاومت متقابل افشاگريهاي نيز و ايران  در ۱۴ماه

ميدهد. قرار حقوقبشر و فعاالن پژوهشگران
انظار  برابر در بيست ويكم، قرن جرأت ميدهد در خود به رژيم اين چگونه اينكه  
و كثيف جنايتهاي چنين به دست  متحد،  ملل در محكوميت ۵۱بار بهرغم و بينالمللي
«تروييكاي از  را پاسخش  است بهتر كه است جداگانهيي بحث بزند، خود شقاوتباري 
گفتگوي و سياست مماشات مبتكران و رژيم اين تجاري اصلي شريك حامي و كه اروپايي»

شد. جويا است، ايران آدمخواران حاكم بر با حقوقبشر!
رژيم  نمي دهد؟ انجام مردم انظار از دور و زندانها در را انساني ضد اعدامهاي اين چرا  و
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چنين در و بوده اين رژيم مختص خود و تنها تنها رويكرد ضدبشري كه اين در آخوندي
از بسيار فراتر كه گرفته خدمت را به سالحي و ندارد،  نداشته سابقه كشوري هيچ در ابعادي
منكوبكردن عنصر و بهمهميزكشيدن كالم، يك در سالح اين استبدادي است. سركوب
انساني معمول و بازتاب بازيافت حتي بهگونه يي است كه مرعوبساختن جامعه و انساني

بدهد. دست از نيز را خود
هرگز و هرگز چيز دو همه اين با اما ميگذرد. رژيم اين خونريز حاكميت از ۲۶سال
و ديگري بنيادگرايي» و تروريسم «صدور يكي كرد، نخواهد و نكرده تغييري اين رژيم در
هستند. واليت فقيه مبنايي رژيم دو عنصر دو پاية اصلي و اهرم، بهمثابه دو اين «سركوب».
خواه باند سركوبگر و شود وارد صحنه اصالحطلبي شعار با شيادي مثل خاتمي خواه بنابراين
واليتفقيه، هرگز رژيم درهرحال، گردند، رژيم سردمدار اصولگرايي نام تحت ديگري
مرز عنصر، دو اين و داشت برنخواهد بنيادگرايي» و تروريسم «صدور و «سركوب» از دست

ميدهد. تشكيل را رژيم اين دروني جناحهاي و باندها همه مشترك فصل و سرخ
سركوب اصلي شاخص اعدام كه است اين ميبرد بحث قلب به را ما كه دقيقتري سؤال
شهرها؟ ميدانهاي در اعدام چرا درمألعام؟  اعدام چرا خيابان؟ در اعدام  چرا اما است،
چشمان برابر در  اعدام چرا دار؟ باالي بر اجساد نگهداشتن جراثقال؟ چرا  با اعدام چرا
قربانيان فرزندان اعدامي؟ راستي چرا رژيم و حضور همسر مردم؟ چرا اعدام در وحشتزدة

نميكند؟ چشم ديگران، اعدام از دور همان زندانها و در را خود
چيزي ميكند، راهنمايي آخوندي به فرد سركوب منحصر خصلت به را ما سؤالها، اين
جامعه و كل ايران وسيله مردم اين به آخوندها ندارد. نمونه اين دنيا در هيچ رژيمي در كه
بر باالي اجساد روزمرة نمايش با مي كنند. منكوب و مرعوب را آنها و گرفته به گروگان را
بدينوسيله آنها مي دهد. رسوخ اعماق جامعه را تا وحشت و رعب جو ضدبشري، رژيم دار،
خودشان در دست حاكميت ملي و سرنوشت بهدستگرفتن و كه خواهان آزادي را مردمي
ستيزهجويي مانع آزاديخواهي، روح و انساني عنصر كشتن با و مي كنند مرعوب هستند،
اين به ميكنند. تحميل به آنان را خود حكومت قرونوسطايي و شده مردم حق خواهي و
آخوندي رژيم ميرود، اعدام پيش به سوي لغو حكم دنياي معاصر، كه شرايطي در ترتيب

مي افزايد. اجتماعي سفاكانة اعدامهاي بر بيشتر هرچه اجتماعي، جرائم بهانه به
است، ممكن كه آنجا تا تالش كرد اهرم، اين بر تكيه با نيز گذشته سالهاي رژيم طي
سد بكاهد و اجتماعي مقاومت بر موج سازمانيافته آثار مقاومت انتقال از ببندد، جامعه را
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رژيم اصرار رمز همان ايجاد كند. اين شهرها خيزشهاي مردمي در مقابل در مانعي و
اوج با همزمان است كه آن خبرهاي اعالن و خياباني جنايت بار اعدامهاي اجراي بر
ديگر، سوي از رژيم دروني تالشي ضعف و يكسو و از اجتماعي گرفتن اعتراضات

ميشود. افزوده آن برابعاد
دوام ابزار يك بهمثابه از اعدام آخوندها استفاده رژيم افشاي به كه حاضر كتاب

اول  قسمت است. شده تنظيم ۷ قسمت در دارد، اختصاص سياسي بقاي و حكومت
و فاصلهگرفتن از «اعدام» تاريخي استفاده تكوين حقوقبشر، سابقة به سير است مروري
تلقي جايگزين شدن جرم و دربارة كارشناسانه بررسي عصر جديد، در آن از تدريجي
چالش باالخره اجتماعي و حاد جرايم در حاكميت نقش فردي، بهجاي تلقي اجتماعي
لغو بهسوي معاصر دنياي حركت اعدام، دربارة ديكتاتوري حكومتهاي با بيستم قرن

آخوندي. رژيم در آن معكوس سير و اعدام حكم
گزيدهيي سپس و اعدام حكم لغو براي مقاومت فعاليتهاي به كتاب بعدي قسمتهاي
و تصويرها آماري، جدول ارائة با و ملي مقاومت شوراي اطالعيه هاي و از افشاگريها
اعدام مخالفان بهواقعيت سرانجام و يافته اختصاص اعدامها دربارة گزارشهاي مختلف،

است. پرداخته عادي مجرمان يا قاچاقچي بهعنوان سياسي زندانيان و رژيم
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حرمتهاي  رعايت و آزاديها را معيار و مالك اگر  حقوق بشر سنجش براي
ناقض بي ترديد قدرت، قبضة تأسيس و از روز فاسد آخوندي نظام دهيم، قرار انساني
ايران،بهعنوان است. جامعة بوده با آن همه جانبه و جنگي هولناك درگير و حقوقبشر
حكومتهاي استبدادي بوده اسير ديرباز از جغرافيايي، محدوده در يك مردمي محصور
دستخوش انساني آحاد به مثابه چه و اجتماعي پيكره يي به عنوان چه حقوقشان و است
سه جهل بهعنوان و ترس از عاري و فقر از عاري دنيايي و بوده ايلغار و  تاختوتاز
در آرماني چشمانداز پرشور و ايدآل يك همواره انساني، احراز هويت براي شاخص

است. داشته جاي ايراني جامعة حسرت
كره در ديگر جوامع بسياري رؤياي فقر، و جهل ترس، از فارغ دنيايي آرزوي اما
تحقق مسيري است بهسوي پيموده، بشريت آنچه تفاوت: با يك هست،  نيز خاك
تاريخي واقعة بسيار يك تأسف تّحير و با سپري كردهاند، ما آن چه مردم و رؤيا اين
رنجهاي را آنچه است. بوده آخوندي نظام ستوران سم تحمل و قهقرا به دردناك
مالها رژيم آورد، بهبار متمادي و سدههاي دههها طي بيوقفهشان و تالش مردم ما
وجاهت گذشته خونريز و ديكتاتور حكومتهاي كه آنجا تا برد. قرونوسطي به يكسره

يافتهاند.
پرداخت با دارد قدمت انسان عمر اندازة به كه حقوقبشر تكوين و شناسايي سير
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مسلم حق اصليترين بررسي را با مسير اين است. رفته بسيار پيش صعوبت با و گزاف بهاي
در دست حاكمان چرا كه شاهد بود. ميتوان آن «اعدام» نقض انساني، «حق حيات» و
در امروز دارد. اگر ممتدي تاريخي سابقة اعدام از استفاده و حق حيات نقض جهان،
«مجازاتي بهعنوان اعدام  كشورها، بسياري از و حقوقبشري حقوقي عرف و فرهنگ
اعدام همچون سال، هزار هزاران براي است، شده محكوم و شناخته غيرمعمول» ظالمانه و
بشريت تحت بر  سنگيني ساية اليزال و ابدي قانون بهعنوان و  حاكمان مسّلم حقوق
در هرروز كشتار ماشين به صورت يك پديدة شوم كه اين تداوم  اما داشت. حاكميت!
حكومتي است كه سران است، دستماية زندگي و حق حيات سالب ما جاي جاي ميهن
و حيات موجب آنها براي مرگ جهت اين از يافتهاند. ديگران مرگ در را خود حيات

است! ايران مردم مذهبي توده و فرهنگي واژه هاي از سؤاستفادههاي بيشمار سرآغاز
هزارة به بربريت توحش و ميراث همچو را «اعدام» كه مرگ  شوم وارثان اين
قرنها پشتوانة از آلودهشان عملي و فكري دستگاه در كشيدهاند بيست ويكم قرن و سوم
فراهم برايشان حكومتي را ستمگري اين توجيه ابزار كه برخوردارند. توحشي سبعيت

ميكند.

تاريخي ـ پديدة اجتماعي فيزيكي حذف

انسان، از حيات سلب حق و جامعيت تعريف، حقيقت و در انسانها سلب حيات
اين پديدة است. ماندگاري بوده همه حاكمان تاريخ سؤاستفاده استفاده و ديرباز مورد
صاحبان توسط آن كاركردي استفادة مرهون زمان از برهه اين تا بربريت از شوم
نيز وسيله كه امروزه بسيارند، بهانههايي آن براي استمرار است. بهانهها و مكنت قدرت

است. حاكم آخوندهاي سؤاستفادة
مختلف نظامهاي  براي راهها سهلترين از يكي اعدام از استفاده تاريخ، طول  در
وحشت ـ اين كنند جامعه ايجاد وحشت آن، در با بهكار بردن يكسو از تا بود حكومتي

جرائم  سياهة تعدد با سو، از ديگر و ميكندـ را تسهيل حكومت كنندة كار مدام، و ترس
خاطـر بههمين شوند.  روي آور مخالفان با تسويهحساب به اعدام، مجازات  به منجر

كرد: زير طبقهبندي بهصورت را ميتوان اعدام موجبات
قتل به جرم پاسخ و مجازات بهعنوان فيزيكي حذف اعدام و ـ
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ديگر… اجتماعي ضد جرائم به پاسخ و مجازات بهعنوان فيزيكي حذف ـ
زيانهاي كه فرد ارتكابي برابر اعمال در به عنوان مجازات فيزيكي حذف و اعدام ـ

دارد. سراسري
روبه رو اعدام مجازات با كه جرائمي گذشته دورانهاي در گوناگون جوامع نزد
دفاع در شده انجام به جرم پاسخي اعدام مجازات اجتماعي داشت. خصلت ابتدا بود
حاكمان زبان نيز ورد ديگر دليل يك مييافت. مشروعيت و بهحساب آمده جامعه از
در جرم ارتكاب از بازدارندگي به جرم» موجد «پاسخ كنار در شديد مجازات بود،
كمترين حد در كه ميزان جرائم كاهش براي و تضميني ميشد تلقي سطح جامعه
«اعدام»! فايده دو به بنابراين حاكمان ببرد. بين از جرم را ارتكاب به تمايالت تأثيرش
و «مشروعيت»  بردند، پي بهسرعت  و…  قتل  جمله  از اجتماعي  جرائم مقابل در 
حكومتكنندگان، فيزيكي براي حذف اعدام و نقطه هم همين دقيقًا از «بازدارندگي».
مخالفان كردن خاموش به نياز خودش،  بقا براي حاكميت  يافت. ابزاري استفادة
خاموش مخالفخوان، و  مخالف هميشگي خاموشي براي راه  سريعترين داشت،
بهصورت توسط قدرت حاكم ترتيب اين به اعدام است. و بدني او فيزيكي كردن
بودند. بازدارنده اعدامها گرفت. قرار وسيع استفادة مورد حكومت حفظ براي ابزاري
پيام هم جامعه افراد و  آحاد  ساير به و  ميكردند  قمع و  قلع  را حكومت مخالفان
از بهوفور رژيم خميني كه چيزي همان ميكردند. منتقل را خود  خاص بازدارنده

ضدمردمي  سپاه وقت فرمانده رضايي، سال۱۳۶۰ محسن تابستان در جست، سود آن
اعدامها «ماشين گفت:  رهنمود مضمون را بهعنوان اين به پاسداران جمله يي به خطاب
مجاهدين وحشيانة كشتار هدف خواهد آورد» پا در خودش ترور كنيد، راهاندازي را

به  پيام وحشت هم و مي بست را مخالفان دهانهاي هم بود كه سيخرداد۶۰ اين از بعد
نگذارند. اعدام است، پرمخاطره كه عاقبتش راه پا در اين كه مردمي ميداد تودههاي
بهصورت دين را وانمود ميكرد تا اسالم مدعي را خود كه آخوندي حاكميت براي
و پاسداران دستباز بهمعناي مجاهدين اعدام جواز گيرد، بهكار مردم عليه حربهيي
اعدام اما بود(۱). سطح جامعه در ديگري جنايتكارانة اقدام هر شكنجهگران براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي
خود  سخنراني رسمًا طي بود ارتجاع مجلس رئيس كه رفسنجاني آخوند ۱۳۶۰ در سال (۱
شوند آويخته بهدار شوند۲ـ ۱ـكشته االجراست: الزم اينها اعضاي بر حكم «چهار كرد: اعالم

شوند». جامعه جدا از ۴ـ شود قطع پايشان و دست ۳ـ
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وحشت و ترور حكومت ولي باشد داشته كاربرد است ممكن گذرا به طور گرچه
مشروعيت نه قطعي نداشت. صحت آن دليل دو از هيچيك چرا كه نيست دوام قابل

آن. نه بازدارندگي و يافت تداوم جرم بهعنوان مجازات اعدام

اعدام! از رهايي قرون وسطي، دوران از پس جهان

و جهل  مقابل در روشنگري عصر بلوغ روند در پيش، سال دويست از حدود
زمينة در ازجمله باخت متحجر رنگ از باورهاي كهنه و بسياري قرونوسطي، خرافة
پديدههاي زمرة در شدند. تحول مشمول نيز مجازات و جرم مثل مفاهيمي حقوق،
جرائم به پاسخي از اعدام بود. اعدام مجازات شيوع جوامع، بر حاكم قرونوسطايي
وسيعي بهطور و شد تبديل سياسي پاسخگويي براي حربه يي به و…) (قتل اجتماعي
جرم به  آنهم او، همانند  ديگر بسياري و ژاندارك سوزاندن بود.  استفاده مورد 
برنميتابيد. را آن روشنگري كه عصر بود رايج  امري حكومت مقابل در مقاومت
و مطلقه حكومتهاي و حاكمان دست در قرونوسطايي شيوهيي بهمثابه «اعدام»
طريق از آنها شد تبديل دانشمندان علمي بررسيهاي موضوع به به زودي ديكتاتوري،
و ندارد جامعه ميزان جرائم در بر اعدام تأثيري ازدياد اثبات كردند كه علمي مطالعة
اجتماعي خشونتهاي ميزان شده منسوخ آن در اعدام كه جوامع از بسياري در قضا از

بود. يافته كاهش نيز

اعدام حكم و استبدادي حكومتهاي

صورت زمينهها ساير از كندتر قانون و  حقوق زمينة در تحوالت آنجاكه از
كشيده قطعي چالشي به «اعدام» تا مجازات نياز بود زمان صدسال از بيش به ميپذيرد،
دولتهاي پراتيك بلكه گذشته قرون حكومتهاي عملكرد نه تنها راستا اين در شود.
فاصلهگرفتن حاصلش كه گرفت قرار آماري بررسي مورد بيستم قرن در حاكم
بر استبدادي حكومتهاي اصرار و اعدامها، از دموكراتيك يا استبدادي غير كشورهاي
تفكرات توسط زده شده دامن نهتنها باور ترتيب به اين بود. مجازات اعدام حفظ و بقا
بلكه رنگ باخت، جنايات ميزان كاهش اعدام بر تأثيرگذاري بر قرونوسطايي مبني
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تداوم بر حكومتها اصرار  كرد.  اثبات را آن عكس قضايي  و  اجتماعي تحقيقات
در ريشه دقيقًا كه ( و… جرم (كم شدن «منافع اجتماعي» از ناشي نه اعدام مجازات
مجرمان اعدام حتي اعدام، به توسل با ديكتاتوري حكومتهاي دارد، حكومتها» «منافع
مردم طريق  اين از و ميكنند  فراهم را اجتماعي وحشت رعب و زمينههاي عادي، 
دست ميدهند. را از حاكميت اساس با مخالفت جرأت اثر اعدامها مرعوبشده در
مردم تودههاي به را پيام اين اعدامها با آخوندي ديكتاتوري رژيم ديگر بهعبارت
داراست. را حاكميت از دفاع كشتار در باالي خونريزي و همچنان ظرفيت كه ميدهد
و بيواسطه بهصورت را مخالفان فيزيكي حذف و كشتار آخوندها آنكه از جدا
و خياباني اعدامهاي به رژيم عالقمندي بنابراين مي گذارند. نمايش  به هم  مستقيم
داشته اجتماعي جرائم با و مبارزه مقابله در آنكه ريشه از بيش وحشيانه مجازاتهاي
مردمي مقاومتهاي و  خيزشها با مقابله در رژيم كارگزاران تالش از برخاسته باشد، 
مي كند تكرار  مردم  براي را پيام اين رژيم خياباني اعدام هر با حقيقت  در  است،
اعدام و دار بساط حكومت ندارد به ضرري كه جرم عادي يك مقابل در وقتي كه
مخالف كه چرا كرد. نخواهد سياسي مخالف با خشونتبار رفتار در ترديدي برپاست،
كشتار و حذف لبه تيز است، نفي حاكميت جامعه در پتانسيل جرأت و تبلور سياسي
به سياسي مخالفتهاي است كه رفته را نشانه سياسي همه مخالف از بيش دليل اين به
مخالف سياسي سازمان  و كرده رشد اجتماعي مشكالت و  مسائل  بستر بر سرعت
رعب آوري چهرة چنان اعدام جهت اين از ميكند. برخوردار مردمي پايگاه از را
سياسي به فعاليت نزديك شدن جرأت عادي شهروند نشان مي دهد كه حكومت از

نيابد(۲). را سياسيـ ـسازمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي
رسانههاي از كه طي نطقي گيالني محمدي آخوند رژيم كشور، ديوانعالي وقت رئيس (۲
به «كشتن گفت: ميكنند همكاري آنان با كسانيكه و مجاهدين مورد در شد، پخش خبري
چپ پاي و راست دست ممكن، حالت فضاحتبارترين به كردن حلقآويز وجه، شديدترين
محاكم به نيست الزم فقهي نظر از گلوله بزنيد را جا آنها همان ديوار دركنار شود، بريده آنان
شود بلكه برده بيمارستان افراد به اين مجروح بدن كه اجازه نميدهد اسالم بياوريد … صالحه
امام فتواي عين نيست كه ضامن بدهند كسي جان هم تعزير آنها زير شوند اگر تمامُكش بايد
كسي گيالني آخوند اسالمي، ۲۸ارديبهشت۶۱) جمهوري و ۲۹شهريور۶۰ (كيهان، است…»

ميدانست! روا نيز خودش مجاهد فرزند دو مورد در را حكمي چنين كه است
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است پديدهيي اجتماعي جرم

و پديده  يك عنوان به  جرم مورد  در تفكر جديدي و تصور  هجدهم قرن از 
جرم ريخت.  درهم را قرون وسطي كهنه باورهاي  و گرديد مطرح اجتماعي بلية 
از قبل مجرم، همانند نيست، جرم بدطينت فرد جانب يك از عملي ارتكاب ديگر
از صرفنظر جرائم پاسخگويي است. براين اساس، جامعه محصول و معلول چيز هر
اجتماعي فنومن يك جرم است، جامعه به عهده دارد, خود جاي كه فردي مسئوليت
ضعيفترين در قانونمند بهطور كه اجتماعي دردهاي از ناشي است معضلي است،
از بايد جهت اين از مي شود. تبديل جرمگرايانه به رفتار جامعه حلقههاي و اليهها
داشت. مبذول جامعه به او و بازگرداندن مجرم اصالح بر مكفي بهاي جامعه سوي
ناديدهگرفتن نيست. راهحل وسطا  قرون  شيوة  به  اعدام و مجرم فيزيكي حذف
سطح جامعه است، در جرم در ازدياد و مجرم پرورش نقش اصلي جامعة جرم زا در
در قبال جامعه به آن, سياسي و اجتماعي ريشهيابي بدون مجرم، حقيقت مجازات
جرمزاي سيستم و به محيط دادن و فرجة بقا فرصت نمي دهد, بلكه مصونيتي جرم
از شهرهاي اعدام در هريك هر وقوع ترتيب اين به و اجتماعي هم هست. سياسي
مردم زيان و به رژيم آخوندي ابعاد مضاعف بهسود در نقش را دقيقًا همين ايران،
و رعب ايجاد در آخوندها ابزاري  سؤاستفادة بر عالوه يعني ميكند، ايفا ايران 
را توجهات عادي، مجرمان اعدام مردمي، خيزشهاي از جلوگيري براي وحشت
آمار مينمايد. و آلوده، منحرف جرمزا جامعة مجرم در مسبب و بهعنوان رژيم از
خودكشي، ازدياد رواني، بيماران فزايندة تعداد موادمخدر، به مبتاليان ميليوني 
مفصل حديث از است مجملي بيان  فحشا و اعتياد سن  كاهش خياباني، كودكان

ايران. جامعه  تلخ واقعيتهاي

و… حاد اجتماعي جرائم حاكميت در نقش
 

ماقبل ديكتاتوري رژيمهاي به نسبت آخوندي  رژيم در عادي مجرمان اعدام
ميزان رفتن باال از ناشي را افزايش اين آخوندها است. يافته تصاعدي آن سير از
اين از است اجتماعي بستري بر افزايش جرم  اما  كردهاند،  اعالم جرائم ارتكاب 
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سادهترين در و جرم است وقوع گيرد، موجبات قرار مورد توجه بايد آنچه جهت
مردم زندگي چرا چيست، جرم ارتكاب افزايش باعث كه است اين سؤال شكل
شرافتمندانه روند يك حاكميت و حاكم دستگاه فساد از بهدور همواره كه ايران
درآمده اجتماعي جرائم به مبتال و  بيمار جامعة  يك  بهصورت  ميپيمود، را
و جلو به ميبايد گامي قاعدتًا سابق رژيم و ديكتاتوري حذف حال آنكه است،
امري باشد، جرائم و…  كاهش زمينة در  جمله  از امور همه در  پيشرفت  موجب
عملكرد و بالفصل نقش محصول زيرا مي زنند، راه آن به را خود آخوندها كه
بر نه  اجتماعي پديده يي بهعنوان  جرم است. ايران جامعه  تباهي در آنان خود 
ايران جامعة از نسل يك كه است رژيمي سردمداران ذمة در كه مرتكب عهدة
دارد، نجومي ابعاد آن در جرائم آمار كه كشانده اند تباهي و فساد چنان به را
است اين واقعيت باشد، نزديك عدالت به  جرائم همين در اعدام مجازات اگر
بابت از شود، برپا حاكم  جنايتكاران براي ميبايد اعدام و  دار بساط همين كه
همين نقطه، از دقيقًا و صورت ميگيرد ايران مردم  همة عليه روزمره كه جناياتي
كه دارد آييني بازخواني به نياز است. اين اجتماعي حيات موجد و واجد قصاص،

است. شده  قرونوسطايي كشانده تأويلهاي مذبح به  آخوندها توسط 

اعدام نظامهاي ديكتاتوري، چالش با بيستم چالش با قرن
  

با چالش اجتماعي، بليهيي و پديده بهعنوان جرم پديدة بر نو نگرش و جديد باور
و حضور با اعدام تنگاتنگ پيوند را موجب شد. اعدام آن رأس در و خشن مجازاتهاي
حكومتهاي بقاي براي اعدام از مداوم سؤاستفادة خودكامه، و توتاليتر حكومتهاي وجود
لغو و حذف نشانههاي و نمونهها اولين يافت. متفاوتي عينيت قرنبيستم در فاشيستي،
در پايان بوده مقارن بيستم نيمة قرن حاكميت فاشيستي در فروپاشي با مجازات اعدام
پس از بود كه كشوري اولين ايتاليا محور، كشورهاي شكست با جنگ جهاني دوم،

محو  از پس  كرد. لغو را اعدام مجازات  سال۱۹۴۷  در موسوليني  فاشيسم فروپاشي 
بود  حالي  در اين سال۱۹۴۹ شد.  در اعدام لغو  نيز موجب آلمان  هيتلري در نازيسم
زيادي تأني و تأخير با اعدام مجازات لغو رسمي اعالم به ديگر كشورهاي تأسي كه
به منحصر نژادپرست فاشيست و مستبد، رژيمهاي قاعدة فروپاشي اما گرفت، صورت
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آفريقاي جنوبي مردم پيروزي از  بايد همچنين دوم نبود. بينالملل جنگ در متحدين
و ضدبشري ظالمانه گامها، مجازات اولين در كه كرد پرتوريا ياد رژيم نژادپرست بر

بالفاصله  سال۱۹۹۴ در نژادپرستي ضد جنبش پيروزمند كرد، حذف و لغو را اعدام
لغو كرد. را اعدام قانون آپارتايد شكستن از درهم پس

اعدام! و ايران دنيا،…

حركت اعدام مجازات لغو بهسمت جهان كشورهاي اخير قرن دو طي حاليكه در
است. يافته افزايش پيوسته نيز  عادي مجرمان  اعدامهاي  آمار  ما كشور در كردهاند،
مي دهد، قرار كشور جهان رتبة دومين در اعدامها بهلحاظ تعداد ايران را آمارها آخرين

دارد. جمعيت ايران ۱۹برابر كه حدود از كشور چين البته بعد
اعدام مجازات به مربوط قوانين نسخ و حذف روند مختلف كشورهاي مورد در
در اشكال در ساير كشورها را اين روند رسيده است. به منصه ظهور بهصور گوناگون

نمود: طبقه بندي مي توان زير
كاهش با اعدام حكم لغو روند از كشورها پارهيي در اعدام: احكام كاهش ۱ـ

است. بوده مواجه محاكم توسط شده صادر اعدام آراي در چشمگير
بازنگري  با ترتيب اين به است، آن اعدام مجازات كه جرائمي و موارد كاهش ۲ ـ
به بود شده اعدام مشخص آن مجازات جرائمي كه اكثر موضوعه جزايي، قوانين در

است. شده تبديل از اعدام بهغير مجازاتهايي
را  اعدام لغو تدريجي سيستم كه كشورهايي اعدام: خشونت بار اشكال تغيير ـ  ۳
تغيير را بهصورتي حذف فيزيكي و نحوههاي قرونوسطايي اعدام اشكال و برگزيدند،
چون سنگسار، مجازاتهايي شود، كاسته خشونتآميز آن بار از بيشتر كه هرچه دادند
اعدام بدوي مجازات اشكال از همه مألعام و علن در حلق آويز، اعدام اعدام بهصورت

. است
حد اعدام باشد.  در مجازات جرائم آن در جديد كه وضع نكردن قوانين ۴ ـ

قوانين  تغيير با حبس، جمله  از ديگر مجازاتهاي  به اعدام  مجازات تبديل ـ  ۵
جزايي.
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آخوندي سياسي اعدامهاي رژيم ماهيت

اعدامهاست تداوم و شدت حّدت است، روزمره و ما درجريان كشور در آنچه اما
رايجترين حلقآويز به صورت اعدام كه آن چنان ممكن. اشكال خشنترين در آنهم
است. كشتار انواع خشنترين شديدترين و روشي از است. شده فيزيكي حذف روش
حاكم جنايتكار آخوندهاي طبع از منبعث تنها كنوني دنياي در سنگسار كه همچنين
رعب ايجاد بهخاطر را توحش كه خياباني اعدامهاي استمرار باالخره و ميشود تكرار
و اعدامها كثرت كه دريافت به سادگي مي توان پس ميزند. دامن اجتماعي وحشت و
قضايي هدف حقوقي و از اينكه ماهيت رژيم آخوندي قبل در مجرمين عادي اعدام
آخوندها صورت حاكميت حفظ هدف با است و سياسي ماهيت داراي داشته باشد,
اشاره فوقًا كه باكشورهايي سراپا را رژيم اين در اعدام بحث كه پديده يي ميگيرد.

ميكند. متفاوت كرديم,

اعدامها براي لغو فعاليت ايران و مقاومت

بينالمللي نفرت از موجي ايران، در اعدام حكم مورد صدها ساالنه اجراي
بيروية احكام كوچكي از ميشود بخش اجرا تازه آنچه داشته است. بهدنبال را
ميشود. آخوندي صادر رژيم قرونوسطايي محاكم از روزه كه هر است اعدامي
مراجع و مجامع در ايران توسط كشتار و اعدام بهخاطر ابعاد گستردة مالها رژيم
مورد بازخواست حيات حق يعني انساني، حقوق ابتداييترين نقض حقوقبشري در
مهم بسيار اعدامها روند ادامه عليه ايران مقاومت نقش است. دائمي محكوميت و
با بعد گام در و  شده انجام اعدامهاي افشاي با گامها اولين در است،  بوده مؤثر
عليه مينمايند، صادر اعدام ضدبشري  حكم  كه محاكمي  آراي از اخبار انتشار
مانع رژيم تا برانگيخته است، بينالمللي جنبش يك در ايران اعدام اجراي حكم

اعدامها شود. بيوقفه ادامه آخوندي در
خود عملكرد از جا دارد آن، اجراي عليه اعدام و مجاهدين مقاومت و نقش بر عالوه
نابرابر در مقابل جنگي در ياد كرد، ضدبشري دشمني مبارزه با تنش پر مقاومت طي سالهاي
اعدام جوخة به كوتاهي فاصله در هزار زنداني سياسي دهها كه ديكتاتوري رژيم سفاكترين
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در چنين رساندند(۴). ثبت به تاريخ ايران صفحات را در بينظير جنايتي و سپرده شدند(۳)
شرايطو درمقابلباجناياتآخوندهاي درندهووحشي اما،رهبراينمقاومتبهرغم مواجهه
مجازات بود، فرستاده مقاومت صفوف داخل به بيشتر جنايات براي آخوندها كه جانياني با
به رغمتماماستداللهايمنطقيودرخواستهايمكررصاحبانحق هيچيكاز اينمزدورانرا
عفو و بخشايش به حقوقشان, به احترام را در عين حق صاحبان باالتر, از منظري و نپذيرفت
بههركجا ميخواهندبروند. معافازهرگونه مجازاتآزاد گذاشتتا فراخواندومجرمان را
يعني حق آن ابتداييترين و حقوق انسان رعايت خود بر اسناد اصليترين در اين مقاومت
ايننويدياستبرايايجادجامعهييفارغازترس،رها زندگيتأكيدوتصريحنمودهاست.

آن! از ناشي وحشت و اعدام از
در  سخناني  طي  آذر۸۳  در رجوي مريم خانم مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
ما و دارند  ادامه رنجها داشت: «… اعالم حقوق بشر جهاني بهمناسبت روز پاريس
اعالمية تصويب  از كه  ۵۷سالي تمامي در  كه  مينگريم حكومتي كارنامة به  امروز، 
نقض را اين اعالميه آن، اندازة به در جهان حكومتي هيچ حقوقبشر ميگذرد، جهاني
انساني است. حقوق حيات» اساسيترين «حق جهاني حقوقبشر اعالمية در است. نكرده
سند بيگفتگوي اعدام انسانهاست. اين ركورددار كه اسير رژيمي هستند مردم ايران اما
اين است. زندانيان سياسي مجاهد براي قتلعام خميني خمينيـ فرمان مكتوب ـدستخط

سال۱۳۶۷  در بي دفاع زنداني ۳۰هزار آن به موجب كه است، جمعي فرمان نابودي يك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي

شدة  محكوم كه ايران در  سياسي زندانيان قتلعام  خميني ۱۳۶۷ رژيم تابستان در (۳ 
۳۰هزار از بيش چندماه ظرف كرد آغاز بودند، مجاهد آنان اكثر و بودند خميني دادگاههاي
اين شدند، سپرده اعدام جوخه هاي به دليل هيچگونه بدون و محاكمه بدون سياسي زنداني
طي وي كرد اعتراض به وادار را خميني وليعهد منتظري، كه بود مفتضح آن چنان قتل عام
اعدام از به كمتر محكوم در سابق «افرادي كه به خميني نوشت: خطاب اين رابطه در نامهيي
قضايي موازين همة به بياعتنايي تازهيي فعاليت بدون و مقدمه بدون آنان كردن اعدام شدهاند،

ميشوند». اعدام بيگناهاني هم بسا جنابعالي حكم … با است قضات احكام و
در  جمعي اعدامهاي اعدامها، اما و …» سال۶۷ زندانيان: قتلعام با رابطه در خامنهاي (۴
با داخل زندان از كه آدمي اين داريم… را اعدام مجازات جمهوري اسالمي در ما ايران…
دارد، اسالمي ارتباط جمهوري مرزهاي به داخل كردند مسلحانه حمله كه حركات مجاهدين
(راديو اعدامش ميكنيم» به محكوم ما خوب ببرند، نبات و نقل برايش شما بايد نظر به را او

۱۵آذر۶۷). رژيم،
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او به خميني، وقت  جانشين كه بود تكاندهنده آنقدر درندهخويي، شدند،  قتل عام
اعدام چند هزار و شدهاند كشته از بيگناهان بسياري فرمان اين با نوشت كرد و اعتراض
اعدام شدگان شمار اين رژيم فقط حاكميت در بازتاب منفي دارد. روز چند در نفر
از بيش مشخصات ـ ليست شهيدان  ـ  اين سند  در ميرسد.  نفر ۱۲۰هزار به سياسي
درون مرزهاي فقط به حيات» «حق كشتن است. شده آنها گردآوري تن از ۲۰هزار
از بخشي جدايي ناپذير ترور مرگ و نمي شود. صدور محدود  ايران اتباع  با و ايران
در آثارش، ناشران و رشدي اعدام فتواي در را آن كه آخوندهاست عمل و انديشه

صدور  ابزار امروز كه تروريسمي در ايران و مرزهاي خارج در تروريستي ۴۵۰ عمل
ديد…» مي توان است، عراق بلعيدن و بنيادگرايي

شدة اهداف اعالم و گذشته دهه سه در ايران مردم مقاومت فعاليتهاي و  اقدامها
است. نبوده ايران مردم حقوق ابتداييترين احقاق براي جانفشاني جز چيزي آن
برخورداري و حق زيستن آخوندها، توحش و اعدام از از ترس بهدور زندگي حق
ملي شوراي مسئول  توسط بارها كه است چيزي آن عصارة آزادي، در  حيات از
روند به بخشيدن پايان است. تصريح شده تأكيد و مختلف سرفصلهاي در مقاومت
آخوندي؛ اختناق سركوبي و از عاري جامعهيي برپايي با سركوبگرانة اعدام مجازات
كه يكي انساني خواركنندة شأن و اسارتبار بندهاي همة از رها آزاد و بناي جامعهيي
اعدام الغاي و وحشيانه مجازاتهاي بر  پاياني مهر  گذاردن آن تعهدات اصليترين از
در سخنان خود رجوي خانم مقاومت، برگزيدة رئيسجمهور كه است؛ نويدي است

منظر  از ما شاهراه و ما  راهحل …» تصريح كرد: و تكرار آنرا ۲۷خرداد۱۳۸۴  در
آزادي همان كه شدة انسانيتيم پايمال گوهر احياي پي ما در ميگذرد. آزاديها تمام
مغلوب انقالبهاي و بشريت احياي همانا آزادي مقولة احياي مسعود، قول به است.
حقوق بشر جهاني اعالمية در مصرح آزاديهاي و حقوق همة به ايران مقاومت است…
از ماليان ستم از آزادشده ايران در ما است. پاپبند آن به مربوط بينالمللي ميثاقهاي و
و مي كنيم وحشيانه دفاع مجازاتهاي اشكال و انواع همة امحاي و از اعدام حكم لغو
بين المللي قوانين و شكنجه منع كنوانسيون به را خود تعهد ما متعهديم. آن به نسبت
ما قرار ميدهيم. تأكيد ديگر مورد يكبار زنان از رفع تبعيض كنوانسيون انساندوستانه و
انتقامجويي و يأس و كينه مجروح از كشور و بالديده جامعة خسته، دلهاي كه برآنيم

بخشيم». التيام اعتماد و محبت و گذشت با را
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حقوقي متون اغلب در كه است شده جنين نيز شناخته براي حتي حيات حق حقوقي بهلحاظ (۱

است. شده آن تصريح و جزايي به مدني بهلحاظ
موجب حيات آدمي كردن زنده همچنان كه است مردم تمامي كشتن بهمثابه انسان ۲)كشتن يك

۳۲ آيه مائده سورة ـ است اجتماعي

متعارف غير و ظالمانه اعدام

رژيم ميرسد.  پايان به او با مرگ و آمدن فرد آغاز(۱) به دنيا با كه زيستن حقي است
عليه اشكال جرم مستمر با همة به طور جنايتها، اين انواع داشتن در همه با دست ضدبشري

است(۲). جامعه درگير تمام عليه آن به تبع و انسان
شدن ذيحيات يا بودن  زنده  نفس  است. اكتسابي نه  و فطري  حقوق  از حيات حق
نيست. قانوني  و هيچ هيچكس شرط، هيچ وابستة كه مي كند واجد حقوقي را او انسان، 
است تفويض نكرده را اين حق كسي است. انساني رأس حقوق در و حيات زندگي حق
او خود به شخص متعلق هر زندگي مشروط است. حق غير اين همينرو بگيرد، از بتواند تا
نيز نهي زمينه در اين گرچه شخص است. خود مربوط به و هم منوط آن در است. تصرف
بيدار جامعة امروزه نزد وجدانهاي حق اين دارد. وجود اخالقي حتي مذهبي بهلحاظ بسياري
كه است حيات حق حقوقبشر ثقل است. شناسايي مورد حقوقبشر تحتعنوان بين المللي
بر حاكم بنيادگرايي هيرارشي و استبدادي حكومتهاي انكار و نفي مورد تاريخي بهطور

است. بوده ايران

۲۱
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آن صدور منشأ كه  محاكمي ماهيت همچنين و اعدام احكام در  شقاوت درجة
امعان نظر است. و تأمل قابل بسياري وجوه از جنايي، بعد هستند جدا از

از كوري دانش، و به بينش راهي است كه تاكنون پيموده، مسيري و جامعة بشري
روشنايي سياهي به و تحجر از دوران گذار روشنگري و و عصر عقلگرايي به جهل،
تباهي سياهي و دوران محصول كه را بشري جامعة مظالم از بسياري عصر خرد خرد.
شد مي تعريف و جهنمي گنهكار، ستمگر، موجودي انسان به دورهيي كه زدود. بود،
عقاب و عالوه برآن بود و دنيوي مجازات در خشونتها انواع بهكار بردن آن  نتيجة كه
جلب بخشايش گناهكار براي طبع ميآمد اين گنهكار وارد انسان كه بر پادافره اخروي
دين فروشان و دينداران كه داشت زمين در او جانب از نمايندهيي به نياز خداوندي
جزاي هم تا بودند زمين روي بر خدا بازوان و دست آنان ميكردند، ايفا را نقش اين
يا حاكميت ديني باشند. اخروي جزاي عهدهدار ثواب و هم و كند فراهم دنيايشان را
فريب تاريخي يك اثر مردم ايران بر امروز شكل گرفت، آنچه بههمين دليل مذهبي
حاكميت تحت مديد ساليان كه اروپاست مردم هزارانبارة تجربه ميكنند، تجربه
حال شد. تجربه و روحشان بر جسم و آسيب زجر و شكنجه و اعدام به صورت كليسا
همان ميكند. تجربه بشريت همة ديگر يكبار گوياتر بهزبان و ايران مردم را تجربه اين
مذهب و شريعت تحتعنوان دين، نام غصب با ايران در امروزه قرونوسطي تفكر
حقيقت در و دين تحت نام آخوندها كه است جنايتي اعدام بارزترين ميكند، بيداد
به اشاره و جزئيات در ورود بدون اعدام  بحث ميرسانند،  ظهور بهمنصة آن برضد
باشد، خدا دين و اسالم قضاوت براي اينكه محك قبل از آن، گوناگون طرق انواع و
كليسا قرونوسطاي جنايات همچنانكه گوياست. را جنايتكار آخوندهاي ماهيت
نداشت بازتاب او را طريقت و مسيح حضرت هيچ گاه ولي بود عيسي (ع) بهنام گرچه
اصليترين دين، نام تحت كه آخوندها با امروز دعواي را كليسا عقبماندة نگرش مگر
از دعواي سياسي، يك آنكه از پيش ميكنند، نقض را حيات حق انسان يعني حقوق
را نمايندة خود است، آنان فكري و عقيدتي جدال و يك جدل باشد … قدرت و نوع

مشغولند. تكاپو به آن واقع عليه در مذهب و و تحتعنوان دين ميزنند جا آييني
شروع سوره و سخن و هر سرآغاز است، كرده آغاز رحيم و نام رحمان كه با ديني
و رحمانيت رحمت جز پيامي است، مهربان و بخشايشگر نام با كه هرخواندن قرآن
اين ميرسانند. انجام به و رحيم رحمان پاك نام با همين هم را اعدام كه عجبا ندارد.
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توسط آنچه قطعًا زمينه اين در است، رهايي و رحمت اسالم توهينها به شقاوتبارترين
ددمنش ماهيت از برخاسته ميآيد ـاعدامـ در به اجرا ايران در روزانه بهطور آخوندها
به را قبل هزارههاي مضمحل  باورهاي و تفكرات كه است  آخوندي ديوصفت و
بهتر و ـ آخوندهاـ خواسته آنان امر واقع در ميكند. اعمال اسالم نام تحت مردم آنهم
تا ميدهند تصنعي مشروعيت با غطاء و روكش دين را خود ضدبشري ماهيت بگوييم
خداست، اين خواست با مخالفت آن، با مخالفتي هر گويي كه بدوزند آنچنان دهان را
به آتش جرم همين به را نفر هزاران كه اروپاست در قرونوسطي آشناي بازي شيادانه
كه آخوندهاست از تمايالت قدرتطلبانة تعبيري سخيف «خدا» ديگر اينجا سوختند.
را خامنهاي وقاحت با كمال كه نيست عجب جاي گرفته مي شود. بهكار جامعه عليه
دقيقًا بر حساب بلكه اخروي جنبة نه از اين انتساب ميكنند، قالب هم وحي به منتسب
مرگبار عليه سياستهاي هر مخالفتي و خدا به نام جنايتي  هر است كه دنيوي كتاب و
يعني روي بهوحي ميكند.وصل  اعالم علوي عالم خداوند و با رودررويي را رژيم
كيفر كه خداوند است حرف با تباين حرفي هر عقبمانده قشر كاست و اين حرف
دنبالة دنيا در هم اخرويش عقاب دژخيمان و شكنجهگران و و پاسداران دنيوي توسط
اعدامي حربه خدا بستن با بهنام را مخالف دهان ترتيب اين خواهد بود. به گريبانگير

است. شده واجب دانسته و فرض خداي آخوندها جانب كه است
متفاوت زبان نيز و تاريخي، ريشههاي پيرامون  تحقيق و بررسي غور، اندكي با
بهسادگي است، آن دريافت بررسي و هاي شيوه از مهمترين تفسير به نياز كه قرآني
مانند كلمهيي در حتي است. تحصيل و دستيابي قابل اسالم از متفاوتي و جوهرة روح
آن از دفاع حمايت و و حفظ و قرآن «حيات» صريح نّص طبق فلسفة آن كه قصاص
رو پيش را زمينههاي متفاوتي قديمه در اينباره بسيار نصوص تاريخي از روايتي است.
رسول (ص) پيش را او بكشت، را مردي «فردي مي گذارد: باز تحقيق و براي بررسي
كه عفوش كني، باشد هيچ ممكن  گفت دم] [صاحب به عليه  صلاهللا  رسول آورند
مثل تو گفت: پس عليهالسالم رسول بستاني، گفت نه! ديت گفت برنيايد، گفت از دلم
تو كه يعني كردند تأويل را اين اهل علم عفوش كردم! رسول اهللا يا گفت مرد باشي! او

باشي!(۳). قاتل او چون نيز
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بعد. و ۳۲۹ صفحه دوم جلد كريم، قرآن تفسير هجري، پنجم قرن ـ رازي ابوالفتوح (۳



۲۴

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

است برخوردار بااليي اعتبار از آن قدمت بهدليل كه مذهبي ـ تاريخي روايت اين
خون صاحب پيامبر از سازگار است.  بسيار بخشايش بر رحمت و قرآني مبني روح با
پيغمبر همانند از طرف ميورزد استنكاف وي وقتي و نه كشتار، است خواستار عفو
اجراي و اعدام احكام پاسخي است به موضعگيري معناي نغز اين ميشود! تلقي قاتل
باور مسلمانان به آن كه او است. وحي منبع به اصلي متصل پيامبر كه طرف شخص از آن
و رأفت بر را خداي حكم خود است، او زبانش جاري بر خدا كالم مستقيم ,خود
اگر تاريخي شرايط آن در كه است پرواضح عفو  به امر و  ميكند تفسير  گذشت
«حيات» به زيان اين و بردهداري, جهل روزگار قضا در از مي شد, اعدام نهي مجازات
بشريت و نجات و تحقيق در جوهرة آييني كه سراسر مّدعي تدّبر اندكي ميبود. پس با
فرد به مثابه يك قتل قرآن، تصريح به و است رحيم و رحمان بهنام هر سخنش سرلوحة
از بعد  امروزه كه  غيرقابلتصوري خشونتهاي چنين به باور است. بشريت  تمام قتل 
و نه رسول سيرة سخن خدا، نه نه مي شود، اعمال اسالم بنام آخوندي رژيم در ۱۴قرن
همان جوهر و عصاره روح، تخديش هست تحريف و هرچه است. معصومين ائمة پيام
ديگري هدف انساني تعالي شأن و انسانيت رستگاري، و هدايت جز كه است آييني

مي كنند. استوار خود ننگين پايه سلطه آن و روح پيام عليه و دين به نام ندارد.
به توجيه دستيازيدن براي اسالم از آخوندها نشان دادن سؤاستفاده در كه از آنجا
توسط اعدام لغو حكم بهجاست شد زده مثال قرونوسطايي احكام كليسا و از اعدام،
حالي آخوند به هم واتيكان حتي زباني بي  زبان  به ميكنيم. يادآوري را واتيكان
حاليكه در است. رسيده اعدام لغو به خود پيشرفت روند در هم كليسا كه ميكند
كه است بديهي  تكرار ميشود! قبل كليسا سال  هزار تجربة يك هنوز ما كشور  در
منافع خدمت در انتقام ستمگرانه چه و مجازات چه بهعنوان آخوندي رژيم در اعدام
نشاندهندة گرفته صورت اعدامهاي از آماري نمونههاي آنهاست. نامشروع حاكميت
مالي از تمكن و ضعيف دارايي به لحاظ شدهاند اعدام كه نفراتي كه بيشتر است اين
اول است: بررسي قابل جهت دو  از هولناك واقعيت اين بودهاند.  برخوردار قليلي
است، شده تصويب و وضع آخوندي رژيم طرف از كه جنايتباري قوانين بهلحاظ
متمكن اقشار طبعًا است. خريداري قابل بياني به و اسقاط قابل ديه پرداخت با قصاص
مالي بهلحاظ ضعيف اقشار جرائم برابر، مقابل در هستند و روبهرو اعدام خطر با كمتر
مقابل در ترتيب اين به ميدهند، تشكيل را اعدامشدگان اكثريت فقير اصطالح در و
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دردناك حال درعين و بسيار روشن مثال ميشود. اعمال نابرابر  مجازات واحد، جرم
صورت گرفت، اطالعات(۴) پيشين وزير فالحيان، پسر توسط كه قتلي پروندة در آنرا
تمكن اساس در كه ميروند چوبهدار پاي  كساني  بنابراين گرفت. سراغ ميتوان
باشند. را نداشته خونـ رضايت صاحب كسب ـ جهت ديه براي پرداخت كافي مالي
شيعيان كه عدل خداوندي همان رودرروي چيز هر از قبل اين احكام بودن ناعادالنه
بر بايد دليل بههمين مي دانند. خود مذهب حقة اركان از آنرا علي بنابيطالب(ع)
خط بايد يكسره ائمة اطهار از پيروي و علوي تشيع از دم زدنشان و آخوندها مسلماني
در آنرا حال درعين و ندارند اعتقاد كه راهي تنها به آخوندها كه چرا كشيد. بطالن

است. (ع) شيعه معصوم امامان شيوه و راه مي كنند سؤاستفاده خود پليد منافع جهت
قضايي امكانات متمكن از طبقات برخورداري توان به تخصصي تر بايد بررسي در
رانت) و رشوه نيز (و حكومتي تشبثات باالخره وكيل و دفاع، يعني حق پرداخت. 
در بيشتر خاطر به همين و دارند دسترسي كمتر جامعه نادار اقشار و محروم طبقات
است. نصيب محرومان هم جنايت حكومتي اعدام اساس باز اعدامند، براين معرض
ارتكابي جرم به پاسخ تنها نه آخوندي دستگاه در اعدام يادشده وجه سه هر از يعني
بهطور ضد حكومتيش شورش و  طغيان بيم كه است اجتماعي  كيفر بلكه نيست،
شدة نگهداشته ضعيف طيفهاي روي بر اعدام  احكام  علني اجراي با و غيرمستقيم
باالترين كه همانها ساكتنگهداشتن براي  است  حكومتي تضمين باالترين جامعه،
به مثابه يك اعدام حيث هر  اين از است. محتمل از سويشان انقالب  و  طغيان خطر
به عادت مجرم حاكميت را تداومش و جرم تكرار آن ادامه است و حكومتي جنايت
حاكميت است.  حكومت  نياز از  ناشي و  برخاسته  اعدام  مخوف عادت  ميكند. 
كه حاكميتي در  حكومتي نظم است.  حكومتي نظم نيازمند  بقايش براي  آخوندي
توده هاي جانب از تهديد معرض هر لحظه در است و فاقد را جامعه مسائل حل توان
هستند، حكومتي نظم ضد طاقت فرسا، فشارهاي تحت مردم دارد. قرار آمده بهجان
را تضمين جامعه تكامل كه ترقي و است عليه نظام اجتماعي حكومتي كه نظام چرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي
مافوق بر جنايتهاي سمت، اين با كه است رهبري خبرگان عضو فالحيان هم اكنون آخوند (۴ 
كه با پرداخت است يك قاتل نيز وزارتش پردهپوشي شده است. پسر وي وي در زمان تصور
چشم مردمي ترتيب بر اين به و بستند بود، شده مرتكب كه قتلي پروندة دوازده ميليون تومان،

پاشيد. خاك هستند، خياباني اعدامهاي شاهد كه
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را داراست خاص خود كه نظم اجتماع منافع است، يك دوگانگي منافع ميكند. اين
برقراري يعني سركوب اعمال است. حكومتي كاست منافع ضامن كه حكومتي نظم و
خاطر بههمين است.  طبيعي جامعه و واقعي مخل پيشرفت كه با زور حكومتي نظام
به آن ميل خود و مراد وفق بر و كه مردم خود نيست ضابطهيي و هيچ قانون، قاعده
مورد نخست گام در غاصب حكومت يك تحميلي نظم اين كنند. رعايت و داده تن
نقض ميشود. بهطوريكه بالغ آن نقض نفي و به بعدي گامهاي مردم در بياعتنايي
نقض ميشود. تبديل مردمي دلخواه عرف يك بهصورت حاكم مقررات و قانون
ظلم سيطرة مردمي تحت مقاومت اشكال است،  حكومت با از ضديت بياني قانون
اجتماعي طغيان ميگذرد، حاكم مقررات و قوانين ضد جريان يك از حكومتي،
خفقان، تحت فضاي و فروخورده اعدامها تداوم  بهدليل كه فشارهاي حاكميت عليه
از جرياني و امواج موجد همواره ميشود، گرفته جلو بيرونيش نمود و بروز از
كه مي گردد ديگر زمينههاي و عرصهها در عليه مردمي سركشيهاي و مخالفتها
است. مصوب نظامات و قواعد نقض قوانين و عملي در مخالفت سهلالحصولترينش
جامعة مردمي، عصيانهاي همين به است آخوندي رژيم پاسخ حقيقت در اعدامها
از كرد. كنترل نميتوان اعدام  بهنام جنايتي و حكومتي حربة  با جز را عصيانزده
قانون اگر كه نمايان ميشود. چرا حكومتي نياز اعدام بهصورت يك كه جاست اين
هست، هم حاكميت خود قانون شامل اين بكشد، كسي را نبايد كسي كه است اين
كه حكومتي پس مرگ است كشتن مجازات اگر ندارد، كشتن  حق هم حاكميت
لواي اجراي تحت را اعدام كه بهخصوص است. اعدام مستحق همه از ميكشد بيش
بيعدالتي نفس  نيست، عدالت ميكشد كه عدالتي ميدهند! برحق وجهه  عدالت
دولتي يك نسل كشي اعدام روال است، بر اين محكوم هركس قتل از جانب است!
است. بنيادگرايي و استبداد بنايش بر حكومتي كه است. آخوندي حكومت توسط

يك اعدام نه آخوندي، حاكميت تحت ايران در كه گفت ميتوان بهضرس قاطع
حكومتي جنايتكار و فاسد پيكره جواب بلكه خاص، جرم به پاسخي حتي نه و كيفر
متفاوت اشكال در را كه غليان خود عصياني جامعهيي بهپا خاسته، كنترل براي است
نظام و نظم منافع در طغياني  تالطم اين براي بازدارنده نقش اعدامها ميدهد، نشان 

مي كنند. بازي حكومتي
ابزاري استفادة و جامعه سطح در اعدامها تداوم در آخوندي رژيم قدرتنمايي اما
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سود حاكميت بقاي تأمين نهايت در و مردمي خيزشهاي از جلوگيري براي آن از كه
در حل مسائل بازرترين گواه درماندگي است. ضعف نهايي مبين يك ميبرد در تحليل
آنرا جايگزين ناشي از و ارعاب اعدام از برخاسته است. خشونت مبتالبه ميليونها انسان
چرا جامعه. براي است شكست يك رفت. هراعدام ميتوان فراتر اينهم از ميكند،
براي شكست ابتدا ديكتاتوري آخوندي. يك تداوم رژيم حضور و است با قرين كه
امر هيچ آن، در كه بشري جامعة شكستي است براي بالفصل، گام در ايران و جامعة
بر تأثير گذار رابطه يي در مگر نمي پيوندد بهوقوع جهان گوشه و نقطه هيچ در مجردي
است پيامي دردناك بيترديد ايران آن، اعدامها در از تأثيرپذير و جامعة بشري پيكره
زماني گام فقط يك و گام يك تنها در را عصر بربريت با فاصله بشري كه جامعة به
و تكرار و حكومتي، سازمانيافته جنايتي است، جنايت يك اعدام اگر هر ميدهد. نشان
شكست بشري. جامعة سپس و ملي جامعة براي ابتدا است شكست يك آن تكرار باز
جنايتبار و افراطي موفق، يورش  يك يعني اعدام هر كه اينرو  از ملي جامعة براي
منكوب آزاديهاست، كردن منكوب مقاصد شومشان در پيشبرد در اهريمني نيروهاي
زندگي و حق حيات رأس آن حق زندگي… در پس تضييع در حقوقبشر و كردن
تداوم محض اعدام، تداوم حقيقت خواهد ماند؟ در باقي تعرض از مصون كدام حقي
در اعدام يك ماند. نبايد محدود روي تعاريف است، ايران در حقوقبشر نقض مطلق و
رو همين است. از جامعه جنايات در كل ابعاد و گوياي خروار مشت نمونة ما كشور
است ديگري خشونتبار اعمال از بسياري نفي و حذف بهمعناي ايران در اعدام نفي

بايد پرداخت. آن جداگانه به كه
دستخوش از حق ديگري را نميتوان هيچ اعدامها در جريان است كه زماني تا
است، قدرت اريكة حكومت آخوندي بر زماني محفوظ دانست. تا آخوندي ايلغار
گسست، ميتوان نقطه از يك تنها را باطل دور اين ملحوظ نيست، اعدامها بر توقفي
بهمعناي ما جامعة اعدام در چرا كه يك نمونه نظام ضدبشري، گسستن هم از نقطه
كه جاست همين از و آخوندي جنايت  حكومت  استمرار  بر روشن است پيامي
قتل به را جامعه  همه گويي بكشد را انساني «هركس كه كالم اين غني محتواي 
بيش است» مردمان حياتبخش همه بخشد زندگي را كه انساني آنكس هر و رسانده
پيروزي كه است حياتبخش نهفته يك رمز معني نيز اين ميشود، در آشكار بيش از
آخوندي حكومت در اعدام انسانها. همه پيروزي انسان يك كردن زنده است، انسان
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از محاكمه اعدام، يك تكويني روند از لحظه هر است، حيات عليه منجزترين جنايت
سبعيت وراي ماهيتي كه است قطعي و كامل آگاهانگي يك حكم، اجراي پايان تا
لمحه آخرين  تا گامها اولين از اعدام، براي جهنمي دستگاه اين ميدهد، آن  به
خصلتي كه مي كند اعمال را ترديدناپذير و صلب اراده يي زندگي، به دادن پايان
وظيفة انساني را حق نقض اصلي ترين ترديدي، شبهه و بيهيچ انساني داراست. ضد
اعدام اجراي دژخيم بر استواري ميپوشاند. عمل جامة آن به ميكند و تلقي خود
در را كه او حكومتي است به دژخيم پشتگرمي كه چرا آخر بي سبب نيست. به تا
كه ديني مشروعيت مجعول پشتوانة بايد افزود، اين به حال مي كند. شقيتر جنايتش
اعتبار اعدام اجراي در عمل دژخيم را و جنايت) و جرم گناه (بهجاي ثواب حد تا
در را قاضي(۵) شريح قانون، تصويب در قانونگذار كذايي را همچنانكه ميبخشد.

… صدور حكم و
حاكميت باالترين نقطة از است كه حكومتي كار جمعي يك تفاصيل اين با اعدام
ارعاب مقابل و در بشريت عليه واحدند جنايتي اندامواره حكم همه صرف مجري تا
اعدام جابرـ حكومت عليه هراقدام از جلوگيري ـ براي اعدام از ناشي است جامعه
در زندگي، يك هميشگي  حذف و اعدام است. اختناق براي حربه  اصليترين
روزانه ننگينش كارنامة در كه است حاكميتي بقاي تضمين و مقطعي حيات معناي
سهمگيني فشار و ايران مردم دوش بر  مضاعف يكبار  ميدهد. ثبت به اعدام چند
روبهرو سازمانيافته و ارگانيك جنايتي با كه است بشري جامعه بيدار وجدانهاي بر
را ملعبه و حقوق بشر حقوق انسان ۷۰ميليون انسان، از دنياي وسيعي بخش در هستند. 

سازد! زندگي و مرگ بازي
كيفر در اعدام بازتاب وقتي نميماند، متوقف و نيافته خاتمه همين جا به اما كار
ابعاد كه موحش  است  نمايشي الجرم حكومتي، است ابزاري و نيست جرم مقابل 
كجا آخوندي تا اين كه حاكميت گوياست را رژيم جنايت يك نامتصور و  متصور
از حيطه تصور است. خود داده به باز دست كجا تا كجاست و خواهد رفت، نهايتش
آن برمال شده از كوچكي گوشههاي از گاهي هر كه است فاجعهيي است. اين خارج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي
حضرت آن قتل بر و فتوي ع) حسين( كه عليه امام است يزيد و معاويه دستگاه قاضي (۵  

تشبيه ميكنند. قاضي شريح به دهد حق فتوا را كه برخالف قاضي مثل در ، داد حكم
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عمومي افكار فراملي براي مسأله يك و ايران مردم براي شوك داخلي يك به تبديل و
مي گردد. جهاني

در را اعدام كه است سادهلوحانه آخوندها، اهريمني قدرت ماهيت با رابطه در
به الجرم خارجي بُعد در اعدام امتداد در خشونت ابعاد كنيم. بسنده تفسير و ترجمه
نگاهي است. برده راه هستهيي تسليحات تكثير و ساخت به جمعي، كشتار سالحهاي
سنگين آب و تهيه اورانيوم سازي آخوندي در غني رژيم اصرار هيستريك به كوتاه
است افراطگري خشونت و بالفصل سالح اتمي، تبعات به دست يافتن مقدمات به عنوان
معلول ميتوان را  اتمي سالح مسامحتًا ميگذرد. خياباني روزمره اعدامهاي از كه
در كه اعدام نقشي پاسخ مي يابد. اهميت درون ايران با اعدام كه همانچيزي دانست
در آن خارجي بعد يعني ديگر سكه روي در را ايفا ميكند رژيم براي ايران داخل
بهمثابه اعدام اگر يافت. ميتوان اتمي تسليحات به دستيابي براي پنهان و آشكار تالش
بقاي و زمان خريدن براي مردمي، خيزشهاي با رويارويي ابزار اصليترين از يكي
بيان است كه «امنيت» معني به اتمي تسليحات نيز خارجي بُعد از عمل ميكند، رژيم
كه ميشود بيدار وقتي بينالمللي وجدان است! شدن سرنگون براي شرمگينانه تالش
لمس و حس خود قدمي در چند را دورُبرد ساخت موشكهاي و اتمي تهديد سالح
در اعدامها تكرار با ما مردم قبل، بسيار از را آخوندي جنايات ابعاد گرچه ميكند.
است، درد مشترك درد يك حال كه جناياتي بودهاند، گواه و شاهد خيابان كوچه و
بينالمللي جامعة  و اعدامـ  ـ با آن هدف اولين ايران مردم كه  بشري جامعة  مشترك

است. آخوندي توسط رژيم هستهيي تسليحات به دستيابي دورتر با گام يك هدفي
يك حيات محدود به و منحصر مرگ، به محكوميتها و اعدام همچنانكه احكام
بود، گواه ميتوان جامعه كل در آنرا بالفصل تأثير نمانده و افراد از تعدادي يا فرد
اجتماعي فرهنگ مخدوش كردن در كنترلي مقطعي گذاري اثر فراتر از اعدامها تأثير
جامعه از اعضاي آحادي جسماني حيات ظاهر در كه اعدام دارد. مخرب به سزا سهم نيز
اجتماع فكري بهتماميت و رفته فراتر جسمي آسيب از زيانبارش آثار ميرود، نشانه را
است، جسمي ستيزة يك آن كه از عالوه  ما، مردم با آخوندي رژيم ستيزة ميبرد، راه
جامعه حيات معنوي اعدامها حقيقت است. در معنوي رويارويي جنگ و تقابل، يك
معنويت واال و فرومردن ابتذال، جايگزيني ارزشها، سقوط است، داده هدف قرار را
كه است مجموعههايي زير و اجتماعي، اخالقي نابه هنجاريهاي گستردة پديدار شدن
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اعدام احكام گفت، ميتوان به جرأت كه روست اين از دارد. سرمنشأ اعدام در بالشك
و ملي اصيل ارزشهاي كه حاوي فرهنگي است. رفته هم نشانه را جامعة ايران فرهنگ
واال سجاياي از فروريختن بسياري است. بوده همگان و زبانزد مباهات ماية و مذهبي
كه جامعهيي است. معنوي فروكشي از اين بودهاند، بخشي شهره آن به ايران مردم كه
صدمهيي دچار روحي ميكند، بهلحاظ صبح اعدام وحشت بار صحنههاي با را شام هر
روند در مألعام در زندگي يك كشتن است. بيمار جامعه يك آن حاصل ميگردد كه
بهدنبال دارد. را جامعه فرهنگي هويت زدايي و ارزشها زوال يا تغيير ساليان متمادي،
برپايي بلكه نيست مجازات و كيفر يك جنايتبار، عمل يك تنها اعدام مقولة بنابراين
از ارزشهاي متعالي بسياري آن حول كه است جامعه شاخص ضدارزشي درون يك
رژيم توسط ايران جامعة معنويت يكبار اعدام هر با مي شود. فروپاشانده جامعه در
مرگ از قبل تا لحظاتي انسان يك جان وقتي مي شود، چوبةدار سپرده به آخوندي
شخصي امري وقتي مجازات به است، برسر آن معامالت و فروش و خريد دستخوش
حكم واردكردن ميكند، حكم يا مرگ محكوم حيات به دم صاحب كه ميشود بدل
فروپاشي معنويت اين چوبة دار… و در زير برزن و كوي صحنه به قضا اعدام و و
سرايت نيز مردم به آحاد خود را دروني فساد حكومتي سراپا فساد، است. جامعه در
بودهاند، بهدور حكومتي از مفاسد كه و شهرونداني عادي مردم كه آنجا تا ميدهد
اوج اين ميدهند.  زندگي پايان به  حكم و حاضر مي شوند چوبةدار پاي بهناگاه در
را ما و فرهنگ اصيل جامعه معنويت اعدام، با آخوندها معنويت جامعه است. سقوط
براي انسان توانايي نفي بلكه انساني حيات بيولوژيك نفي تنها نه اعدام سربريدهاند.
حراج به دار چوبه پاي در انسانيش است. شهروند عادي كه شأن و جايگاه در تفكر
شهروند يك عادي و انسان  ديگر يك  ميدهد، تن  ديگري  قيمتگذاري حيات  و
محصوالت اين است. كرده آخوندي سقوط توحش نيز در خود او بلكه نيست، آزاد
اعدام كه با آخوندهاست حكومت توسط جامعه معنويت فروپاشي و كاركرد اجتماعي
آغازي نقطه ، ميشود پايمال كه است اصول اخالقي اين اين نقطه ميخورد. در رقم
اخالقي مسلم به نقض اصول راه حيات انساني است هدم و حذف و اعدام فعليت كه
اين واقعيت است، سقوط در حال است كه حيات معنوي جامعه ديگر اينجا ميبرد،
ميكشاند. معنوي نابودي ورطه  به را جامعه اعدام با  آخوندي حاكميت كه است

مينمايد. رخ اعدام اخالقي غير و مفهوم معنا كه اينجاست
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در آن گسترش آخوندي و جنايت اپيدمي معنويت، فروپاشي اخالق،  فروپاشي
شيوه يي اعدام بهعنوان دانستن محكوم ميبرد، راه مبحث عميقتري به جامعه سطح
انساني است قطعًا گامي است، داده قرار هدف را حيات نفي و حذف كه مجازات از
ابزاري برايش همچو كه كاربرد اعدام رژيمي در مقابل شيوه جنايتكارانة ولي اين عليه
نهادن در گام است بلكه الزم فراتر گامي جامعه، و سركوبي كنترل جهت در است
گذاردن در پاي اعدام است، گرو در حياتش و بقا اساس حكومتي كه در لغو اعدام
نميتوان با مي سازد. ضرور را متفاوت اجتماعي ساختمان و ساختار براي بطن مبارزهيي
كل حذف و نفي براي قطعي و جانبه همه مبارزهيي آن كنه در مگر بود مخالف اعدام
اين نيست، مجّزا منّجز و پديده يك اعدام باشد. داشته آخوندي وجود فاسد ساختار
اجتماعي حيات سراسر بر با اعدام وجود نظامي است كه و حضور الينفك جزء پديده
كه جناياتي است شاخص و پرچم است. تباهي سرفصل است. انداخته ما چنگ ميهن
اجحاف، تبعيض، بافت چپاول، و ساخت همه كه لواست تحت اين ميرود مردم ما بر
همه از است اجتماعي يك كد اكنون . اعدام مي شود بسيار اعمال نارواييهاي و ظلم
هم با ساختار اجزاي اين همه شده است. ما حاكم مردم بر روزگار كه ديگري بليات
نفي ساختار طرح آخوندي لزومًا رژيم در اعدام لغو طرح مسأله لذا دارد، همخواني
اينكه است، بهمحض نظر مّد است كه اجتماعي متفاوتي و ساختمان موجود حكومتي
جامعه نيز مشخصات آن و مختصات آيد بسياري از پيش اعدام جامعة بدون صحبت از
جامعهيي است ساختمان و ساختار زده مبين ايران خميني در اعدام لغو لذا بيان ميشود.

ميدهد! نويد را آزاد و دموكراتيك حياتي كه خودكامگي و استبداد از فارغ
به ورود اعالم امر در واقع سايه و اپوزيسيون در سوي دولت از اعدام لغو اعالم
مردمي موافقت و برآرا كه دموكراتيك ساختاري از برخاسته است مشروعيتي مرحلة
رژيم توان عدم و مقاومت توسط اعدام الغاي اعالم بهسادگي  اين جا است. استوار
دريافت.در حقيقت ميتوان بهخوبي را مقولهيي چنين به نزديكشدن در آخوندي 
آخوندي در رژيم در چنين مشروعيتي است. مستلزم مشروعيت ما ميهن در لغو اعدام
آن نيز و مخالفت با لغو اعدام جرأت و جسارت و بههمين خاطر اساس موجود نيست
اعدام اساس در كه چرا نيست. متصور حتي و امكانپذير آخوندي نظام توسط آن از
اعدام براي صرفنظركردن از است و حاكميت براي بقاي توسط آخوندها، اعمال شده
است مردمي ضد حاكميت پايان معناي به بلكه نظام مشروعيتيافتن بهمعناي نه آخوند
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بهسادگي دموكراتيك بافتي چگونه كه دريافت ميتوان آنهم مقابل نقطه در چنانكه
نداشته باشد، وجود جامعه از ترس وقتي ميكند. مبادرت آن علني اعالم اعدام و لغو به
نه ندارد. اعدام از ترسي  هم  جامعه خود هم چنانكه نيست  اعدام  براي هم موجبي
اجتماعي متفاوت مجموعه متوازن، زندگي اين از آن، نه ترسي و دارد وجود اعدامي
ميدهد، تن روي به آن بههيچ جامعه نه و ميپذيرد را اعدام ميزند. نه حاكميت رقم را
در اولينبار  براي آنرا  آخوندي رژيم بعداز ما مردم كه است متفاوتي  ساختار اين 
زيستن، حق اعدام، لغو با كشورآخوندزده يي كه كرد. در خواهند تجربه خود تاريخ
سراسر در حقوق بشر منادي بنيادي، يك اصل همچون تفاوتها، همه وراي حيات، حق
كه غيرقابلتفكيك هميشگي و تجزيه، غيرقابل حقوقي حقوقبشر بهمثابه است، ايران
و ارتجاع صبغة ديكتاتوري از هرگونه شده ايران پاكزدايي در زندگي را از شيوهيي نو
احترام بر اساس شيوهيي است زندگي شيوه يك ما، ايران در مي دهد. حقوقبشر نويد
در و گوناگون مواهب از برخورداري در برابر قانون، مقابل در برابر انسانهاي حقوق به
است، از آدمي حق فطري حق زندگي كه در جامعهيي مردمي، زندگي حق رأس آن
جنبشي بگيرد.  او از را حق ندارد آن هم الجرم كسي و او تفويض نشده به كسي سوي
شهروندان روزانه زندگي  در  كه اصول و پايهها در تنها نه  كه حقوقبشر  در نوين
بندهاي و كتب فصول مباحث تئوريك، از حقوقبشر از بهرهوري شد. خواهد ظاهر
از نظري دفاع و برد ميهن ما خواهد مردم آحاد راه به زندگي مصوبهها و قطعنامهها
است ملتي حق اين شد. خواهد روزمره تبديل عملي و دفاعي به انساني زيستن با آن
ديكتاتوري مخوفترين مقابل در سركوب و شكنجه و اعدام از بهدور زندگي براي كه

شده است. متحمل را طوالني و همهجانبه مقاومتي تاريخ مذهبي
است، كرده وعده ايران مقاومت كه آنگونه دموكراتيك، و آزاد جامعهيي در
بار كه است استوار اين بر دقيق بيمسئوليتي بلكه بهطور عميق و پاية بر نه اعدام لغو
با سقوط دارد. برعهده آنرا مسئوليت حكومت و پذيرفته را اجتماعي سنگين خشونت
عملكرد پاسخگوي بايد كه نيستيم مواجه اتوپيايي جامعه با تنها نه ما آخوندي رژيم
آخوندي ساليان ستم يوغ زير از كه مردمي باشيم، هم خونريز سهدهه حاكميت ماليان
كه وعده بهصورت نه دارند.آنهم را خود حقه حقوق مطالبه بهحق آمدهاند بيرون
و خامنهاي خميني، عملكرد ناشي مصائب و باليا همه نقد! درحالي كه حال و بهطور
مواجه يكسو و از اعدام لغو زمان آن است. كار در باقي جامعه روح و جسم اذنابشان بر
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آغاز از امروز آن روي بر تفكر كه امري است. ديگر سوي از خشونتهاي اجتماعي با
براي كاري چه حتمي الوقوع شرايط اين با مقابله در يقيني، فرداي در كه است، شده
بيگناه مردم اعدام، يازيدن به بدون دست گيرد، تا بايد صورت شهروندان از حمايت
حكومت آخوندي، سالهاي محصول و مولود اجتماعي بيماران مقابل خشونتهاي در
دفاع حال عين در و فردي خشونتهاي عليه  اجتماعي  دفاع باشند. تعرض از مصون
خور مقاومت در مسئوليتپذيري يك اين تنها با حكومتي، خشونتهاي در مقابل فردي
واقعيت درون تناقض، و پارادوكس  اين يك  آنجا كه  از است.  امكانپذير مردمي 
نبود داشت،  خواهد به همراه فاجعهآميزي  نتايج در آن مسامحه اندكي است، جامعه 
و باالبردن مي كند جري مردم تضييع حقوق را به جنايت باندهاي تضمينهاي مكفي،
نتيجه در و افراد حقوق دولتي نقض به منجر افراد، جرائم از جلوگيري براي خشونت
گرچه دارد رو پيش در مقاومت است كه امر خطيري اين شد. خواهد حقوقبشر جرح
جهت اصولي راههاي آن پايه يي مصوبات به خصوص و مقاومت ملي شوراي طرحهاي

است(۶). نموده بيني پيش آنرا با مواجه
از انسانها، از حيات دفاع براي راهحل يافتن كه است اين باور بر ايران مقاومت
ضدبشري رژيم حذف از نخست  درگام  كه است ممكن  تالشهاي  ارزشمندترين 

… است ديگري دشوار كار آغاز رژيم پايان گرچه ميگذرد
خشونت متقابل افراد، جان و مال عليه ارتكابي اجتماعي و جرائم به خشونتهاي پاسخ
گرديده اجتماعي معضالت  تشديد رويكردي موجب چنين بسا اي و حكومتي نيست
يك كيفر جرم، يا به عنوان جواب انتقام زند. دامن و را ايجاد خشونت دور كور يك و
آخوندي ارتجاعي رژيم در و همچنين بسيار دور تاريخ در كه است محض بربريت
جزاي اعدام قابل و پاسخ با اگر اجتماعي سنگين جرائم به بخشيدن سابقه دارد. پايان
آمار در حاليكه بود. بربسته رخت جهان از هزارباره تاكنون بود بين رفتن از و عالج
ايران گوياي شهرهاي در بدوي خياباني اعدامهاي بهرغم اجتماعي افزايش خشونتهاي
جرايم نشده كاهش باعث تنها اعدام نه بر اينكه مبني است ديگري حقيقت سخت
روند اجتماعي و فجايع جرايم قضاييهاش و قوانيني و اين رژيم حاكميت تحت بلكه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي
به  سال۱۳۷۵  در شورا اين دبيرخانه توسط مجلد سه در مقاومت شورايملي مصوبات (۶  

است. يافته انتشار و رسيده چاپ
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و مستبد رژيمهاي از آينده يي رها براي ايران مقاومت تعهدي كه يافتهاند. تصاعدي
در خميني نامشخص كلي و وعدههاي نوع از عوامفريبي يك است نه پذيرفته خونريز
با مواجهه در مسئوليت پذيرفتن انساني و به حقوق عميق اعتقادي سر از كه پاريس،
شكل سادهترين به آن انساني در حيات كه است مصيبتبار كنوني اجتماعي شرايط
عادي ميشود.آن چنان نابود و و غيررسمي حذف رسمي بهطور ممانعتي هيچ بدون و
لذا بهره ميجويند. چوبهدار روزمره نيز بهعنوان كار ابزارهاي وسايل و از حتي كه
است، ايران كنوني شرايط از واقعبينانه بادرك همراه مسئوليت پذيرش و تعهد اين
جهاني شناختهشده ارزشهاي اجراي ضديت با و حقوقبشر نقض آن در كه كشوري
با حاكم، دجاالن زير پوشش دين! آنهم ميپذيرد، بهطور علني صورت زمينه، در اين
حمالت از يكسو از تا پنهان ميكنند نام اسالم تحت را خود ماهيت حمله به حقوق بشر،
تحت سبعانهشان عملكرد به برحقي تهاجم هر ديگر سوي از و باشند محفوظ متقابل
كه دجالگري بيابد. اين كفر و دين جنگ صليبي و صورت بازتاب جنگي دين پوشش
ميشود، گرفته بهكار ممكن و وسعت هم چنان بهشدت شد آغاز خميني روزگار از
بقا، و  دوام براي حكومتي خونريز نياز به خاطر با حقوقبشر اسالم دادن قرار رودرو
اعدام است. بشري برحق آرمانهاي عليه محمدي و پاك آيين عليه شيوه خائنانهترين
دينفروشي همان دين، نام تحت افراطگري و دين(۷) پرده دين، استبداد زير پرده زير
است. قرار داده تهاجم مورد جا آن تا را ايران مردم هستي و حيات است كه حكومتي
تالش دجاالنه حال عين و در خود حاكم ميكند. جهت منافع اسكوالستيسم تعاريف
و روشنگري، عصر عدالتخواهانة جنبش عمومي وجهة از سؤاستفاده با تا مي كند
تاريخ، كه خونين صفحات آنكه حال كند. برپا چوبهدار عدالت عنوان و تحت نام
است. رسيده خود پايان به نيز در مي آورد به اجرا عدالت تحتنام را اعدام دجالگرانه

ندارد. اعراب از و محلي مشروعيتي ديگر نيز دين تحت پوشش اعدام همچنانكه
و همدلي بهدنبال ندارد بلكه بيعملي را تنها اتهام مقابل رژيمي خونريز در سكوت
ميرود، مردم سرنوشت بر خيانتي كه مقابل در ميشود. زيرا محسوب آن با همسويي
ضمني تأييد معناي نيز به سوي همين رژيم خونريز  سكوت حتي از اختيار و ماندن،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي
پدرطالقاني از است، جملهيي استبداد نوع دين بدترين پرده زير استبداد (۷

شد. حاكم بيان به مرتجعين خطاب ۱۳۵۸ تابستان در بار اولين كه است
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سخت است كه را آن چه و آورد در اجرا به نميشود كه را آن چه جرأت با است. بايد
از آخوندي بحث رژيم پاي فشرد. تكيه بايد ذكر و حقيقتي قابل اينجا بر گرفت. پي
صادره عدم اجراي حكمهاي يا اعدام احكام لغو و اساسي و تغيير قانون قانون اصالح
اصالحات با يا دهد  تن اصالح به كه  است  آن از  پوسيده تر  رژيم اين نميگذرد. 
و اعدام قانون وجود ايران مردم درد همچنانكه شود. دگرگون شكلي مردمفريبانة
و مردم سرنوشت قانوني ماده يك اصالح يا تغيير با زيرا بود! كه كاش نيست، قصاص
و خرد نقص مجريان و نه قوانين نقص جامعة ما نه در ديگر ميشد. واقعيت جامعهيي
مجموعه جرمزا است. يك نظام حاكميت بهدليل ما مصائب جامعه اعدام، بلكه بزرگ
و با مي زند دامن پيدايش جرايم را خود با عملكردهاي است كه حكومتي اين سيستم
اين زماني كه ميدارد، تا برپا نگه را اعدام و بساط دار خود ارگانهاي خاص و ابزار
پاشنه بر  همواره آخوندي بود و درب روزگار خواهد  نيز آن تبعات ساختار هست،
حاصل خود خودي به هيچگاه  حقوقبشر و آزادي گشت. عدالت، خواهد جنايات
ايجاد و شرايط  تغيير متضمن و  ضامن كه ماست كوشش  دستاورد بلكه نميشود، 
رژيم از فارغ جامعه يي در نو شرايطي بود. خواهد ايران مردم براي نوين تحوالت
بنيادين با تغيير كه آن كهنه و ارتجاعي قيود و بندهاي همة از و آزاد آخوندي فرتوت

بود. خواهد همراه حاكميت كامل دگرگوني و
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لغو اعدام» جهاني «روز اولين كنگرة

«همبسته عليه بهنام فرانسوي انجمن يك ابتكار به اعدام» لغو جهاني «روز اولين كنگرة
شمار  انجمن اين شد. برگزار استراسبورگ شهر ۲تير۱۳۸۰ در تا ۳۱خرداد حكم اعدام» در
اروپا، پارلمان و اروپايي كشورهاي از پارلمان نمايندگان نويسندگان، حقوقدانان، از زيادي
از برخي پشتيباني با را جهان سراسر از حقوقبشر مدافع سازمانهاي همچنين و خبرنگاران
و بحث به روز سه طي كه آورد گردهم اروپا شوراي جلسات سالن در اروپايي دولتهاي
آن لغو شيوههاي و آن گوناگون ابعاد و جهان در اعدام حكم وضعيت پيرامون نظر تبادل

پرداختند.
افشاگري در مورد به و شركت كرد اين كنگره در مقاومت نيز ملي هيأتي از شوراي
در مختلف و مدارك اسناد پخش و آخوندي حاكميت تحت ايران گسترده در اعدامهاي

پرداخت. زمينه اين
مجازات در سطح جهان كه كشوري يگانه بهعنوان خميني كنگره نام رژيم اين در
معرفي شناخته بهرسميت خود جزاي قانون  در را  سنگسار قرونوسطايي و وحشيانه
آن بندهاي از يكي در كه  رسيد بهتصويب قطعنامهيي  كنگره اين  انتهاي در گرديد.
مناسبت همين به را روزي كه اعدام» حكم لغو براي جهاني «ائتالف يك تأسيس
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گرديد. اعالم كند، نامگذاري
غيردولتي  سازمان دهها از متشكل جهاني ائتالف اين در ۲۳ارديبهشت۱۳۸۱ بعد  يكسال
روز بهعنوان ۱۸مهر اعالم ضمن و كرد موجوديت اعالم حقوقبشر مدافع انجمنهاي  و
براي بينالمللي  سطح در گسترده فعاليت را خود كار دستور , اعدام حكم لغو جهاني 

نمود. خود داخلي قوانين در اعدام حكم الغاي به كشورها وادارساختن
جرايم لغو براي همة اعدام را ۸۰كشور حكم متحد, ملل عضو  تا كنون از ۱۹۱كشور
جنايتهاي مانند استثنايي مورد جرايم در كردهاند مگر لغو را اعدام حكم ۱۵كشور كردهاند,
هنوز آنها داخلي قوانين در چه اگر كرده اند, لغو را اعدام حكم عمل در ۲۳كشور جنگي,
سمت و نشده كشورها اعدام در اين كسي كه است ۱۰سال حداقل وجود دارد, ولي اعدام
شمار در را اعدام حكم هنوز جهان ۷۸كشور اما است. مجازات الغاي اين سياستشان سوي و
است آن جمله از ايران بر حاكم رژيم كه ميگذارند اجرا به و دارند خود مجازاتهاي قانوني

صدر جدول قرار ميگيرد. كيفي در فاصلهيي اين لحاظ رژيم آخوندي با به و
متمايز لغو نكردهاند، را اعدام هنوز حكم كشورهايي كه ساير را از رژيم آن چه زيرا
بار سه يا دو و گردن، قطع سنگسار، نظير غيرانساني  و وحشيانه احكام اجراي ميكند
هيچ در كه ناگفته نماند است. ۱۸سال زير نوجوانان اعدام و اعدام به محكوم حلقآويز
و نمي كنند اعدام در مألعام و نميزنند شالق  اعدام  از قبل  را  جهان كسي از نقطهيي
تازه اعدام كنند. اين آنها را و سپس برسند سن قانوني به را زنداني نميكنند تا كودكان
اعدام از سياسي زندانيان مورد آخوندي در قساوتهاي رژيم است. عادي جرايم به مربوط
شكل، فجيعترين به و لودر توسط كشتن و زندانها منفجركردن زخمي، افراد حامله، زنان

است. شده اعمال ديگر، وسطايي قرون شيوة صدها و تقتيل كردن، زجركش

مونترال كنگرة

برگزار  كانادا مونترال ۱۶مهر۸۳ در پنجشنبه اعدام لغو مجازات جهاني كنگرة دومين
شكل گرفت. مختلف حول موضوعات ميزگردهايي اين كنگره، برگزاري در جريان شد.
از گلستانه آقاي داشت، مسلمان كشورهاي و خاورميانه به اختصاص كه ميزگردي در
اردن سابق وزير نخست عبيدات، احمد جلسه رؤساي داشت. شركت ايران مقاومت فعاالن
و بود. زنان و سنگسار اعدام حول اصلي بحث بودند. رئيس پي.آر.آي عثماني، احمد و



بيانية نخستين كنگرة جهاني عليه مجازات اعدام
(اول تير۱۳۸۰)

ما خواستار الغاي جهاني مجازات اعدام هستيم و به اين منظور از شهروندان و 
حکومتها و سازمانهاي بين المللي مي خواهيم که:

حکومتها قوانيني در جهت لغو مجازات اعدام به تصويب رسانند و عهدنامه هاي 
بين المللي و منطقه يي لغو مجازات اعدام را امضا نمايند.

کشورهايي که مجازات مرگ را به مورد اجرا مي گذارند آن را از قوانين خود 
حذف نمايند.

کشورهايي که حکم مرگ افرادي که در هنگام ارتکاب جرم، نوجوان بودند 
را به مرحله اجرا گذارند، ناقض فاحش حقوق بين المللي شناخته شوند.

  افراد مبتال به بيماريهاي رواني نبايد به مرگ محکوم شوند.
به مرحله  يا آن را   کشورهايي که مجازات اعدام را ممنوع اعالم داشته اند 
اجرا نمي گذارند، از تحويل دادن مجرمان به کشورهايي که مجازات مرگ 
را اعمال مي کنند، خودداري نمايند. هرچند اين کشورها تضمين کنند که 

مجرم اعدام نخواهد شد.
 کشورها موظف به انتشار مرتب و آشکار اطالعاتي در مورد محکومان به 

مرگ، شرايط بازداشت شدگان و چگونگي اجراي حکم اعدام مي باشند
  از تمام حکومتها مي خواهيم که از هر گونه اقدام در جهت تعليق مجازات اعدام 
که به وسيلة سازمان ملل متحد و به منظور تحقق الغاي جهاني مجازات اعدام انجام 

مي گيرد، پشتيباني نمايند.
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ايران سنگسار در مجازات به را سخنراني خودش از تونس روزنامه نگار نورا بورسالي، خانم
بود. داده اختصاص

و گزارش ۱۶ساله نوجوان عاطفه رجبي اعدام به اشاره با ميزگرد اين گلستانه در آقاي
شدهاند اعدام از ۱۵۰نفر سال۲۰۰۴ يبش آغاز از ايران مورد آن، گفت: در در بينالملل عفو
نشستهايم اينجا که در حالي است. االن بيشتر بسيار و آمار واقعي است آمار رسمي اينها البته
در آنها را مشخصات که هستند چهار نفري آن دارند. نمونة قرار اعدام معرض بسياري در
و اعدام لغو مجازات مورد در کلي بحث عالوه بر و قرار داديم در اختيار سالن بيرون غرفة
در معرض حاضر حال در که آنهايي نجات براي مشخص اقدامات بايد آن، محکوم کردن

گيرد. صورت دارند، قرار خطري چنين
اريک  رئيس جلسه، بود. نوجوانان اعدام بحث اصلي موضوع كه گرد ديگري ميز  در
در نيز گلستانه آقاي كرد. رجبي آغاز عاطفة اعدام با  را سخنانش آمريکا از پروشکو
تنها اين متأسفانه که است مشکل اين گفت: رجبي اعدام عاطفة به اشاره با خود سخنراني
در شدهاند. اعدام ايران در کودکان و نوجوانان انبوه گذشته دهه دو طي نيست. مورد
اگرچه ميدانم شود. اجرا آنها مورد هستند که در اعدام حکم منتظر حاضر بسياري حال
صرف کارهاي اما است اعدام مجازات لغو آمده ايم  هم گرد اينجا که همة ما هدف
باشد. بدون چنين کاري موجود براي سياسي ارادة بايد مورد کافي نيست. اين حقوقي در
ندارند. اجرايي تضمين هيچيك كه داد انجام ميتوان زيادي كارهاي سياسي ارادة چنين
در که آنهايي به ايران و در سرکوب و اعدامها زياد ميزان به را همة شما توجه ميخواستم
جلوگيري براي داريد توان چه در تا هر کنم قرار دارند جلب حکمي چنين اجراي انتظار

ببريد اين احكام بهکار اجراي از
و  بينالمللي پيمانهاي  از يكسري  امضاکنندة  ايران  گفت:  ادامه در  جلسه رئيس  

آنهاست. دليل مسئول اجراي اين و به کودک است حق ازجمله
حقوقبشر از دفاع كميتة  به دژردن  مجتمع سالن در كتاب  ميز يك  برنامه اين در
اعدام مألعام،  در اعدام عكسهاي  از نمايشگاهي كوچك  كه  بود شده داده اختصاص
را حاضران توجه و ميداد تشكيل را اعدام زير سياسي زنداني چهار مشخصات و زنان
بربيايد دستشان از كمكي هر كه مي گفتند كرده و مراجعه به طوريكه بعضًا برميانگيخت

حاضرند انجام بدهند.
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جهاني فعاليت

و تجمعات به جهان ۲۱شهر در مقاومت اعدام، هواداران حكم جهاني لغو روز مناسبت به
آخوندي حكومت عليه اعتراض فرياد و زدند دست ايران در اعدام عليه اعتراضي اقدامهاي
جامعة سراسري, تجمعات اين در كردند. طنينافكن را جهان در اعدام ركورددار بهعنوان

شد. فراخوانده ايران اعدامها در موج متوقفكردن جهت اقدامي عاجل براي بين المللي
همچنين و نوجوانان اعدام و مألعام در اعدام تصاوير نمايشگاههايي از تجمعات اين در
آن اجراي انتظار در و شده اعدامشان صادر حكم سياسي كه زندانيان و شهيدان عكسهاي
ديدگان مردم معرض در رژيم را ابعاد جنايات از كوچكي  گوشههاي بسيار بهسر ميبرند،

مي داد. قرار تحتتأثير را بينندهيي هر و داده قرار
چوبة كنار در  نكايي  ۱۶سالة دختر رجبي، عاطفة اعدام صحنه هاي نمايش آكسيون
از آنان بسياري و ميخكوب ميكرد خود جاي در دقايقي رهگذران را جالد، قاضي و دار
آخوندهاي جنايتهاي از انزجارشان و گردهمايي در شركتكنندگان با خود همبستگي

مي دادند. نشان را حاكم
كردند: اعالم مشتركي بيانية در مختلف شهرهاي در تجمعات اين در شركتكنندگان
موج آمدهايم كه گردهم حالي در ما اعدام, حكم عليه جهاني روز آستانة «امروز, در

است. فراگرفته ايران را تپيدة ما, خون ميهن به اعدامهاي علني از جديدي
سه  در ۷ زنداني روز گذشته چند طي تنها آخوندها, رسمي مطبوعات بر گزارش بنا
چهار راه در را جوان زنداني اعدامها, يك اين از يكي شدند. در حلقآويز ايران نقطه در

آويختند. بهدار فرزندش و همسر چشمان برابر در و در مألعام اصفهان رباط
و محكومكردن قاضي جنايتكار نكا بهدست در مأل عام در ۱۶ساله رجبي عاطفة حلقآويز

كرده است. شوكه را جهان گذشته, اوت در اعدام ۱۸ساله به چهار نوجوان زير
شامل تنها كه  بوده دستكم ۱۲۰تن اول سال۸۳  نيمة در  شده اعدام زندانيان  شمار 
بر در را مخفي  اعدامهاي و شده اعالم رژيم روزنامههاي توسط كه است  اعدامهايي

نميگيرد.
مردم براي بدبختي و درد سركوب و خفقان, جز كشتار, ارمغاني كه آخوندي رژيم
تشديد بر پيوسته و كرده كسب دنيا در اول را رتبة اعدام,  زمينة در نداشته, بههمراه ايران

افزوده است. خفقان سركوب و
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براي  دادخواهي در استراليا و كانادا اروپا, سراسر در هموطنانمان با همصدا امروز  ما
اقدام يك خواستار بينالمللي جامعة از تا آمده ايم هم گرد ايران مردم شدة پايمال حقوق
براي و بشويم ايران در خياباني اعدامهاي  فزايندة روند با  مقابله براي بينالمللي عاجل
فعلي اجالس توسط ايران  در حقوقبشر گستردة نقض محكوميت قطعنامة  يك صدور 

دهيم. فراخوان عمومي مجمع
محوري نيروي  ايران خلق  مجاهدين سازمان  از حمايت  در تا آمدهايم  هم گرد  ما
با رژيم خونخوار, اين بديل دموكراتيك بهعنوان مقاومت  ملي شوراي ايران و مقاومت
كه ايراني ضد رژيم اين با مماشات استمالت و كه زمان كنيم اعالم بلند به جهانيان صداي
ايران در خفقان و سركوب افزون روز افزايش و رژيم اين عمر طول افزايش آن نتيجة تنها

رسيده است. فرا بوده است،
با خود,  سازمانيافتة  مقاومت از حمايت در تا كرده اند جزم عزم ايران مردم  آري 
مهر ايران درفش در و داغ دوران اعدام و براي هميشه بر حكومت آخوندي, سرنگوني

بزنند». پايان
فعاالن حقوقبشر و وونگ از ويلفريد آقاي لندن در هواداران مقاومت گردهمايي در
كمپين، جوبيلي مسيحي انجمن حقوقبشري مسئوالن از و ايران مردمي مقاومت حاميان از
اعدامهاي روزمرة كردن محكوم و آخوندي رژيم جنايات برشمردن ضمن و سخنراني كرد

نمود. تجليل خلق ايران مجاهدين سازمان مبارزات حقطلبانة از خياباني
محتواي با نامهيي انگلستان در ايراني انجمنهاي مسئوالن از هيأتي برنامه پايان در
از حمايت در و مذهبي ديكتاتوري توسط ايران  در روزمره اعدامهاي كردن محكوم
ليست از خلق مجاهدين سازمان آوردن بيرون درخواست و ايران خلق مجاهدين سازمان

شد. انگلستان وزيري دفتر نخست اروپا، تحويل اتحادية تروريستي
جمع هواداران مقاومت در نروژ مجلس نمايندة هوگلوند، آقاي مورتن نروژ نيز در

گفت: وي كرد. سخنراني و شركت روز اين در
روزانه حكم اعدام ايران در آمدهايم. گرد اينجا اعدام عليه روز جهاني بهمناسبت
بكشند, چالش به رژيم را تا ميكنند جرأت كه اپوزيسيون فعاالن ترور است, جريان در

ميگيرد. صورت ايران در
آن از بايد كه آورد بهوجود در ايران ارزشها، فضايي را به احترام و حقوقبشر نبود
ايران در گفت كه و پارلمانترها سياستمداران به كرد, بايد سكوت گرفت, نبايد فاصله
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كودكان. اعدام با رابطه در به خصوص ميگذرد. چه
مي كند؟ چنين نسل سازندة خود نسل آينده, كه با است رژيم كدام

را شالق اما مرد ميكند, است كه دختربچه را اعدام سركوبگري رژيم ايران, رژيم
نميتوانم مطلع شديم. من از آن ما و شد درج در مطبوعات نروژ خبري كه ميزند.

ساكت بنشينم. اعمال مقابل اين در
من قرار دارد,  پشت سر در آنها ساختمان اعضاي پارلمان كه اكثريت خوشبختانه
و آزادي حقوقبشر, از دفاع دليل به خلق مجاهدين سازمان از بيانيهيي امضاي ضمن
بايد پيش مدتها  رژيم اين است.  نموده  حمايت  رژيم  سركوب  برابر در دموكراسي, 

باشد. نمانده عمرش باقي از زيادي اميدوارم چيز و ميرفت
در حقوقبشر نقض كردن محكوم نيز ضمن نروژي  مترقي كشيش مور، هانه خانم
بيداري خواستار ما گفت: و آزادي دعا كرد تحقق صلح و براي و مقاومت براي ايران
نشان واكنش ولي ظلم را ميبينند ميايستند, گوشهيي كساني كه در بيتفاوتيم, قلبهاي
يك كه توست خواست ضد اين كه ميدانيم چون هستيم اعدام حكم مخالف ما نمي دهند.
ظلم اين از و كني دخالت كه (خدايا) ما از تو ميخواهيم باشد. ديگري انسان جالد انسان
تا عدالتخواهند، كه قدرت برسند به كساني ميخواهيم تو ما از بياوري. بهعمل جلوگيري

كنند. زندگي وآسايش امنيت در مردم
اين در ارائه شد. متحد ملل سازمان هيأتي به دفتر توسط اعتراضي نامة استراليا يك در
به خصوص درايران حقوق بشر به نقض ديدن گزارشهاي مربوط با مربوطه مسئولين ديدار
مرکزي دفتر به را گزارشها قول دادند بهسرعت شده و دگرگون رجبي» «عاطفه اعدام خبر
مجمع عمومي نشست ايران در رژيم نمودن محکوم به نسبت تا ارسال كنند شهر کانبرا در

شود اقدام آينده, ماه در

گسترده اعدامهاي و حقوق بشر وحشتناك نقض عليه لندن در ايرانيان
ميكنند اعتراض كشورشان در

 يونايتدپرس ۱۷مهر۸۳:
داونينگاستريت نخستوزيري دفتر بيرون در ايرانيان اعدام, عليه جهاني روز سالروز در
اعتراض ايران در گسترده و اعدامهاي وحشتناك حقوقبشر نقض به و كرده تجمع امروز
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از بيش به اينسو امسال مارس از ماه كه گزارش دادهاند ايران مطبوعات دولتي كردند.
مخفي بهصورت نيز اعدامها از بسياري است كه حالي در اين و اند شده حلقآويز ۱۲۰نفر
از اخير تكاندهندة نمونههاي به ميتوان ايران رژيم بيرحمانة جنايتهاي از شدهاند. انجام
در يك پدر كردن حلقآويز و عفت منافي اعمال به جرم ۱۶ساله دختر يك اعدام جمله

فرزندانش… از ۴تن چشم جلو
درشرايطيكهسياست«گفتگويسازنده»كه توسط دولتانگليسدرقبالايراناتخاذشده
جهان و منطقه عليه را جدي يي تهديد ايران رژيم زمانيكه در و نداشته ثمره يي هيچگونه
دنبال عراق, در دخالت و تروريسم و حمايت از اتمي, سالحهاي پيگيري تهيه طريق از
مواضع كه خواستند انگلستان دولت از و كرده تجمع استريت داونينگ در ايرانيان ميكند،
رژيم كردن محكوم جهت و اتخاذ كرده ايران حقوقبشر رژيم نقض سياست عليه قوي

نمايد. اقدام ملل متحد عمومي مجمع در نقض حقوقبشر بهخاطر ايران

كنيد حلقآويزها را متوقف
ميكنند تظاهرات رم در ايرانيان اعدام: حكم

۱۹مهر۸۳: آنسا خبرگزاري
اعدام حكم عليه  رم در باربريني ميدان در امروز ايتاليا مقيم ايرانيان از  گروه يك
متوقفكردن براي بينالمللي جامعة مداخلة خواستار و كردند تظاهرات كشورشان در

شدند. ايران در حلقآويزها
شدند  اعدام ۷ زنداني ۲روز عرض در اسالمي, كشور در گفت ايرانيان يكي از نمايندگان
اعالميهيي تظاهركنندگان شد. اعدام مألعام در ۱۶ساله دختر يك گذشته ۱۵اوت در و
شده قطعنامهيي براي خواسته ايتاليا از دولت آن در كه ميكردند عابران پخش در بين را

دهد. ملل ارائه سازمان عمومي بهمجمع مالها ديكتاتوري رژيم محكومكردن

ايران حقوقبشر در نمايشگاه نقض
حقوقبشر مدافع ۳۴سازمان بهدعوت

تاريخچه بيش دربارة بزرگي نمايشگاه حقوق بشر، جهاني ۱۹آذر, روز مناسبت به
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ـ حقوقبشر «ايران عنوان با آن, كنوني وضعيت و ايران در حقوقبشر نقض دهه  دو از
كرد. بهكار آغاز پاريس در شده» سنگسار

جريان روز سه بهمدت آن بهموازات كه متعددي ميزگردهاي و نمايشگاه اين
حقوقبشر  اروپايي مدافع و فرانسوي سازمان غيردولتي و ۳۴ انجمن داشت، از جانب

بود. شده حمايت
عکسها, ارائة ايران با در حقوق بشر نقض گوناگون اشكال و نمايشگاه ابعاد اين در
سالنهاي در زمينه همين در  ايراني هنرمندان آثار هم چنين و  مستند فيلمهاي اسناد,
در پاريس, دهم  منطقه در واقع سرخ» «فرش به نام مجتمعي از طبقه چهار  مختلف

گرفت. قرار بازديدكنندگان ديد معرض
حقوقبشر  پايه يي ترين  بهعنوان حيات» حق «نقض نمايشگاه  اول:  طبقة در
حاكميت ابزار «اعدام: عنوان زير غرفه يي در درآمد. بهتصوير متعدد غرفه هاي در

اعدامهاي  موج تا ۳۰خرداد۶۰  از پيش از مخالفان فيزيكي حذف روند آخوندي»,
درآمده  بهتصوير تابستان ۶۷  در سياسي  زندانيان قتلعام آن ادامة  در و دهه۶۰ آغاز
حلقآويزهاي عكسهاي تازهترين در جامعه سركوبي و ارعاب وسيلة اين تداوم است.
ديدگان برابر  در  منتشر شده، آخوندي رژيم رسانههاي و مطبوعات  در  خياباني كه
و تروريسم» «قربانيان به مربوط طبقه غرفه هاي همين در دارد. قرار بازديدكنندگان
آخوندها حكومت مخالفان توسط حذف از ديگري اشكال زنجيره يي» بيانگر «قتلهاي

هستند. سياسي اعدامهاي ادامة در
ميخكوب را برجايشان بازديدكنندگان كه هست عكس هولناكي قسمت، اين در
به در آن ۱۸تن و گرفت بهار۶۸ در تبريز هلندي در يك عكاس كه ميكند. عكسي
اين مشابه صحنههاي در شدهاند. آويخته به دار مألعام در يكجا موادمخدر قاچاق بهانه
باالكشيدهشدن از قبل مجاهد مختلف وقتي زندانيان شهرهاي در جنايتكارانه اعدامهاي
نيستيم قاچاقچي ما مردم مردم گفته بودند: و خطاب به كشيده فرياد شجاعانه دار طناب
جنايتكار نيز آخوندهاي ترفند اين ميشويم... اعدام مجاهدين از هواداري به جرم و

شد. برمال
سراسر  خيابانهاي چگونه كه ميدهد نشان خياباني اعدامهاي تكاندهندة  تصاوير

گرديد. تبديل فزايندهيي اجتماعي سركوب صحنة به ايران
مالها رژيم  براي همواره اعدامها اين فرد,  يك عليه مجازات اعمال از فراتر 
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به ناراضي بوده است. براي مردم خفقان فضاي ايجاد جامعه و وسيلهيي براي ارعاب
به رغم ميكند. تأكيد اين اعدامها بودن علني قضايي بر دستگاه كه است دليل همين
جراثقالها, بينالمللي. مراجع در آخوندها رسوايي باوجود و عمومي افكار تنفر اظهار
به وسيلهيي خيابانها درختان حتي و برق, چراغ تيرهاي نيمساخته, خانههاي داربستهاي
جمعيت سركوبگر، نيروهاي شدهاند. تبديل «قانونيشده» جنايت اين اعمال براي
اين تكاندهندة تصاوير ميدارند. نگه دور صحنه از را خشمگين و اندوهگين و هراسان
از ۶۴ساله, پيرمرد و ۱۶ساله عاطفه تا اميني پيام و دولتياري احمد از نمايشگاه از قسمت
مي دهد نشان و دربرگرفته را و... ورزشكار و دانشآموز تا پزشكي دانشجو و كاسب
نبوده و امان در قرونوسطايي شقاوت از اين ِسّني طبقه هيچ و اجتماعي قشر كه هيچ
محروم از مردم هفتتن و يافت ادامه نيز روزها همين كه روش جنايتباري نيستند.

گرفت. به  قرباني را زاهدان
از خيابانها، صحنههايي در زنان گستردة دستگيريهاي مألعام، در زنان آويختن به دار
گزيده هايي ضدبشري، مجازات اين زنان محكوم به از عكسهايي سنگسار، حكم اجراي

ميدهد. تشكيل را اين تابلوها محتواي زمينه همين رژيم در مطبوعات و قوانين از
نقض  بر مبتني  نظام اين محكوميت و رژيم ضدبشري قوانين  دوم:  طبقه در
جزايي از قوانين گزيدههايي بود. گرفته قرار مدنظر بينالمللي توسط مراجع حقوقبشر
و مي شود گذاشته  به اجرا آخوندي رژيم توسط ميهنمان در هماكنون كه  مدني و
گوناگون تبعيضهاي زنان, سركوب اسالمي», مجازات «قانون بهخصوص قسمتهايي از
قسمت اين در كه از موضوعاتي بود بيان... آزادي و نقض قومي مذهبي و اقليتهاي عليه
نهادهاي ۵۱قطعنامه شدهاند. ارائه مختلف  تصويرهاي  و عكسها  و  اسناد بهصورت
از گزيدهيي هم چنين و ايران در حقوقبشر نقض محكوميت در متحد ملل مختلف
مدارک و اسناد تکميلکنندة زمينه همين در بينالملل عفو و اروپا پارلمان قطعنامههاي

است. نمايشگاه از قسمت اين
بيرحمانه بهخصوص مجازاتهاي مختلف شكنجه، اشكال از شرحي زيرزمين: طبقة
وسطايي قرون در رژيم جان انسانها را «قصاص» زير عنوان «تعزير» يا که وحشيانه و
ليست همكف, درطبقه ارائه شدهاند. نمايشگاه در زيرزمين مي گيرد، بازي به آخوندها
بهاي سنگيني بيانگر ايران مقاومت شهيدان تن از ۲۰هزار از و تصويرهاي بيش اسامي

دادهاند. آزادي راه در تاکنون ايران مردم که است
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طي سه نيز جلساتي فيلم و عكس اسناد، قالب در شده ارائه مباحث جهت تکميل
گرديد. برگزار نمايشگاه برپايي روز

پرانكيو, ژاكلين  خانم بينالملل عفو فرانسوي بخش از جلسات اين از  يكي در
عفو اقدامهاي از گزارشي كه داشت  شركت ايران، مورد  در اقدام هماهنگكننده
از خانوادههاي برخي سپس داد. ارائه را ايران در حقوقبشر نقض در زمينة بينالملل

از  شماري همچنين و جلسه در حاضر سال۶۷  در سياسي  زندانيان قتلعام شهيدان 
انتظارات و شکايتها زندان بودهاند در مقطع در همان كه مجاهدين هوادار زندانيان

گذاشتند. ايشان درميان با را خود
روز سه مدت به كه حقوقبشر نقض نمايشگاه افتتاحيه جلسة در ۲۰آذر جمعه روز
طي كرد و مقاومت سخنراني برگزيدة رئيسجمهور رجوي، خانم مريم ادامه داشت,
۵۷سالي كه در تمامي مينگريم حكومتي كارنامة به امروز, ما گفت: سخنانش از جمله
اندازة به درجهان, هيچ حكومتي ميگذرد, جهاني حقوقبشر اعالمية تصويب از كه

است. نكرده اعالميه را نقض اين آن,
است. انساني حقوق اساسيترين از حيات» يكي «حق حقوقبشر جهاني اعالمية در

انسانهاست. اعدام بيگفتگوي ركورددار كه هستند رژيمي اسير ايران مردم اما
قوانين متن و روح همچنين و رژيم اين اساسي قانون و ماليان ساختارحاكميت …
تضاد در جهاني حقوقبشر اعالمية و متن با روح و مردم حاكميت اصل با آن, موضوعة

است. كامل
رعايت و است قانون حقوقبشر, نقض آخوندها, حاكميت در كالم: يك  در

است… قانون نقض حقوق بشر,
عزيز، دوستان

اصول و ارزشهاي انساني اروپايي دولتهاي ولي نيست» قابل مذاكره «حقوق بشر
بشريت خطرناكترين دشمن با و سياسي ميبرند تجاري و منافع قربانگاه را به حقوقبشر

مشغولند. شرمآور معامالت و حقوقبشر مذاكرات به
نقضحقوقبشر ماليان  منزويكردن مي گويند: مذاكراتي چنين توجيهكنندگان
از اروپايي حاكي رسمي گزارشهاي تعديلكننده است. گفتگو و تشديد ميكند را
مذهبي, فاشيسم است. اما ايران در حقوقبشر وضع وخامت مذاكرات و بيثمربودن
اروپا امور معاون است. خوشحال مذاكرات اين در خود ديپلوماتيك دستاوردهاي از
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نام گنجاندن با اروپا اتحادية «موافقت گفت پيش دوسال رژيم, خارجة وزارت در
را كه «گشايشهايي» بود ديگر» يك «دستاورد تروريستي» ليست گروههاي در منافقين

داشت. دنبال به اروپا» به ايران صادرات «تسهيل و اقتصادي زمينة در
و قراردادهاي اقتصادي اينگونه گشايشهاي بابت اروپايي از نميدانم دولتمردان من
دوران در كه را ميدانم اين ولي يا تسليت؟ ميگويند خود تبريك به خون, به آغشته
۱۲نفر را در هفته همين فقط شد. بيشتر خياباني اعدامهاي و سنگسارها شمار خاتمي,
به (اشاره اعدامهاست از صحنه يك اين آويختند. بهدار مردم ارعاب براي مألعام

…(۴۸ در صفحه تصوير تصوير ـ
ميتران خانم بنياد ليبرته, فرانس دبيركل ژاكوبي، دانيل آقاي جلسه، سخنران نخستين
هيچوقت ايران در  گفت سركوب حقوقبشر بين المللي افتخاري فدراسيون  رئيس و

است. بيوقفه ادامه داشته نقص حقوقبشر نيافته و كاهش
عليه (جنبش مراپ  دبيركل آئونيت، مولود آقاي كنفرانس، اين ديگر  سخنران
حامي فرانسه مردم  از  بزرگي بخش گفت: خلقها) بين دوستي براي  و  نژادپرستي
قرار تحتتأثير ما تك تك وجدان ميبينيم, را تصاوير اين هستند. زماني كه شما آرمان
ايران در ميدانيم زمانيكه رفت بهخواب راحت باوجدان ميتوان چگونه ميگيرد.
انسانها زايدالوصف بيرحمي با زمانيكه ميدهد؟ رخ چيزهايي چنين مرتب بهطور
ميرغضب بهجاي قاضي وقتي مي شوند, اعدام كودكان وقتي ميكنند, سنگسار را
عليه بلكه ميكنيم, دفاع حقوقبشر از كه ما تمامي عليه نهتنها جرمي اين مينشيند.

فرانسه است. آرمان و چهره بخشي از
بود. فرانسه پيشين خارجة وزير شسون، كلود كنفرانس،آقاي اين بعدي سخنران
همة گفت و كرد توصيف وحشتناك» «واقعًا ميدهد، رخ ايران در كه وي آنچه را
ايران در اگرچه افزود: وي هست. نيز من دل حرف گفتند، رجوي خانم كه را آنچه
حقيقتًا اما داشتهايم، زيادي عالقه نفت به اگرچه و كردهايم  زيادي سرمايه گذاري

كنيم. را متوقف كه اين رابطه اين نيست جز پاسخي
حقوقبشر مطالعات گروه رئيس سال، رودي آقاي پيام كنفرانس اين ادامة در
از آخوندي جنايتهاي رژيم گفت، خود پيام در وي شد. فرانسه خوانده ملي مجلس
وحشتناك وضعيت بينالمللي سازمانهاي گفت و برشمرد را نوجوانان اعدام جمله

را محكوم مي كنند. ايران
وخيم شدن گفت: و آزادي صلح براي زنان بينالمللي از ليگ الندري سيمون خانم
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وي است. نگران كننده جهاني جامعة براي پيش از بيش ايران حقوقبشر در وضعيت
تعيين ايران در نقض حقوقبشر بررسي براي گزارشگر ويژهيي كه شد آن خواستار

شود.
در شد. قرائت اعدام» حكم عليه همبستگي «سازمان پيام چنين هم كنفرانس اين در
اعدام مجازات اجراي حكومتها را در بدترين از يكي شده كه ايران خاطر نشان پيام اين
با ميزند. دست قانوني به اعدام افراد زير سن نادري است كه موارد از يكي و دارد
سراسر در مجازات اين عليه كه ميشويم مصممتر ايران در اعدامها تصويرهاي ديدن

فعاليت كنيم. بيشتر ايران در و البته جهان
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اعدام مجازات مقاومت ايران عليه افشاگريهاي

برگزاري  ماه۱۳۸۴ با ۳ تا ۲۵خرداد فاصله در ۳هفته طي ملي مقاومت ايران شوراي
ضدبشري جنايتهاي  تكاندهنده يي  اسناد آمريكا،  و اروپا در مطبوعاتي  ۲۱كنفرانس 
هولناك صحنة اسناد، اين يكي از داد. قرار ديد جهانيان معرض در را آخوندي رژيم
خرم آباد در شهر دعوتي و اميد ايلوانيان علي صفر خسبياني، جوان به نامهاي سه اعدام

سن  شد. انجام مألعام در آخوندي رژيم جنايتكاران توسط ماه سال۸۳ مرداد در بود كه
نبود. ۲۵سال از باالتر نفر سه اين از هيچكدام

باعنوان ايران مقاومت مطبوعاتي كنفرانس خردادماه۱۳۸۴، سوم سهشنبه روز
شد برگزار پاريس در حقوقبشر» به خيانت  و ايران  در وحشيانه اعدامهاي «افشاي
نمايندگان ديد معرض در در خرمآباد، سه جوان حلقآويز صحنة تكاندهنده فيلم و

گرفت. قرار سياسي شخصيتهاي و خبري رسانههاي
ميگذاشت، گوشهيي از وحشيگري آخوندها را بهنمايش كه ۱۰دقيقهيي فيلم اين
به آنچه نسبت را ناظران حقوق بشر و خبرنگاران ساخت و متأثر بهشدت را حاضران

كرد. ميخكوب و شوكه مي گذرد، ايران در
محمدرضا خارجه، كميسيون مسئول محدثين، محمد آقايان كنفرانس اين در
قضايي كميسيون مسئول زاهدي، سنابرق دكتر و مليتها كميسيون مسئول روحاني،
به آخوندي نظام در قرونوسطايي مجازاتهاي  دربارة  ايران، مقاومت ملي شوراي
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پرداختند. روشنگري
كه خود ايران مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون عضو نظيري، بهزاد آقاي 
«صحنههاي گفت: سخناني طي  آخوندهاست، توسط شكنجهشده  سياسي زنداني
يك جنايتها فقط اين ايران است. در روزمره امر كرديد، يك مشاهده دلخراشي كه
است. مردم در وحشت ايجاد براي وسيله يي بلكه نيست، مشخصي فرد عليه بيرحمي
به اين شرايط با اين مقابله براي رژيم است. انفجاري شرايط هستند و ناراضي مردم 

ميزند. دست سركوبگرانه اقدامات
وقوع تاريخ كه برمي دارد جنايتي پرده از ما رسيده دست به بهتازگي كه سند اين
بوده بسيار گذشته در ۲۰سال كه صحنههايي از زنده سندي اوت۲۰۰۴ است، دوم آن
ملل بينالمللي نهادهاي اختيار را در سند اين ما مانده است. باقي كمي اسناد متأسفانه اما

داد». خواهيم سازمانهاي حقوقبشري قرار و متحد
مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين، محمد آقاي سپس
برآشفته صحنه اين از ديدن انساني وجدان »كدام از جمله گفت: سخنانش در ايران
رژيمي كدام ميكند؟ سكوت جناياتي چنين مقابل در انساني، وجدان نميشود؟كدام
است چقدر كثيف و ميكند؟ مبادرت كثيفي جنايات چنين به سوم ابتداي هزارة در

رژيمي. چنين با بند و زد و معامله
انداخته راه حقوقبشر سفاك گفتگوي رژيم اين اروپا با كه نيست شرمآور اين آيا
مذاكره اروپا تروييكاي با ژنو در فردا و بروكسل در امروز جنايتها اين مسئوالن است.
مسئوالن همان  رژيم مذاكره كنندگان بخرند. وقت اتم بمب توليد براي تا ميكنند 
توليد براي را آمادگيها مذاكرات همة با همزمان هستند. آنها ترور و كشتار و شكنجه
دست اندركار ميكنند. كسب پلوتونيوم  كافي  ميزان  به دستيابي  غني شده، اورانيوم
در كالهك استفاده براي خالص  گرافيت دستآوردن به و  اتمي ماشههاي ساختن 

هستند. اتمي
سردمداران مالقات از اينكه به فيشر ميخواهم قبل بارنيه، استراو و آقايان از من
همين كه مسئول ميرويد كساني به ديدار فردا كنند. شما تماشا را فيلم بروند، اين رژيم

هستند». اعدامها
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ميشود تكرار ايران شهرهاي در روز هر كه صحنهيي

علي  خسبياني، صفر بهنامهاي جوان سال۱۳۸۳ سه ماه مرداد در آخوندي رژيم
شهر ُپرجمعيت خيابانهاي از ۳نقطه در باري شقاوت بهنحو را دعوتي اميد و ايلوانيان

كرد. خرمآباداعدام
در كه حالي در را، سه نفر هر ميگيرد تصميم ابتدا به نام امرايي پرونده اين قاضي
بهدليل ترس متعاقبًا ولي كنند، پرتاب پايين به مناره يك باالي پيچيده شدهاند، از گوني
حلق آويز، بهصورت حكم، اجراي اعالم ميكند كه رژيم ديوانعالي مردم، خشم از

شهر اجرا شود. در سه نقطة جداگانه در
شقايق، ميدان در اعدام اميد دعوتي هنگام صحنه، شاهدان عيني از گزارشهاي به بنا

كندند. را نردهها تمام مردم
و مسكنت فقر با بوده و كودكي يتيم از اعداميها از يكي بسياري ميدانستند كه

بزرگ شده است.
بودند، محل در كه زناني وي، اعدام هنگام و بود خانواده پسر تنها ايلوانيان علي
ميكرد. تبليغ شهر در روز سه آنان اعدام براي رژيم ميكردند. گريه مادرش با همراه
صحنه چنين ميشود، شنيده شده، تهيه خاص شرايط در كه فيلم از بنابر آنچه

است:
مي خواند: را اعدام حكم متن نفر يك

خرم آباد شهيدپرور اهالي
دادگاه عمومي   ۲۴۰۴۲۰  صادره از /۸۳ شماره حكم موجب به مي رساند اطالع به
خرمآباد از مفسدين شهر نفر به تأييد ديوانعالي كشور رسيده است، سه كه خرمآباد

اسامي: به
اسداهللا فرزند ايلوانيان علي

عبداهللا خسبياني  فرزند صفر
پنجشنبه فرزند دعوتي اميد

خشنودي جهت حكم اين شدند كه محكوم اعدام به و اكراه، عنف به زناي اتهام به
نقطه  سه در مألعام در امروز بعدازظهر ۵ ساعت رأس خرمآباد، شهر مؤمن مردم شما
مجرمين و اجرا امام حسين، ميدان و ميدان بزرگ شهدا، پل واقع در خرمآباد شهر از
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شد. خواهند آويخته مجازات بهدار
مرگ از قبل لحظاتي اعدام  محكوم به جوان صحبتهاي

تكرار ميكند). را اين جمله بار (چند باز كنيد را محكوم: چشمهايم -
دارد. پيامي ببينيد مأمور: -

كنيد. باز موقع انداختن طناب: صبر كنيد، چشمهايم را محكوم -
شود). انجام ساعت (يعني بايد رأس بگير، ساعت دارد فاصله مأمور: -

را تا مردم باز كنيد مي گويم چشمهايم را به شما باز كنيد محكوم: چشمهايم را -
مي كند). تكرار بار (چند ببينم
بگو. داري چه هر مأمور: -

ببينم. مردم را تا كنيد باز را چشمهايم قسم ابوالفضل به را محكوم: تو -
داري بگو. هرچه يك مأمور: -

گناهكاري بوده باشيم، انسان است ممكن ما مأمور: و مردم محكوم خطاب به -
همه را اين خانم همه مردم مي شناسند. نبود. آن خانم را اعدام حقمان  ما ولي
به دست است) قاضي امرايي (امرايي و طاهري اعدام نبود. حقمان ما ميشناسند.
هستم. ممنون او كنم و مي شكر به درگاه خداوند ميكنند. را اعدام ما كردند و يكي
حالل كنيد. مرا كنيد. ملت مرا حالل خرمآباد! است. مردم  من اين بوده سرنوشت

است. بوده اين سرنوشتم ندارم. ترسي هيچ ندارم. چيزي هيچ
صبر آقا ميگويد اعدامي نفر كه ميشود  نزديك  اعدامي به مأمورين از يكي

كن.
داري؟ پيامي براي جوانها چه مأمور: -

ميخواهم خداوند از راست بروند. كه به راه پيامم اينست جوانها براي محكوم: -
كه كنند ازدواج تا فراهم شود) برايشان مالي و وضع مادي (يعني بسازد برايشان
دوست بد نچرخند با بشناسند، را خود دوست نشوند. خارج راست هيچوقت از راه

مي كنم. شكر خداوند درگاه به بار هزار صد …
بود؟ جرمشان چه آنها شما بودند؟ همراه كساني مأمور: چه -

شوند. آزاد بايد ندارند. گناهي نكردهاند. هيچ جرمي هيچ آنها محكوم: -
كنند؟ آزادشان بايد چرا كنند. آزادشان بايد چرا مأمور: -



صحنههاييازاعدامخيابانيدرخرمآباد
مردادماه١٣٨٣
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كنند. آزاد بايد را آنها شركت نكردهاند. آدمربايي اين در آنها محكوم: -
قسم چشمهايم ابوالفضل مادر به سرهنگ، تو را جناب سرهنگ، محكوم: جناب -

كنيد. باز را
ميشود. آويخته بهدار بسته چشمهاي با اعدامي جوان بعد لحظاتي

فقيه واليت جنايتكار رژيم به نسبت جهاني تنفر و انزجار ابراز

خارج ايران از خلق  مجاهدين سازمان توسط كه ضدبشري جنايت  اين فيلم
انگلستان مونپليه)، (پاريس، فرانسه ازجمله: مختلف كشورهاي در ۳هفته شده و طي
سوييس (ژنو)، ايرلند شمال كاليفرنيا)، و كلرادو، تگزاس (لندن)، آمريكا (نيويورك،
اشتوتگارت) و آلمان(هامبورگ  والمانتونه)، (رم، ايتاليا (الهه)، هلند (بلفاست)،
شد. گذاشته بهنمايش سوئد(استكهلم) نروژ، لوكزامبورگ، هلند(خرونينگن)،
ايران بر حاكم جنايتكاران  روزمرة شقاوت از گوشهيي تنها كه  سند اين پخش
جنايات نمود. مشاهدة را جلب زيادي توجهات و بازتابهاي گستردهيي داشت است،

داشت. را به دنبال جنايتكار واليتفقيه به رژيم نسبت تنفر از موجي آخوندي
بهشدت حاضران از بسياري اعدام، تصويرهاي نمايش حين شده برگزار جلسات در

گريه ميكردند. شده و متأثر
بهشدت  فرانسه گفت: «من مشهور گايو، شخصيت انساندوست پاريس اسقف در
بودم. نديده صحنههايي چنين تاكنون ندارم. حرفزدن توان شدم. دگرگون و متأثر

ميگيرد». صورت جناياتي چنين دوراني چنين در كه نيست باوركردني
گفت: والدواز استان دادگستري وكالمي كانون سابق رئيس پاروئل، آقاي ژيل
مشاهده را آن از مستندي است كه فيلم مألعام در اول اعدام جوانان ايران موضوع
قبول غيرقابل من اين اعدامها براي و به عنوان يك انسان يك وكيل بهعنوان كرديم.

است. توجيهناپذير و
عادي به امري اعدامها ايران مالها، اين است، در تعجبآور بسيار كه چيزي ولي

شده اند. تبديل
مالها رژيم و ميشوند گذاشته به اجرا بهطور روزمره ايران در اعدامها اينگونه

بايستند. رقتانگيز صحنههاي اين بهتماشاي كه ميكند مجبور را مردم
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نمايش اينجا در امروز كه فيلمي گفت: فرانسوي وكيل موكارزل، دلفين خانم
صحنة يك شاهد من كه است اين اولينبار بود و شوكآور بسيار من براي شد داده

هستم. اعدام
در  را ويدئو كه  انگلستان عوام مجلس سابق نمايندة پوالرد،  كري لندن در
چيزي چنين عمرم در هرگز من گفت: كرد، معرفي لندن مركز در كانون وكال محل
است. انگيز تنفر است، شوك ماوراي اين نبينم. هرگز دوباره كه اميداوارم و نديده ام
نميفهمم». آقاي من بكند, ديگر با يك انسان كاري چنين ميتواند انسان چگونه يك
ضمن كند، طي سخناني غلبه ميتوانست بر احساساتش زحمت كري پوالرد، كه به
از بايد ما گفت: رژيم  از اروپا اتحادية دلجويي و مماشات سياست  محكومكردن

حمايت كنيم. است، مقاومت سراسري اين پيشتاز ايران كه خلق سازمان مجاهدين
دارالوكالة رئيس و انگلستان حقوق بشري از سرشناسترين وكالي بايندمن جفري
صحنههاي اين تماشاي از پس گفت: متأثر شده بود، ويدئو از بهشدت كه نيز بايندمن

است. مشكل بسيار برايم صحبتكردن وحشتناك
مدافع و مترقي كشيش روزنبام، رابرت آقاي فيلم، نمايش از بعد آمستردام در
رعبآور صحنههاي اين مشاهدة از من گفت: سخناني طي هلند در حقوقبشر برجستة
۱۵۹بار صحنه هايي چنين گذشته در ايران گفتة عفو بينالملل سال به شدهام. شوكه
جهان خارج و ميگيرد صورت مخفي بهطور اعدامها اين از بسياري است. تكرار شده

نمي شود. مطلع آن از
كه هستيم طرف رژيمي با ايران در ما كه است تاسف ماية گفت روزنبام آقاي
ديدبان مانند اما گروهي ميزند، حقوقبشر گستردة و نقض شديد به دست چنين اين

است. پرداخته آنان تخطئه به جنايات، اين قربانيان از دفاع جاي به حقوقبشر
كميتة در ما گفت اروپا پارلمان نمايندة ايماري، ژوان برنات استراسبورگ، در
حقوقبشر نقض وحشيانة مقابل در نبايد اروپا پارلمان تماميت در آزاد و ايران دوستان

بررسي نماييم. را اين وحشيگري بايد راههاي مقابله با و كنيم ايران سكوت در
آقاي از من گفت ناتو پارلماني كميتة اروپا در پارلمان هيأت رئيس كاساكا، پائولو
متشكرم است، مهم بسيار من بهاعتقاد كه ابتكار، اين با همكاريشان بهخاطر محدثين

نيست. بهطور ملموس دادهها و واقعيتها ديدن از چيز مهمتر هيچ زيرا
اين ماهيت افشاي  براي  ميتواند ديديم، اينجا امروز كه را فيلمي  ميكنم  فكر
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ما ولي مطرح ميشود، رفرميست مدره و بهعنوان كه  رژيمي مؤثر باشد. بسيار رژيم
ناقض اما پنهان ميكند، و خودش را است اين رژيم چيزي غير ماهيت اين كه ميدانيم
مردم سركوبي و عامل قتل كه رژيم استبدادي است يك است. اين حقوقبشر شديد

سركوب ميكند. بهشدت را مخالفتي هرگونه كه است رژيمي است و ايران
گفت مجلس خارجي عضو كميسيون و پارلمان ريسه، نمايندة الرش آقاي نروژ در
تكاندهنده بسيار فيلمي اين دهيم نشان اينجا در را فيلم اين مجبوريم كه متأسفيم خيلي

است. دلخراش و

ايران افشاگري مقاومت از بازتابهاي گوشههايي

واقعيت از كوچكي تنها بخش خرمآباد كه جوان در اعدام سه مستند فيلم پخش
كشورهاي خبري در رسانههاي گستردهيي انعكاسات نشان مي دهد، را ايران در روزمره

داشت. جهان مختلف

را  ايران در مألعام صحنة اعدامها در ايران اپوزيسيون
بهنمايش ميگذارد

۱۱خرداد۸۴  ـ آسوشيتدپرس
اعدام تعداد دومين كه ۱۵۹نفر، تعداد سال۲۰۰۴، طي بينالملل عفو گزارش بنابر

شدهاند. اعدام ايران رژيم توسط است، جهان در
به نمايش ايران در را نفر دو مألعام در اعدام ويدئوي ايراني اپوزيسيون گروه يك
جراثقال كه از دار بودند، طنابهاي شده جمع براي تماشا جمعيت صدها نفر گذارد.
و بلند شده سپس جراثقالها بازوي شد، انداخته نفر دو گردن دور به بود آويزان شده

كشته شدند. مي خورد، تكان اجسادشان حاليكه نفر در دو
ايران، مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون اعضاي از عابديني، حسين بهگفتة بنا
ساليان طي ميگويد وضعيت او ايران است. حقوقبشر در نقض كوه يخ نوك تنها اين

شده است… وخيمتر اخير بسيار
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ايران در مألعام در سهاعدام صحنههاي شوكهكنندة
درآمد بهنمايش تبعيدي در لندن مخالفان توسط

۱۱خرداد۸۴ ـ پرسآسوسيشن
اجراي  نشاندهندة كه  را دقيقه يي،  ۱۰ ويدئوي يك ايران مقاومت  ملي شوراي
توسط كشيدن بهوسيلة باال نفر  سه هر گذاشت. نمايش بود، به سه جوان اعدام مجازات

شدند. اعدام سوار بود، روي كاميون كه جراثقال يك
ميكردند. گريه صحنهها تأثير تحت برنامه اين در شركتكنندگان از تن چندين

را اروپايي  دولتهاي  و  انگلستان عوام، دولت مجلس نماينده سابق پوالرد،  كري
فراخواند. ميناميد، ايران ماليان رژيم از «استمالت» به آنچه كه بهپايان بخشيدن

شهر در گذشته سال اوت ماه كه اين اعدامها مي گويد ايران مقاومت ملي شوراي
درآمد… غرب ايران به اجرا در خرمآباد

بودند. گرد آمده اعدام تماشاي براي كودكان ازجمله زيادي جمعيت ويدئو اين در
پل آورده و كه به روي شد داده مكانيكي نشان در اولين سكانس، يك جراثقال

وصل شد. قالب جراثقال رنگ به طناب دار آبي ميشد، يك آماده اعدام براي
بيرون اعدام براي داشت  به چشم سفيد چشمبند يك كه را نفر  اولين مأموران

آوردند.
برداريد، چشمبندم را ببينم، بگذاريد ميگفت: او مقاومت، ملي ترجمة شوراي بر بنا
باز را چشمانم به خدا ترا باز كنيد، خواهش ميكنم، را كنيد، چشمبندم صبر كنيد، صبر
اعدام وليحقما باشيم، ممكناست كه ما مرتكبگناهشده ببينم، كنيد،ميخواهممردمرا

نيست.
خوب را بهزندگي جوانان وي انداخته شود به دور گردنش دار اينكه طناب از قبل

معاشرت نكردن با افراد بد تشويق ميكرد. و
هيچ مرتكب شدهاند محكوم اعدام همراه وي به به كه ديگري نفر دو كه گفت او

نشده اند. جرمي
پشت از نيز و دستانش و مچ پاهايش بسته هنوز چشمبند داشت وي حالي كه در

خورد. تكان كمي باال رفت، بدنش ظاهرًا بود قالب جراثقال بسته
نشان قرمز طنابدار مشابهي و جراثقال با ديگري نقطة دومي در فرد بعدي سكانس در
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گرفت. قرار فلزي برانكارد يك و روي آورد شده زمين به سپس وي جسد شد. داده
روز طي چند ملي مقاومت شوراي بنا به اظهار كه ويدئو سوم در صحنه هاي اعدام

واضح نبود. ايران خارج شده گذشته از
نقض يخ كوه تنها نوك اين گفت: ايران، مقاومت ملي از شوراي عابديني، حسين

است. در ايران حقوقبشر
است، مسيحي حقوقبشري سازمان يك كه كمپين، جوبيلي از وونگ، ويلفرد

گفت  وي است. بوده اعدام ۱۵۹ مورد حداقل ايران در گذشته سال طي داشت اظهار
است». كننده بسيار نگران كشور در آن اعدامها «تعداد

شده خارج از ايران مخفيانه فيلمي كه لندن: تايمز
ميدهد نشان را مألعام اعدام در

حاليكه در را اعدام صحنه هاي خبرنگاران و تبعيدي ايرانيان حقوقبشر، وكالي
ميشدند، بلند زمين از جراثقال توسط و بود شده انداخته محكومين گردن بهدور طناب

ميكردند. تماشا سكوت در
بهشدت كه حاضران از تن چندين و ميكشيد فرياد بلند صداي با كه زن يك
گذشته سال در مخفيانه بهطور كه را صحنههايي ميگريستند. و شده واقع تحتتأثير

تماشا ميكردند. بود را شده اخيرًا دريافت و فيلمبرداري

آخوندها حاكميت در ۲۵سال اعدام ۱۲۰ هزار
تمام جهان در عمل تروريستي ۴۵۰ و

، ۷ ژوئن ۲۰۰۵ رم) (استان ۵ روز ايتاليايي روزنامة
مالها كنترل تحت ايران به والمانتونه، حقوقبشر نمايشگاه گذشته يكشنبة روز
به وضعيت را مخصوصي و بزرگ مكان «۲۰۰۵ «انسانيت نمايشگاه داشت. اختصاص

داده بود. ايران اختصاص
مورد  در شده و خارج ايران از مخفيانه كه ويدئويي چند فيلم ساعت۱۶ نمايش در

درآمد. شهرها ميباشد، بهنمايش ساير تهران و خياباني در اعدامهاي
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۱۴ماه طي حكومتي رسانه هاي توسط كه گزارشهايي از دسته آن براساس تنها
كشور، ازجمله  مختلف شهرهاي ۳۳۶ زنداني در از بيش است, شده منتشر گذشته
بهبهان، بوكان، بابل، ورامين، ايالم، اهواز، اصفهان، اراك، شيراز، تهران، در
ساوه، ساري، زاهدان، زابل، دهلران، خرمآباد، تنكابن، تجريش، تبريز, پلدختر،
حلقآويز نجفآباد و مشهد گناباد، قزوين،كرج،كرمان، فومن، سميرم، سلماس،
را اعدام  به  محكومين و اعدامشدگان از برخي شدند. محكوم اعدام به  يا شده 

دهند(۱). مي تشكيل ۲۰سال زير جوانان
مخفيانه اعدامهاي و سياسي زندانيان براي اعدام احكام صدور البته آمار، اين

برنميگيرد. در را
اما بود اعدام انتظار در زندان در ۴سال قويدل اكرم نام به  زن  يك مثال براي
عمومي بند در روز كه دو زن خبرنگار يك اينكه تا اعالم نكرد را وي اسم رژيم
مي شود. فاش خبر اين وي توسط و  شده مطلع اعدام  حكم از بوده اوين زندان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاورقي
در و شدهاند اعدام سال۲۰۰۳ حداقل ۱۰۸تن در ايران در بينالملل طبق گزارش عفو (۱
همين دارد. بر اساس در جهان قرار دوم اعدام در ردة كم ۱۵۹مورد دست با سال۲۰۰۴ ايران
افزايش از ۳۲درصد سال ۲۰۰۳ بيش به نسبت در سال۲۰۰۴ اعدام تعداد شده، اعالم آمار

است. داشته
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محكوم اعدام به ديگر ۱۲زن و شده  حلق آويز ۶زن  حداقل فوق  مدت  طول  در
شدهاند.

در زندانهاي حداقل ۳۰زنداني كه كرد اعتراف سال۸۳  بهمن آخوندي در رژيم
مرتكب شدهاند ۱۸سال زير سنين در كه جرايمي بهخاطر كرج رجاييشهر و تهران

حكم اعدامند. انتظار اجراي در
تكاندهنده، جنايت يك در شهرستان نكا همچنين در آخوندي رژيم دژخيمان
عاطفه اعدام آويختند.  بهدار مألعام  در را, سهاله عاطفه بهنام ۱۶ساله،  دختر يك
خانواده او سكونت اهالي منطقه شهر بهويژه همسايگان و اين مردم نفرت خشم و

برانگيخت. را
و نداشت  حضور  وكيلي هيچ نوجوان، دختر  اين نمايشي محاكمه جريان  در 

نرسيد. بهجايي وكيل گرفتن براي وي خانوادة تالشهاي
پاسخگويي بهدژخيم  و به از خود دفاع به محاكمه، عاطفه شخصٌا جريان اين  در
راست شما اگر گفت: ازجمله و پرداخت بيدادگاه اين رئيس رضايي، حاجي
برخورد كنيد. محاكمه را آن اصلي عامالن قربانيان فساد اخالق، به جاي ميگوييد
حالي در و برانگيخت را كينة حيواني دژخيم خشم و نوجوان، دختر اين شجاعانه
اعدام رژيم ظالمانة قوانين طبق حتي او مجازات كه نمود محكوم اعدام به را او
معمول ساير روال از خارج و شخصًا ميورزيد، كينه عاطفه دژخيم كه به اين نبود.
بعد رضايي رساند. رژيم ديوانعالي تأييد به را اعدام حكم ماه سه عرض در احكام،
شد. اعدام كرده، چون زباندرازي ولي نبود، او اعدام جرم گفته عاطفه اعدام از

زنستيز و ضدانساني طينت بروز از نمونه يي ۱۶ساله اين دختر اعدام وحشيانة
رژيم آخوندي است.

دختر اعدام حكم صدور آخوندي، جنايتكار  رژيم  سياه كارنامة در همچنين
در وي موجود، مدارك اساس بر دارد. وجود مرند در ساري طيبه نام به جواني

است. داشته سن ۱۸سال جرم، وقوع زمان
كه نوجواناني فاسد، و جنايتكار آخوندهاي حاكميت تحت ديگر طرف از
را دارند  نياز  خانواده كانون در پرورش و مادر و پدر محبت به چيز هر  از بيش 
ميفرستند تربيت» و اصالح » بهاصطالح كانون به  قصاص حكم  صدور از بعد
همين از يكي در تنها فرخي،  ايمان شوند. اعدام رسيدند، قانوني  سن به وقتي تا
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انتظار در سال چند را داشت ۱۷سال جرم» «ارتكاب كه به هنگام نوجواني نمونه ها
اين مورد در بيندازند. حكم اعدام برگردنش را تا بعد طنابدار نگهداشتند اعدام

شد. گذاشته مرحله اجرا به نوجوان
تهيدست و زحمتكش  اقشار از آخوندي  رژيم حاكميت  قربانيان از  بسياري
خويش خانوادة و خود  زندگي معيشت حداقل تأمين به قادر حتي  كه ميباشند
آخوندهاي توسط ۱۶سالگي سن در كه دختري سهاله عاطفه پدر صفرعلي نيستند.
دوره گرد كهنه فروشي كه وي است. افراد اين ازجمله شد، اعدام جنايتكار و فاسد
ديد را او  دقيقه  ده فقط بود، زندان در عاطفه دخترش كه ماهي ميباشد طي سه
يا كند  وادع او با  تا نشد  خبر با دخترش اعدام از عاطفه  اعدام  شب در حتي 
خيابان در  عاطفه اعدام شب در صفرعلي يابد. حضور دخترش اعدام صحنة  در

ميكرد. كارگري زرندي
مقابل در پدر متعددي موارد در  ضد بشر، آخوندهاي  حاكميت در همچنين
فقط نه ترتيب اين به  و ميشود كشيده بهدار همسرش و فرزند  گريان چشمان
مهرزاد دفن ميكنند. منهدم و نيز همزمان را  او همسر فرزند و بلكه  اعدامي، فرد
برابر در و مألعام  در اصفهان در كه است  موارد همين از يكي واجبالحقوق
اعدام شقاوت بار صحنة از  مردم شد. آويخته به دار فرزندانش  و همسر چشمان
دژخيمان به خود فريادهاي با و آمدند به خشم فرزندش چشمان مقابل در پدري

كردند. اعتراض رژيم
احمد بهاسم  فردي آخوندي افسارگسيختة  توحش  از ديگر نمونة يك  در
قابل ماند.  باقي چوبه دار باالي بر اعدام از بعد ۳۵دقيقه تا آبادان در محمودي
پايين را وي بوده زنده احمد حاليكه در ۱۰دقيقه از بعد اول بار  كه  است توجه

مجددًا او را بهدار كشيدند. و كشيده
يا را اعدامها از بسياري اعتراضات،  گسترش از  وحشت در دژخيمان البته

۱۵مرداد۸۳   تاريخ در نمونه براي مياندازند. تعويق به موقتًا يا نميكنند  اعالم 
در مألعام در را شهبخش بهنام ۲۹ساله زنداني يك  آخوندي رژيم دژخيمان 
جنايت اين  از كه جوانان بهويژه محل  در حاضر  مردم كردند حلق آويز زاهدان 
با مقابله به سنگ پرتاب با و  زده اعتراض به دست  بودند آمده بهخشم فجيع

پرداختند. سركوبگر نيروهاي
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و دستگير معترضان از ۲۰نفر حدود پاسداران, و مردم ميان درگيري در
گسترش از وحشت در دژخيمان شدند. مصدوم سركوبگر نيروهاي از شماري
محل همان در بود قرار كه را ديگر ۵زنداني اعدام احكام اجراي اعتراضات دامنة

انداختند. تعويق  به شود  انجام
ننگين حكومت قربانيان مشخصات از آماري نتيجه گيريهاي و ارقام از برخي

است: زير به شرح شده، جمعآوري ليست اين در كه آخوندي
مشخص  ضميمه ليست در آنها سن كه قربانياني از ۱۳۷ نفر سني گروهبندي ۱ـ

است: زير بهقرار شده،
نفر ۱۷ نوجوان  الف ـ
نفر ـ  زير۲۰ سال ۶۳ ب
نفر ۲۰ تا ۳۰ سال ۴۴ بين ـ ج
نفر تا۴۰ سال ۱۷ ۳۰ بين ـ د
نفر ـ باالي۴۰ سال ۱۳ هـ

حلقآويز مألعام در گرديده اعالم آنان اعدام محل  كسانيكه ۶۷درصد ـ   ۲
شده اند. اعدام زندان در آنها ۳۳درصد و شدند

در  مثال، براي محكوم شدهاند. اعدام يكبار از به بيش قربانيان اين از ۳ ـ ۳ نفر
در  اعدام جوان حكم ۵ بار يك براي آخوندي ۱۳ارديبهشت۸۴ قوة قضايية تاريخ

كرد. را صادر مألعام
اعدام يا حكم شدهاند اعدام بنگالدش، اهل نفر و يك افغاني مجموعًا ۷نفر ـ ۴

است. داشته ۱۶سال نفرات فقط اين است يكي از شده آنها صادر
ايران از گوشهيي  در روز هر آخوندي حكومت قضايي دستگاه درحالي كه 
را حاشيهنشين اقشار ميان از بيكاري و فقر قربانيان و كرده صادر اعدام احكام
در را مىروند جنايت بهسمت حكومتي سيستم از كور انتقامجويي براي كه
كه مشابهي جنايات مورد در ميكند، حلقآويز خيابانها و ميدانها و عمومي انظار
خبرگزاري ميكند. اختيار سكوت ميشوند مرتكب تبهكار و فاسد آخوندهاي

روحانيت  بيدادگاه  كل رئيس رازيني، از نقل  به ۱۹تيرماه۸۳  در ايسنا حكومتي
غيرعمد و عمد قتل جرم به ۳۸آخوند مجموعًا  سال۸۱ طول  در  داد خبر  وقت 
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دستگير آدمربايي با رابطه در ۱۵آخوند و قاچاق با رابطه در ديگر ۲۱آخوند و
در يا خبري گزارش هيچ حكومتي رسانة يا  روزنامه  هيچ در تاكنون اما شده اند. 
مجازاتي تنها است. نشده منتشر جنايتكار  آخوندهاي  اين مجازات نحوة مورد
بودهاند، آگاه آن به نسبت جامعه در ديگر كس هر از بيش كه جرائمي كه
جنايتهايشان و  جنسي و اخالقي خالفكاريهاي كه را آخوندهايي رژيم،  قضايية

مي كند. محكوم روحانيت» «خلع لباس را به است نبوده پردهپوشي قابل
رژيم پليد بازخواست كنند از اين و منطق حقوق بشر كجاست تا وجدان انساني
كه حقشان مجازاتهايي بهجاي مي شوند افشا كه هنگامي تازه چرا جنايتكاران كه
را جامعه  شريف انسانهاي  لباس كه ميكنند  دريافت  را امتياز اين  هم باز است 

بپوشند؟!
جنايتكار آخوندهاي  بهخاطر بايد  انسانها لباس  شرف و حيثيت چرا  راستي

شود؟! لكهدار
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ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري

توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

تهران حميدرضا ۸۴۰۳۳۰ ۱

تهران ٢٠ مرتضي ٨٤٠٣٣٠ ۲

تهران جواد ۸۴۰۳۲۶ ۳

تهران ۲۴ حسين ۸۴۰۳۲۶ ۴

تهران رمضان ۸۴۰۳۲۵ ۵

تهران ۲۸ نشده اسم اعالم ۸۴۰۳۲۴ ۶

۲۸ نشده اسم اعالم ۸۴۰۳۱۷ ۷

۲۳ نشده اسم اعالم ۸۴۰۳۱۷ ۸

اهواز نشده اسم اعالم ۸۴۰۳۱۶ ۹

اهواز نشده اسم اعالم ۸۴۰۳۱۶ ١٠

اهواز نشده اسم اعالم ۸۴۰۳۱۶ ۱۱

تهران فاطمه ۸۴۰۳۰۵ ۱۲

تهران ۴۸ پرويز ۸۴۰۳۰۳ ۱۳

تهران ٢٢ ابوالقاسم ۸۴۰۳۰۲ ۱۴

تهران ٢١ غ ـ وحيد ۸۴۰۳۰۲ ۱۵

تهران ٢٨ فاطمه ۸۴۰۳۰۲ ۱۶

تهران ١٧ ش ـ ستار ۸۴۰۳۰۲ ۱۷

رسمي خبرگزاري بهگزارش
ترمينال مقابل  در  ايرنا  ـ  حكومتي
اعدام عمومي  انظار در زاهدان 

شالق  ضربه ۵۰ اعدام از قبل شد.
شد زده

زاهدان ۲۰ ق ـ رحمتاهللا ۸۴۰۳۰۱ ۱۸

تهران ۲۴ فاطمه ۸۴۰۲۲۸ ۱۹

تهران ۲۷ حسنقلي  ۸۴۰۲۲۸ ۲۰

تهران ۱۹ الف ـ حسين ۸۴۰۲۲۶ ۲۱
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ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري

توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

تهران ۱۸ ۸۴۰۲۲۲ محمد ۲۲

نشد مشخصات وي اعالم تهران نشده اسم اعالم ۸۴۰۲۲۲ ۲۳
شد مألعام اعدام در سوسنگرد س ـ عارف ۸۴۰۲۲۲ ۲۴
شد مألعام اعدام در سوسنگرد س ۸۴۰۲۲۲ علي ـ ۲۵
اعدام شد مألعام در سوسنگرد چ ـ ناصر ۸۴۰۲۲۲ ۲۶

حكومتي رسانههاي بهنوشتة
شد به اعدام محكوم ۲۶ ش.ج ـ قدير ۸۴۰۲۲۰ ۲۷

كرج ۲۳ عباس ۸۴۰۲۲۰ ۲۸
بهدار  شمارة۲ نوشهر زندان در

شد آويخته نوشهر ۲۳ الف ـ مجيد ۸۴۰۲۲۰ ۲۹

تهران ۴۱ عبدالربيع ۸۴۰۲۱۸ ۳۰
مألعام در چهارشير ميدان در

شد آويخته به دار اهواز ح رضا ـ ۸۴۰۲۱۴ ۳۱

تهران ۲۱ محمدرضا ۸۴۰۲۱۴ ۳۲
تهران ۳۵ مسعود ۸۴۰۲۱۴ ۳۳
تهران ۲۱ مسلم ۸۴۰۲۱۴ ۳۴

در  را ۴ نفر رژيم قضايية قوة
كرد اعدام اوين زندان تهران اعالم  اسامي

نشده ۸۴۰۲۱۴ ۳۵

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۴۰۲۱۴ ۳۶

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۴۰۲۱۴ ۳۷

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۴۰۲۱۴ ۳۸

بجنورد ص ـ هادي ۸۴۰۲۱۳ ۳۹

تهران ٢١ نشده اسم اعالم ۸۴۰۲۱۳ ۴۰
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ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري
توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

شد محكوم مألعام در اعدام بار به ۵ تهران جوان نشده اسم اعالم ۸۴۰۲۱۳ ۴۱
رژيم رسمي خبرگزاري گزارش به

وي حكم اعدام كارون در زندان ايرنا،
شد اجرا

اهواز ر ـ يعقوب ۸۴۰۲۱۲ ۴۲

تهران جوان قادر ۸۴۰۲۱۰ ۴۳
تهران جوان ۸۴۰۲۱۰ ميثم ۴۴
تهران ٣٣ خ ـ ۸۴۰۲۰۹ محسن ۴۵

ساله ٥٠ مرد تهران ٥٠ نشده اسم اعالم ۸۴۰۲۰۹ ۴۶
تهران اسماعيل ۸۴۰۲۰۸ ۴۷

شد مألعام محكوم در بهاعدام تهران حاتم ۸۴۰۲۰۷ ۴۸
شد مألعام محكوم در بهاعدام تهران ۸۴۰۲۰۷ محمد ۴۹

تهران ۳۶ فرهاد ۸۴۰۲۰۴ ۵۰
در زندان خورين اعدام شد ورامين ش ـ محسن ۸۴۰۲۰۱ ۵۱
مألعام بهدار آويخته شد در سراوان ب ـ خدابخش ٨٤٠١٣٠ ۵۲

تهران كاوه ۸۴۰۱۲۸ ۵۳
تهران نعمت ۸۴۰۱۲۸ ۵۴

جمهوري حكومتي روزنامة بهنوشتة
خارجي(افغان) ٣تبعه اسالمي،

افراد  اين شدند. محكوم  بهاعدام
و ۱۲سال  شالق ۳۷۰ضربه به همچنين

شدند محكوم حبس

كرمان راور اعالم  اسامي
نشده ۸۴۰۱۲۸ ۵۵

كرمان راور اعالم  اسامي
نشده ۸۴۰۱۲۸ ۵۶

كرمان راور اعالم  اسامي
نشده ۸۴۰۱۲۸ ۵۷

رژيمـ  گزارش خبرگزاري رسمي  برطبق
محدوده در قبل از اعدام روز يك ايرنا

شالق اجرا  ضربه ۷۴ حكم اصفهان زندان
گرديد اعدام مألعام در بعد روز و شد

اصفهان ۴۵ ع ـ موسي ۸۴۰۱۲۷ ۵۸
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ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري

توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر
اصفهان ۱۷ ع ـ رسول ۸۴۰۱۲۵ ۵۹
اهواز رئوف ۸۴۰۱۲۵ ۶۰

بهدار  مألعام  در  شهر ويال  درفلكة
شد. آويخته آباد نجف ۳۲ م ـ س ـ قباد ۸۴۰۱۲۵ ۶۱

تهران ۳۱ سعيد ۸۴۰۱۲۵ ۶۲

تهران ش ـ محمد ۸۴۰۱۲۴ ۶۳

تهران م ـ محمد ۸۴۰۱۲۴ ۶۴

استان در ياسوج  مركزي  زندان   در
شد احمد اعدام بوير كهگيلويه و ياسوج ۳۸ .ك ج ـ ۸۴۰۱۲۳  حاتم ۶۵

استان در ياسوج  مركزي  زندان   در
شد احمد اعدام بوير كهگيلويه و ياسوج ۵۰ ف.هـ علي ـ ۸۴۰۱۲۳ ۶۶

تهران ۲۲ ق ـ عبدالحسين ۸۴۰۱۲۲ ۶۷

شد مألعام محكوم در بهاعدام كرمان ۱۸ نشده اسم اعالم ۸۴۰۱۲۲ ۶۸

شد مألعام محكوم در بهاعدام كرمان ۲۲ نشده اسم اعالم ۸۴۰۱۲۲ ۶۹

٣نفر  بهنوشتة روزنامههاي حكومتي
شدند اعدام مألعام در تهران در تهران نشده اعالم اسامي ٨٤٠١٢١ ۷۰

تهران نشده اعالم اسامي ٨٤٠١٢١ ۷۱

تهران نشده اعالم اسامي ۸۴۰۱۲۱ ۷۲

اعالم ايسنا حكومتي  خبرگزاري
جوان اين بيدادگاه آخوندي كه  كرد
بيگناه كرده اعالم اينكه  به رغم  را

كرده است محكوم است بهاعدام

تهران جوان صديق ۸۴۰۱۲۰ ۷۳
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ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري

توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

خراسان ساقي ۸۴۰۱۱۸ ۷۴
رباط كريم جوان سعيد ۸۴۰۱۱۸ ۷۵

كرج جوان علي ۸۴۰۱۱۸ ۷۶
تهران داوود ۸۴۰۱۱۷ ۷۷
تهران ۵۰ ۸۴۰۱۱۷ كبري ۷۸
تهران جوان نشده اسم اعالم ۸۴۰۱۱۷ ۷۹

حلقآويز شد مألعام در تويسركان ب ـ احمد ۸۴۰۱۱۷ ۸۰
حلقآويز شد مألعام در تويسركان ع ـ ۸۴۰۱۱۷ سهراب ۸۱

بهدار مألعام در فلسطين  ميدان  در
شد ساوه آويخته ۳۷ ر حسن ـ ۸۴۰۱۱۶ ۸۲

مألعام بهدار آويخته شد در تهران ب ـ محمد ٨٣١٢٢٦ ٨٣
اعتماد حكومتي روزنامة  بهنوشتة

شدند محكوم اعدام به ٢مرد تهران نشده اعالم اسامي ٨٣١٢٢٦ ٨٤

تهران نشده اعالم اسامي ٨٣١٢٢٦ ٨٥
كيهان حكومتي روزنامة  بهنوشتة

شد به اعدام محكوم ساري ٢٢ ن الف ـ ٨٣١٢٢٥ ٨٦

مشهد جوان ح ـ سعيد ٨٣١٢٢٥ ٨٧
ورامين جوان الف بهرام ـ ۸۳۱۲۲۵ ۸۸

محمدي بيمارستان پشت در را او
بهدار آويختند. مألعام در بندرعباس

شالق  ضربه ۷۴ به وي اعدام  از  قبل 
شد زده

بندرعباس م ـ جليل ۸۳۱۲۲۴ ۸۹

بندرعباس هـ ۸۳۱۲۲۴ سعيد ـ ۹۰
حكومتي خبرگزاري گزارش برطبق
فرزند  ۲ داراي و  متأهل وي ايسنا، 

بار اعدام محكوم شده   ۵ به كه بوده
شد اعدام مألعام در و بود

اهواز ۳۱ س علي ـ ۸۳۱۲۲۲ ۹۱
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تهران جوان ف ـ محمد ۸۳۱۲۲۰ ۹۲

بوده است دانشجو جوان اين پسر كرج جوان اعالم  اسم
نشده ۸۳۱۲۲۰ ۹۳

كيهان، حكومتي روزنامة گزارش برطبق
اجرا به مشهد زندان در اعدام حكم

درآمد
مشهد جوان اصغر ۸۳۱۲۲۰ ۹۴

حكومتي روزنامة گزارش برطبق
بهاعدام  ۱۶ ساله نوجوان اين اعتماد

شد محكوم
تهران ۱۶ سعيد ۸۳۱۲۱۹ ۹۵

تهران ۲۲ ابوالقاسم ۸۳۱۲۱۸ ۹۶
حكومتي روزنامة گزارش برطبق

شالق  ۱۰۰ضربه و اعدام حكم همشهري
ديوانعالي طرف جوان از پسر اين براي

شد تأييد آخوندي حكومت

اصفهان جوان اعالم  اسم
نشده ۸۳۱۲۱۸ ۹۷

بازتاب  حكومتي سايت اعتراف  به
روزنامهنگار زن يك توسط اين خبر
اوين زندان عمومي بند در دو روز كه
زن كه اين شد فاش بازداشت بوده

اوين در انتظار زندان است كه در ۴سال
ميبرد بهسر اعدام

تهران ق ـ اكرم ۸۳۱۲۱۵ ۹۸

شرق حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد بهاعدام محكوم تهران ۲۷ حميد ۸۳۱۲۱۵ ۹۹

شرق گزارش روزنامة حكومتي برطبق
۱۷۳ضربه و زندان ۱۰سال و به اعدام

شد محكوم شالق
تهران ۴۹ حميد ۸۳۱۲۱۳ ۱۰۰

شرق گزارش روزنامة حكومتي برطبق
۱۷۳ضربه و زندان ۱۰سال و به اعدام

شد محكوم شالق
تهران ۲۳ ۸۳۱۲۱۳ محمد ۱۰۱

جوان گزارش روزنامة حكومتي  برطبق
شد محكوم بهاعدام نقاش مرد اين ۸۳۱۲۱۳ رضا ۱۰۲

شرق حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
به محكوم اعدام شد تهران ۲۰ مهام ۸۳۱۲۱۲ ۱۰۳
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افغانستان تبعه تهران صفر ۸۳۱۲۱۰ ۱۰۴
شرق گزارش روزنامة حكومتي برطبق
هم  شالق ضربه ۱۵۴ به اعدام بر عالوه

شد محكوم
تهران ۳۰ علي ۸۳۱۲۱۰ ۱۰۵

شرق حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد به اعدام محكوم كرمانشاه ۲۷ حميد ۸۳۱۲۱۰ ۱۰۶

اعتماد حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد به اعدام محكوم تهران جوان فرشاد ۸۳۱۲۰۵ ۱۰۷

شرق حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد به اعدام محكوم تهران ۲۰ هادي ۸۳۱۲۰۴ ۱۰۸

اعتماد حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد به اعدام محكوم تهران ۴۵ اعالم  اسم

نشده ۸۳۱۲۰۴ ۱۰۹

بود ساله ۱۸ جرم وقوع زمان در مرند ۲۱ س ـ طيبه ۸۳۱۲۰۳ ۱۱۰

حكومتي ايسنا، خبرگزاري بر گزارش  بنا
۱۶ساله جرم وقوع زمان در آنكه  بهدليل

تا باشد منتظر بلوغ سن به رسيدن تا بايد  بود
در بيايد به اجرا صادره حكم از آن، پس

شيراز ۱۶ م ـ محمد ۸۳۱۲۰۰ ۱۱۱

تهران م ـ بهزاد ٨٣١١٢٧ ۱۱۲

٣١ ق ـ اعظم ٨٣١١٢٦ ۱۱۳
رئيس گليان، احمدي توضيحات  برطبق
در بهاعدام ٢نفر اهواز، شهرستان  بيدادگاه

شدند محكوم مألعام

اهواز  اسامي
نشده اعالم

۸۳۱۱۱۱ ۱۱۴

رئيس گليان،  احمدي توضيحات برطبق 
در بهاعدام  ٢نفر  اهواز، شهرستان بيدادگاه

شدند محكوم مألعام

اهواز  اسامي
نشده اعالم

۸۳۱۱۱۱ ۱۱۵

خراسان حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد آويخته به دار

نيشابور محمد ۸۳۱۱۰۸ ۱۱۶
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تهران ۱۹ حميد ۸۳۱۱۰۷ ۱۱۷
تهران ۳۳ مرتضي ۸۳۱۱۰۷ ۱۱۸

اسالمشهر ۲۲ ر ـ سعيد ۸۳۱۱۰۵ ۱۱۹
تهران ۲۸ محمدرضا ۸۳۱۱۰۵ ۱۲۰

اعتماد حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد محكوم بهاعدام فرد اين

تهران ۲۰ علي ۸۳۱۱۰۴ ۱۲۱

حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
شد محكوم به اعدام زن اين اعتماد،

تهران ۳۰ نشده اسم اعالم ۸۳۱۱۰۴ ۱۲۲

بهاعدام حكومتي رسانههاي بهنوشتة
شد محكوم

تهران ٢٥ محمدرضا ۸۳۱۱۰۱ ۱۲۳

اعدام شد مألعام در طبس ر ـ مهدي ۸۳۱۰۳۱ ۱۲۴

تنها  سال۷۹  در دستگيري بههنگام
اوين زندان در وي داشت. ۱۷سال

شد آويخته به دار
تهران ۱۹ ف ـ ايمان ۸۳۱۰۳۰ ۱۲۵

تهران ب ـ داوود ۸۳۱۰۳۰ ۱۲۶
حلقآويز شد اوين در زندان تهران عليرضا ۸۳۱۰۳۰ ۱۲۷

تهران ز ـ والياهللا ۸۳۱۰۳۰ ۱۲۸
تهران ۳۵ كريم ۸۳۱۰۳۰ ۱۲۹

ايران حكومتي روزنامة از نقل به مشهد ۲۵ س ممد ـ ۸۳۱۰۲۹ ۱۳۰
تهران ۳۵ لطيف ۸۳۱۰۲۹ ۱۳۱

مألعام در مشهد شفاي بلوار در
۹سال به هم چنين وي  شد  حلق آويز
شالق ۱۵۴ضربه  تحمل و  زندان 

بود شده محكوم
مشهد جوان نشده اسم اعالم ۸۳۱۰۲۸ ۱۳۲

تهران غالمرضا ۸۳۱۰۲۱ ۱۳۳
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تهران ۳۰ عباس ۸۳۱۰۲۰ ۱۳۴

تهران علي ۸۳۱۰۱۵ ۱۳۵

تهران ع ـ اسماعيل ۸۳۱۰۱۵ ۱۳۶

تهران ش ـ معصومه ۸۳۱۰۱۵ ۱۳۷

تهران مسعود ۸۳۱۰۱۲ ۱۳۸

تهران ۳۰ ب ـ سعيد ۸۳۱۰۰۹ ۱۳۹

عليرضا ۸۳۱۰۰۸ ۱۴۰

مهدي ۸۳۱۰۰۸ ۱۴۱

۱۸ ب ـ مهدي ۸۳۱۰۰۸ ۱۴۲

تهران ۴۸ نشده اسم اعالم ۸۳۱۰۰۶ ۱۴۳

منطقة در روشنگري گزارش به
در دوستآباد جادة قديم قوچان

شد اعدام مألعام
قوچان جوان مصطفي ۸۳۱۰۰۶ ۱۴۴

مهري خيابان در روشنگري گزارش به
بهدار مألعام در هدايت بلوار در شمالي

شد آويخته
مشهد جوان ۸۳۱۰۰۶ محمدرضا ۱۴۵

تهران ابوالقاسم ۸۳۱۰۰۱ ۱۴۶

جلفا ۲۲ الف حاجيه ـ ۸۳۰۹۲۹ ۱۴۷

سمنان ض ـ قدير ۸۳۰۹۲۳ ۱۴۸

سمنان حسين ۸۳۰۹۲۱ ۱۴۹
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بندرعباس نشده اسم اعالم ۸۳۰۹۱۷ ۱۵۰

بندرعباس نشده اسم اعالم ۸۳۰۹۱۷ ۱۵۱

زابل  نشده اسم اعالم ۸۳۰۹۱۶ ۱۵۲

تهران ك حسن ۸۳۰۹۱۶ ۱۵۳
تهران ۸۳۰۹۱۶ حسين ۱۵۴

گ زاهدان ـ بهداهللا ۸۳۰۹۱۶ ۱۵۵
روزنامة حكومتي  بهنقل از

اعتماد (كرج) اسالم آباد ح ـ حسين ٨٣٠٩١٠ ۱۵۶

در حكومتي مطبوعات  به نوشتة
شد حلقآويز مألعام گ زاهدان ـ جمعه ۸۳۰۹۱۶ ۱۵۷

در حكومتي مطبوعات  به نوشتة
شد حلقآويز مألعام گ زاهدان ـ ضياءالحق ۸۳۰۹۱۶ ۱۵۸

در حكومتي مطبوعات  به نوشتة
شد حلقآويز مألعام ل زاهدان ـ عليرضا ۸۳۰۹۱۶ ۱۵۹

ح.ز زاهدان ـ محمد ۸۳۰۹۱۶ ۱۶۰

ق زاهدان ـ نعيم ۸۳۰۹ ۱۶۱

غ زاهدان ـ عبدالمجيد ۸۳۰۹۱۶ ۱۶۲

عباس آباد ج ـ محمدعلي ۸۳۰۹۱۵ ۱۶۳

ايران حكومتي روزنامة از بهنقل قم ۲۵ الف ـ امير ۸۳۰۹۱۰ ۱۶۴

تهران ۳۹ حسن ۸۳۰۹۱۰ ۱۶۵

تهران ۱۹ مصطفي ۸۳۰۹۰۹ ۱۶۶

تهران ع محمد ـ
بنگالدش) (اهل ۸۳۰۹۰۸ ۱۶۷
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مشهد ۲۵ نجمه ۸۳۰۸۳۰ ۱۶۸
تهران ۲۲ ر ـ كبري ۸۳۰۸۲۹ ۱۶۹
تهران وحيد ۸۳۰۸۲۶ ۱۷۰

زير ضربات در سنندج ـ  فرزند جمال
بهقتل رسيد شالق پاسداران سنندج نوجوان الف ـ كاوه ۸۳۰۸۲۲ ۱۷۱

بهاعدام حكومتي رسانههاي بهنوشتة
شد محكوم تهران عليرضا ۸۳۰۸۰۸ ۱۷۲

تهران عليرضا ۸۳۰۸۰۵ ۱۷۳
تهران ۲۵ خسرو ۸۳۰۸۰۳ ۱۷۴

تهران سيما ٨٣٠٧٢٨ ۱۷۵

تهران محمدرضا ٨٣٠٧٢٨ ۱۷۶
تاريخ در ولي نشده اعالم تاريخ اعدام

شد منتشر آن خبر ۲۸مهر قزوين اعالم  اسم
نشده ٨٣٠٧٢٨ ۱۷۷

مازندران حسن ٨٣٠٧٢٨ ۱۷۸

مازندران ٨٣٠٧٢٨ حميدرضا ۱۷۹

مازندران رضا ٨٣٠٧٢٨ ۱۸۰
مازندران محمدرضا ٨٣٠٧٢٨ ۱۸۱

اعدام حكم تهران مطبوعات  بهنوشتة
شد تأييد ۳نوجوان تهران نوجوان اعالم  اسامي

نشده ٨٣٠٧٢٦ ۱۸۲

تهران نوجوان اعالم  اسامي
نشده ٨٣٠٧٢٦ ۱۸۳

تهران نوجوان اعالم  اسامي
نشده ٨٣٠٧٢٦ ۱۸۴

خبرگزاري ايرنا، گزارش برطبق
مألعام در حكومتي رسمي

شد حلقآويز
شيراز م ـ عزيز ٨٣٠٧٢٣ ۱۸۵
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خبرگزاري گزارش  برطبق
در ايرنا ـ حكومتي  رسمي

شد حلقآويز مألعام
شيراز الف ۸۳۰۷۲۳ مجتبي ـ ۱۸۶

روزنامة حكومتي  بهنقل از
آفتاب قائمشهر ۳۶ نشده اسم اعالم ۸۳۰۷۲۳ ۱۸۷

الهيجان نشده اسم اعالم ۸۳۰۷۲۳ ۱۸۸
تهران ۳۳ ح.پ فاطمه ـ ٨٣٠٧٢٢ ۱۸۹

حكومتي روزنامة از بهنقل
گيالنامروز رشت م ـ م ٨٣٠٧٢٢ ۱۹۰

تهران ۲۴ محمد ۸۳۰۷۲۱ ۱۹۱
جواد ٨٣٠٧٢١ ۱۹۲

۲۴ مهران ٧٣٠٧٢٠ ۱۹۳
عبداهللا در كوت جادة  در
شد آويخته به دار مألعام اهواز د ـ محمد ۸۳۰۷۱۹ ۱۹۴

خبرگزاري گزارش  برطبق
از در يكي  حكومتي ايسنا

بهدار شهر در مألعام  ميدانهاي
شد آويخته

مشهد ۴۳ س ـ قاسم ۸۳۰۷۱۹ ۱۹۵

شرق  حكومتي روزنامة تهران ۸۳۰۷۱۸ آرش ۱۹۶
شرق  حكومتي روزنامة تهران عباس ۸۳۰۷۱۸ ۱۹۷
شرق  حكومتي روزنامة تهران فاطمه ۸۳۰۷۱۸ ۱۹۸

خبرگزاري گزارش برطبق
تنكابن  ۴نفر در حكومتي ايسنا

شدند اعدام
تنكابن نشده اعالم اسامي ۸۳۰۷۱۵ ۱۹۹

تنكابن نشده اعالم اسامي ۸۳۰۷۱۵ ۲۰۰
تنكابن نشده اعالم اسامي ۸۳۰۷۱۵ ۲۰۱
تنكابن نشده اعالم اسامي ۸۳۰۷۱۵ ۲۰۲
تهران ص ــ حميدرضا ۸۳۰۷۱۴ ۲۰۳
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روزنامههاي گزارش برطبق
زندان  ۴زنداني در حكومتي،

شدند اعدام شهر سلمان
سلمانشهر اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۱۴ ۲۰۴

روزنامههاي گزارش برطبق
زندان  ۴زنداني در حكومتي،

شدند اعدام شهر سلمان
سلمانشهر اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۱۴ ۲۰۵

روزنامههاي گزارش برطبق
زندان  ۴زنداني در حكومتي

شدند اعدام شهر سلمان
سلمانشهر اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۱۴ ۲۰۶

روزنامههاي گزارش برطبق
زندان  ۴زنداني در حكومتي،

شدند اعدام شهر سلمان
سلمانشهر اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۱۴ ۲۰۷

روزنامههاي گزارش برطبق
زندان  ۲زنداني در حكومتي،

شدند اعدام جيرفت
جيرفت اسامي اعالم

نشده ۸۳۰۷۱۳ ۲۰۸

روزنامههاي گزارش برطبق
زندان  ۲زنداني در حكومتي،

شدند اعدام جيرفت
جيرفت اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۱۳ ۲۰۹

تهران مهرداد ۸۳۰۷۱۲ ۲۱۰
مطبوعات گزارش بر بنا

۲نوجوان  اعدام حكم حكومتي،
صادر شد در اصفهان

اصفهان نوجوان اعالم  اسامي
نشده ۸۳۰۷۱۱ ۲۱۱

مطبوعات گزارش بر بنا
۲نوجوان  اعدام حكم حكومتي،

صادر شد در اصفهان
اصفهان نوجوان اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۱۱ ۲۱۲

چشمان مقابل رباط چهارراه  در
حلق آويز فرزندانش و  همسر

شد
اصفهان ۳۳ و ـ مهرزاد ۸۳۰۷۱۰ ۲۱۳

حكومتي روزنامة از بهنقل
اعتماد كرج ۴۵ حبيب ۸۳۰۷۰۹ ۲۱۴

گلستان بلوار كودك، ميدان  در
شد اعدام اهواز خ ـ حميد ۸۳۰۷۰۸ ۲۱۵



۷۹

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري

توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

حكومتي روزنامة گزارش  برطبق
كرج رجاييشهر زندان در  ايران

شد آويخته به دار
كرج ۵۸ نشده اسم اعالم ۸۳۰۷۰۸ ۲۱۶

كردند روزنامههاي حكومتي اعالم
شدند آويخته بهدار افغاني ۲نفر كه ساوه اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۰۷ ۲۱۷

كردند روزنامههاي حكومتي اعالم
شدند آويخته بهدار افغاني ۲نفر كه ساوه اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۷۰۷ ۲۱۸

حلقآويز اهواز محسن ۸۳۰۷۰۶ ۲۱۹
تهران عليرضا ۸۳۰۷۰۶ ۲۲۰

شهركرد الف بهرام ـ ۸۳۰۷۰۴ ۲۲۱
تهران محمدرضا ۸۳۰۷۰۱ ۲۲۲
تهران ۲۲ سعيد ۸۳۰۶۳۱ ۲۲۳

 به گزارش مطبوعات تهران در
شد اعدام قزوين قزوين ۲۲ نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۳۱ ۲۲۴

اصفهان س ـ مسعود ۸۳۰۶۳۰ ۲۲۵

حلقآويز تهران نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۳۰ ۲۲۶

ميناب حلقآويز نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۲۸ ۲۲۷

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۳۰۶۲۷ ۲۲۸

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۳۰۶۲۷ ۲۲۹

دزفول جوان نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۲۷ ۲۳۰

آبادان نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۱۸ ۲۳۱



۸۰

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري

توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

حكومتي روزنامههاي بهنوشتة
زندان  ساعت ۴صبح در ۵نفر در

اوين بهدار آويخته شدند
تهران اعالم  اسامي

نشده ۸۳۰۶۱۸ ۲۳۲

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۳۰۶۱۸ ۲۳۳

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۳۰۶۱۸ ۲۳۴

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۳۰۶۱۸ ۲۳۵

تهران اعالم  اسامي
نشده ۸۳۰۶۱۸ ۲۳۶

تهران ۸۳۰۶۱۸ اعالم  اسامي
نشده ۲۳۷

كرج ۸۳۰۶۱۸ اعالم  اسامي
نشده ۲۳۸

كرج ۸۳۰۶۱۸ اعالم  اسامي
نشده ۲۳۹

مشهد ۸۳۰۶۱۸ اعالم  اسامي
نشده ۲۴۰

مشهد ۸۳۰۶۱۸ اعالم  اسامي
نشده ۲۴۱

مشهد ۸۳۰۶۱۸ اعالم  اسامي
نشده ۲۴۲

كرج نوجوان افغاني ۱۶ ۸۳۰۶۱۸ فيضمحمد ۲۴۳

تهران نوجوان ۸۳۰۶۱۸ م علي ـ ۲۴۴

تهران نوجوان ۸۳۰۶۱۸ ف ـ مرتضي ۲۴۵

تهران نوجوان ۸۳۰۶۱۸ ب ـ ميالد ۲۴۶



۸۱

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري
توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

تهران نشده اعالم اسامي ۸۳۰۶۱۷ ۲۴۷
تهران نشده اعالم اسامي ۸۳۰۶۱۷ ۲۴۸

تهران نشده اعالم اسامي ۸۳۰۶۱۷ ۲۴۹

مألعام اعدام در ذوالفقاري درفلكة
از اعدام  ۳۵ دقيقه بعد شد. وي تا
اول بار است بوده چوبةدار باالي بر
پس از اعدام در حاليكه ۱۰دقيقه

و كشيده پائين را او بوده زنده
مجددًا بهدار كشيدند

آبادان ۳۲ م ـ احمد ۸۳۰۶۱۶ ۲۵۰

آبادان نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۱۶ ۲۵۱
مشهد نشده اعالم اسامي ۸۳۰۶۱۳ ۲۵۲
مشهد نشده اعالم اسامي ۸۳۰۶۱۳ ۲۵۳

مشهد نشده اعالم اسامي ۸۳۰۶۱۳ ۲۵۴

بهدار اراك اميركبير ميدان  در
شد آويخته اراك نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۰۸ ۲۵۵

آويخته شد بهدار تهران در نزديك تهران نشده اسم اعالم ۸۳۰۶۰۴ ۲۵۶
تهران ۳۰ فريدون ۸۳۰۶۰۲ ۲۵۷

كرمان حميد ۸۳۰۵۳۱ ۲۵۸

كرمان غالمرضا ۸۳۰۵۳۱ ۲۵۹

كرمان محمد ۸۳۰۵۳۱ ۲۶۰

تهران صمد ۸۳۰۵۳۱ ۲۶۱

تهران شهرام ۸۳۰۵۳۱ ۲۶۲

تهران حسين ۸۳۰۵۲۷ ۲۶۳



۸۲

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري
توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

خيابان آهن راه خيابان در
بهدار آويخته مألعام در سيمتري
بهدروغ اما بود ۱۶سال شد. سن او

داشته سن ۲۲سال او گفتند
نكا ۱۶ س ـ عاطفه ۸۳۰۵۲۵ ۲۶۴

حلقآويز شد مألعام در بوشهر شبانكاره ز ـ حسين ۸۳۰۵۲۰ ۲۶۵
تهران گلمحمد ۸۳۰۵۱۸ ۲۶۶

تهران فاطمه ۸۳۰۵۱۸ ۲۶۷

تهران رضا ۸۳۰۵۱۸ ۲۶۸
حلقآويز شد مألعام در زاهدان ۲۹ بخش شه ۸۳۰۵۱۵ ۲۶۹

مألعام  تقاطع اميرالمومنين در  در
شد حلقآويز زاهدان پ ـ يوسف ۸۳۰۵۱۵ ۲۷۰

حلقآويز شد قزوين در زندان قزوين مجيد ۸۳۰۵۱۴ ۲۷۱

تهران محمد ۸۳۰۵۱۳ ۲۷۲

تهران مرتضي ۸۳۰۵۱۳ ۲۷۳
تهران مجيد ۸۳۰۵۱۳ ۲۷۴
تهران محسن ۸۳۰۵۱۳ ۲۷۵

بار اعدام سه محكوم به بابل جوان اعالم  اسم
نشده

۸۳۰۵۱۳ ۲۷۶

حكومتي روزنامة  بهنوشتة
 رسالت يك زنداني در مألعام

شد حلقآويز

پلدختر اعالم  اسم
نشده

۸۳۰۵۱۳ ۲۷۷

حكومتي روزنامة بهنوشتة
مشهد  ۶زنداني در جمهوري

شدهاند محكوم بهاعدام

مشهد اعالم  اسامي
نشده

۸۳۰۵۱۲ ۲۷۸

مشهد اعالم  اسامي
نشده

۸۳۰۵۱۲ ۲۷۹

مشهد اعالم  اسامي
نشده

۸۳۰۵۱۲ ۲۸۰



۸۳

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري
توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

مشهد نشده اعالم اسامي ۸۳۰۵۱۲ ۲۸۱
مشهد نشده اعالم اسامي ۸۳۰۵۱۲ ۲۸۲
مشهد اسامياعالمنشده ۸۳۰۵۱۲ ۲۸۳

روزنامة حكومتي  بهنقل از
تهران در زنداني يك  قدس،

شد بهاعدام محكوم
تهران نشده اسم اعالم ۸۳۰۵۱۰ ۲۸۴

اعدام ـ مألعام مشهد جوان آرش ۸۳۰۵۱۰ ۲۸۵
اعدام ـ مألعام مشهد جوان جواد ۸۳۰۵۱۰ ۲۸۶
اعدام ـ مألعام مشهد جوان داوود ۸۳۰۵۱۰ ۲۸۷
اعدام ـ مألعام مشهد جوان علي ۸۳۰۵۱۰ ۲۸۸

كرمان در باغ  در هفت
شد حلقآويز مألعام كرمان ض ـ حميدرضا ۸۳۰۵۰۸ ۲۸۹

جمهوري  حكومتي  روزنامة
در زندان كه  اعالم كرد

شد حلقآويز قزوين
قزوين جوان احمد ۸۳۰۵۰۷ ۲۹۰

جمهوري  حكومتي  روزنامة
در زندان كه  اعالم كرد

شد حلقآويز قزوين
قزوين جوان بهمن ۸۳۰۵۰۷ ۲۹۱

جمهوري  حكومتي  روزنامة
در زندان كه  اعالم كرد

شد حلقآويز قزوين
قزوين جوان سعيد ۸۳۰۵۰۷ ۲۹۲

جمهوري  حكومتي  روزنامة
در زندان كه  اعالم كرد

شد حلقآويز قزوين
قزوين جوان الف ـ محمد ۸۳۰۵۰۷ ۲۹۳

كرج فرديس شهرك  در
شد حلقآويز كرج جوان علي ۸۳۰۵۰۵ ۲۹۴

تهران سعيد ۸۳۰۴۳۰ ۲۹۵
در  حلقآويز در مألعام

ميدان خميني دهلـران ن ـ موسي ۸۳۰۴۲۹ ۲۹۶



۸۴

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

ـ۱۳۸۴ سال۱۳۸۳ در عادي اعدامهاي جرائم از شماري
توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

فلكة در مألعام در  حلق آويز
ويالشهر آباد نجف ٢٠ ي ـ مهدي ۸۳۰۴۲۹ ۲۹۷

فلكة در مألعام در  حلق آويز
ويالشهر آباد نجف ١٩ د ـ نواب ۸۳۰۴۲۹ ۲۹۸

تهران حميدرضا ۸۳۰۴۲۹ ۲۹۹
از حلقآويز  خبرگزاري رژيم
اصفهان در زنداني يك  نمودن

خبر داد
اصفهان نشده اسم اعالم ۸۳۰۴۲۵ ۳۰۰

از حلقآويز  خبرگزاري رژيم
كرج در زنداني يك  نمودن

خبر داد
كرج نشده اسم اعالم ۸۳۰۴۲۵ ۳۰۱

درميدان مألعام در  حلقآويز
ساري خزر ساري پ ـ اميد ۸۳۰۴۲۴ ۳۰۲

حكومتي روزنامة گزارش  به
در زنداني زن  كيهان يك

شد اعدام قزوين
قزوين ٢٧ نشده اسم اعالم ۸۳۰۴۲۲ ۳۰۳

تهران د علي ـ ۸۳۰۴۲۲ ۳۰۴
حكومتي  روزنامة  بهنوشتة
فومن در مألعام در  ايران

شد حلقآويز  گيالن
فومن ارشداهللا ۸۳۰۴۲۰ ۳۰۵

حكومتي  روزنامة  بهنوشتة
فومن در مألعام در  ايران

شد حلقآويز  گيالن
فومن محمدعلي ۸۳۰۴۲۰ ۳۰۶

تهران د آنه ـ ۸۳۰۴۱۶ ۳۰۷
تهران ۲۴ شهروز ۸۳۰۴۰۳ ۳۰۸
تهران محمود ۸۳۰۳۲۷ ۳۰۹
مشهد ۲۰ هاشم ۸۳۰۳۱۸ ۳۱۰

روزنامة حكومتي نقل از  به
كيهان مازندران حسن ۸۳۰۳۱۵ ۳۱۱



۸۵
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توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

مازندران حميدرضا ۸۳۰۳۱۵ ۳۱۲
مازندران رضا ۸۳۰۳۱۵ ۳۱۳
مازندران شهروز ۸۳۰۳۱۵ ۳۱۴
مازندران محمدرضا ۸۳۰۳۱۵ ۳۱۵
مازندران نبي ۸۳۰۳۱۵ ۳۱۶
مازندران نوروز ۸۳۰۳۱۵ ۳۱۷

تهران ج ـ شهال ۸۳۰۳۲۸ ۳۱۸
تبريز م ـ عزتاهللا ۸۳۰۳۱۱ ۳۱۹

ميدان مألعام در در  حلقآويز
باالده كازرون ص ـ يوسف ۸۳۰۲۳۰ ۳۲۰

در  حلقآويز در مألعام
طبرسي چهارراه مشهد امير به معروف فرهاد ۸۳۰۲۲۴ ۳۲۱

از روزنامة خراسان نقل اراك اسامياعالمنشده ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۲
حكومتي روزنامة بهنوشتة
۶نفر ديگر  براي خراسان

شد صادر اعدام احكام همزمان
اراك نشده اعالم اسامي ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۳

اراك نشده اعالم اسامي ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۴
اراك نشده اعالم اسامي ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۵
اراك نشده اعالم اسامي ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۶
اراك نشده اعالم اسامي ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۷
اراك نشده اعالم اسامي ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۸

از جمهوري حكومتي  روزنامة
اعدام براي نهايي  صدور حكم

خبر داد جوان اين زن
كرج جوان نشده اسم اعالم ۸۳۰۲۱۷ ۳۲۹

خراسان، حكومتي روزنامة
زن اين اعدام حكم صدور

كرد اعالم را جوان
كرج ۱۹ ليال ۸۳۰۲۱۶ ۳۳۰



۸۶
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توضيحات اعدام محل سن نام تاريخ ر

زندان ايران در حكومتي  بهنوشتة روزنامة
شد آويخته بهدار كرج قزلحصار

كرج ۴۳ اسم اعالمنشده ۸۳۰۲۱۵ ۳۳۱

جمهوري حكومتي روزنامة  بهنوشتة
مألعام خرمآباد در اسدآباد ميدان   در

شد آويخته  به دار

آباد خرم پ حسن ـ ۸۳۰۲۱۴ ۳۳۲

مألعام در فارسي سلمان خيابان  در
شد آويخته به دار

اهواز ابوالقاسم ۸۳۰۲۱۳ ۳۳۳

در ايران حكومتي  روزنامة  به نوشتة 
شد اعدام قصر زندان

تهران جوان ك ـ اميرحسين ۸۳۰۱۳۰ ۳۳۴

در ايران حكومتي  روزنامة  به نوشتة 
شد اعدام قصر زندان

تهران جوان س ـ حبيب ۸۳۰۱۳۰ ۳۳۵

در ايران حكومتي  روزنامة  به نوشتة 
شد اعدام قصر زندان

تهران جوان ك ـ عليرضا ۸۳۰۱۳۰ ۳۳۶



۸۷

شرق تهران اعدام در از زن لحظاتي قبل يك
اسفندماه۱۳۷۹



۸۸

مألعام در تهران در شرق اعدام جمعي از صحنههايي
۱۳۷۹ اسفندماه



۸۹

در مألعام جمشيدي بهنام اعدام جواني



۹۰

جوان در سوسنگرد در مألعام ۳ اعدام
۲۲ارديبهشت۱۳۸۴



۹۱

تهران در جوادي بهنام جواني اعدام ـ
اهواز در مألعام در اعدام از صحنهيي ـ



۹۲

مألعام روسي در احمد به معروف دولتياري احمد تصويرهاي اعدام
۱۳۸۱ ارديبهشتماه



۹۳

مألعام در جمعي اعدام از صحنههايي



۹۴

همچنين  شد. وي حلق آويز مشهد در مألعام شفاي در بلوار جوان اين ـ ٢٩دي٨٣
شده بود. محكوم شالق ١٥٤ضربه و زندان ٩سال به

از روزنامة ايران عكس



۹۵

از صحنه اعدام و حيرت مردم بهت



۹۶

كودكان زنان و با حضور مألعام اعدام در



۹۷

مألعام در تهران در جوان ۵ اعدام



۹۸

مشهد عدالت ميدان در زير ١٨سال نوجوان ١٨ و دو اعدام ٢٨تير١٣٨٤ ـ



۹۹

كنيد متوقف را اعدامها

از بخشي همواره شقاوتپيشه  آخوندهاي ظالمانة اعدامهاي مورد  در افشاگري
اين از جلوگيري حقوقبشر و از مقاومت بهمنظور دفاع ملي بينالمللي شوراي كارزار

بوده است. ستم در ايران تحت روند فاجعهبار
اسناد كشور  داخل در مردمي  منابع و حمايتها به اتكا با پيوسته  ايران مقاومت 
و جهاني ارگانهاي و  مجامع نزد را آن و  آورده بهدست را ضدبشري  جنايات اين
دبيرخانة ازجمله و مقاومت خبري ارگانهاي است. كرده افشا عمومي افكار بهخصوص

كرده اند. سركوبها منتشر دربارة خبري اطالعية چند روز ظرف يك شورا
كه سال۸۳، پايان  تا  ۱۴ديماه۸۲ طي رژيم جنايتهاي ملي  شوراي  اطالعيههاي
اين عليه ايران مقاومت مداوم افشاگريهاي گوياي شده جمعآوري فصل اين در

شقاوتهاست.
حقوقبشر، مدافعان سياسي، شخصيتهاي پارلمانها، نمايندگان توجه افشاگريها، اين
و كرده جلب ايران در حقوقبشر فجيع وضعيت به نسبت را دولتها و بينالمللي مراجع

شده است. آخوندها به نسبت عمومي انزجار موجب برانگيختن
به متحد را ملل حقوق بشر كميسيون و متحد ملل دبيركل همواره مقاومت ايران

است. خوانده ايران فرا در افسارگسيخته اعدامهاي از براي جلوگيري فوري اقدام
تداوم به خصوص و ايران در حقوق بشر وضعيت پيرامون روشنگرانه اقدامات اين
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سالهاي در بهويژه داشته و بينالمللي گستردة تأثير مألعام در اعدام مجازات وحشيانة
كرده دشوار را قرونوسطايي خونريز ديكتاتوري اين با مماشات و معامله براي اخير

است.
كه است نيروي مقاومتي سزاوار سياسي و مبارزاتي افتخار شرف و ميان اين در
داده افشا رخ كه صورتي هر و به كس هر حق در رژيم را جنايتهاي لحظه بهلحظة

است. بوده اين رژيم مدافع قربانيان و پيوسته حامي و نموده

۲۳دي۸۲:
ميالدي جديد سال اول روزهاي در اعدام ايران: ۱۱

خيزشهاي گسترش از ممانعت وحشت و رعب و ايجاد جو به منظور آخوندي «رژيم
۱۱ديماه روز است. انداخته راه به  مألعام در  اعدام از جديدي موج ضدحكومتي 
قاطعانه «اقدامات گفت: خوزستان دادگستري كل رئيس بيگ، سهراب امير سردژخيم
برنامهريزي انجام با و است شكلگيري حال در وسيعي سطح در دستگاه قضايي…
سال در آخر تا منظم و مرتب و بهطور گذشته قاطعتر از در مألعام اعدام اجراي شده

شد»(روزنامة  خواهد اجرا ۱۰ الي ۱۵ روز هر فاصله خوزستان به شهرهاي استان تمامي
شرق۱۱دي۸۳). حكومتي

مقرب  حسن رضا و ايالم در پور به نامهاي خيدان غالمي زنداني دو ديماه ۲۲ روز
شدند. اعدام مشهد در

مردم وحشتزده  ديدگان برابر در ديلمي عبداهللا به نام زنداني يك ديماه ۲۱ روز
پل ميدان چهارشير و مردم اهواز شد. آويخته بهدار اين شهر فلكه چهارشير اهواز در
و اعدام» «ميدان ميگيرد، در آن جا صورت اعدامهايي كه كثرت علت به را نادري

كردهاند. نامگذاري اعدام» «پل
در ۱۷دي روز سحرگاه حميدرضا، نام به زنداني يك حكومتي رسانههاي به بنا
از فجر، ميدان در رضا مردي بهنام روز همين در كشيده شد. بهدار تهران قصر زندان

گرديد. حلقآويز تبريز شهر اصلي ميدانهاي
اسامي به زنداني دو و ساری زندان در دليلی عباس نام به زنداني يك ۱۴ديماه روز

يك  شدند. آويخته بهدار گناباد در (۳۴ ساله)، الف حميدرضا. و ساله) ۵۴) محمد.ل
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انتظامي سركوبگر نيروي مقر مقابل در ۱۱دي روز عبداللهي علي نام به ديگر زنداني
شد.  اعدام اهالي از ۲۰۰۰ تن وحشتزده چشمان برابر در و تنكابن

رحمانپور كبري نام به ۲۴ساله زن يك نوشت ۱۳دي روز شرق حكومتي روزنامة
مطلع اجراي حكم اعدام زمان از قبل اين كه از بدون زندان، چهار سال تحمل از بعد

اوين  زندان در حكم اجراي مخصوص بند به ديماه  ۹ شب نيمه در ناگهان گردد،
گردنش انداختند، بر طناب برده شد و چوبهدار روز به پاي همان در سحرگاه و منتقل
بعد موكول هفته حكم به اجراي فني» وسايل «كمبود علت لحظات به در آخرين اما

گرديد.
بهنام زنداني يك  الوقوع قريب  اعدام از  حكومتي روزنامههاي  ۱۸دي روز

دادند. بهبهان خبر در ع ابوالقاسم. 
مألعام ادامه در نيز مجازاتهاي وحشيانه ساير اعدامها، اجراي جديد موج با همزمان
شهر مرکزي ميدان در آخوندي حكومت جالدان ۱۵ديماه دوشنبه روز صبح دارد.
اسالمي جمهوري روزنامة كردند. قطع مألعام را در زنداني يك راست همدان دست
قاطعانه برخورد ادامة «در نوشت كه رژيم آخوندي قضايية قوة از نقل به ۱۳دي روز
قطع دزفول شهر موشك ميدان در به نام كاظم زنداني يك دست ناامني» عوامل با
كـالههـاي حاليكه در تهران در را ۱۵جوان سركوبگر مأموران ۱۴ديماه روز شد.
آويخته بودند گردنشان بر رنگـارنـگ آفتـابـههـاي و بودند گذاشته سرشان بـوقـي بر
مقاومت ملي ميگرداندند»(دبيرخانة شوراي شهر در خيابانهاي ساعت سه مدت به

۲۳دي۱۳۸۲ ـ ۱۳ژانويه۲۰۰۴). ايران

۱۸ارديبهشت۸۳:
ايران شهرهاي اعدام در جديد موج

محكوم شدند اعدام به ديگري در كرج زن و اراك  يك زن ۱۹ساله در

اهواز، شهرهاي خرمآباد، را در زنداني گذشته چهار سه روز طي آخوندي «رزيم
شهرهاي اراک در را شش مرد ديگر و زن دو و حکم مرگ کرد اعدام کرج تهران و

نموده است. كرج صادر و
اعدام حكم صدور از ۱۶ارديبهشت چهارشنبه روز خراسان حكومتي روزنامة
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 ۱۷ پنجشنبه روز جمهوري اسالمي و روزنامة ليال نام به ۱۹ساله جوان زن يک براي
دادند. خبر كرج  در جوان زن يك  براي اعدام نهايي  حكم صدور از  ارديبهشت
شده صادر اعدام احكام همزمان نيز ديگر  نفر شش  براي خراسان، روزنامة بهنوشتة

است.
زندان در ۱۵ارديبهشت روز صبح ۴۳ساله زنداني يك ايران روزنامة  بهنوشتة
پيرداده حسن نيز نوشت، اسالمي جمهوري روزنامة شد. آويخته قزلحصار كرج بهدار

شد. آويخته بهدار اسدآباد خرمآباد ميدان در مألعام در روز يكشنبه صبح پيرانوند
وحشتزدة ديدگان برابر نام ابوالقاسم در به زنداني يك ۱۳ارديبهشت يكشنبه روز
بهدار آويخته شد. شهر اين فارسي سلمان خيابان در اهواز شهر اهالي از  نفر صدها 
عليه شعار دادن بهسر بودند، آمده  بهخشم  شنيع  صحنه  اين ديدن از كه شهر مردم
شوراي شدند»(دبيرخانة سركوبگر درگير مزدوران با پرداختند و رژيم انتظامي نيروي

۱۸ارديبهشت۱۳۸۳ ـ ۷ مه ۲۰۰۴). ايران مقاومت ملي

۲۱ارديبهشت۸۳:
شدن سنگسار برابر» «چند به اعتراف خاتمي

در فزاينده سركوب  با مقابله براي  بين المللي  عاجل اقدام  ضرورت
ايران

آخوندي, مجلس و دولت هيأت مشترك  جلسه در  خاتمي آخوند گذشته «روز
را خود نمود تالش مذبوحانه و كرد اعتراف سركوب و سنگسار شدن «چندبرابر» به 
کردن چندبرابر و شالق زدن جاي به داشت اشکال «چه گفت: وي دهد. نشان بيتقصير
را اين مشکالت و ميگرفتيم قرار هم کنار در ميآمديم دوره اصالحات، در سنگسار

۲۰ ارديبهشت ۸۳). (ايرنا ميکرديم»؟ حل
آخوندي حكومت ديپلوماتهاي ازجمله رژيم ايادي كه است حالي در خاتمي اعتراف
سنگسار مي كنند ادعا مجامع بينالمللي در است سال هستند، چند او خود باند از اكثرًا كه
چرا و بوده كجا سالها اين در خاتمي نيست معلوم ضمن در است. شده متوقف ايران در
تصفيه كرده، به ياد را است و خامنهاي باندش حال افول در حاال كه رياست جمهوريش

است. افتاده خيابان جوانان در زدن شالق و سنگسار شدن برابر چند
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و مشروع آزاديهای به احترام » طرح گذشته با روز ارتجاع نگهبان شورای همزمان،
هرگونه «اعمال خواهان اجتناب از كه طرح اين شهروندي» موافقت كرد. حقوق حفظ
که بخشنامه يی است مبنای ميشود، بر ضرورت» بدون اضافی و بازداشتهای و يا خشونت
نظر البته از شد. صادر شاهرودي هاشمي آخوند قضايية قوة رئيس توسط روز پيشتر، چند
اعدام تروريستهاست و و آزادي پاسداران مشروع تنها آزاديهاي شرع آخوندي، حكام
الزمة بلكه ضرورت» نبوده «بدون تنها گرفته نه صورت تاكنون هم كه قتل عامهايي و

فرمان  صدور با خميني در سال۱۳۶۱ شخص از اين ۲۲سال پيش است. نظام» بوده «حفظ
صدها هزار آن از كرد و البته بعد را صادر توقف شكنجه و سركوب دستور معروف خود

شدند. قتلعام و اعدام و شكنجه و دستگير نفر
امتيازهاي كسب براي غربي كشورهاي  به ارائه  براي بخشنامهها  اين مصرف تنها
توضيح اختصار به را حقيقت اين از كارگزاران رژيم يكي اخيرًا سياسي است. و اقتصادي
بخشنامه ها نياز اينگونه به خرازي در سفر به خارج آقاي گفت مصاحبه يك و در داد

دارد.
جدي خود دعاوي در ارتجاع، مجلس صحنهگردانهاي و شاهرودي و خاتمي اگر
دارد، ادامه  امروز همين تا كه كشتارهايي و شكنجهها به كلمه يك حتي هستند، چرا
اعدام ۱۲۰هزاز و سياسي زنداني ۵۰۰ هزار عامالن شكنجه و چرا آمران نميكنند؟ اعتراف
به زهرا كاظمي را و قتل شكنجه و آمران عامالن چرا نميكنند؟ معرفي را سياسي زنداني
افشا را زنجيرهيي قتلهاي آمران و عامالن چرا نمي دهند؟ تحويل بينالمللي دادگاه يك
وقتي نميكنند؟ چرا باز تحقيق بين المللي روي هيأتهاي به را زندانها در نميكنند؟ چرا
ديدار از ميكند، سفر ايران به بينالمللي فشار زير خودسرانه، دستگيريهاي كار گروه

شده  زنداني قتلعام ۳۰ هزار دفن محل چرا مي كنند؟ ممانعت مجاهد زندانيان با اعضايش
نميدهند اجازه چرا نمي دهند؟ اطالع خانواده هاي داغدار به سال۶۷ را پس از ۱۶سال در
هزاران و اجتماع كنند فرزندانشان مزار سر بر شده سياسي اعدام ۱۲۰هزار خانوادههاي
و اين سئوالها به دادن پاسخ به قادر نه مذهبي استبداد كه است واضح ديگر… البته سؤال
در مردم نارضايتي و خشم است واال و اعدام شكنجه سركوب و متوقف كردن نه قادر به

فرستاد. خواهد تاريخ زبالهدان به را رژيم اين زدن بههم چشم يك
شدن برابر به چند اعتراف خاتمي بهخصوص و در ايران و خفقان سركوب افزايش
ايران در حقوق بشر وحشيانة نقض عليه بينالمللي فوري اقدام يك ضرورت سنگسار،
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اين با مماشات ادامه براي غربي كشورهاي  براي بهانهيي  هيچ و ميكند مضاعف را
۲۱ارديبهشت۱۳۸۳ ـ ۱۰  ايران، مقاومت ملي شوراي گذارد»(دبيرخانة نمي باقي رژيم

.(۲۰۰۴ مه
 

۱۵خرداد۸۳:
با  «ارتباط و «محاربه» اتهام به مازندران در زن يك ازجمله ۹ زنداني،

شدند محكوم پا و دست قطع و اعدام به مسلح» اشرار

زندانيان از تعدادي براي پا و دست قطع و اعدام احكام صدور خبر انتشار پي «در
مقاومت ملي شوراي محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجة آقاي ن، مازندرا در
ذيربط، بينالمللي مراجع ساير و متحد ملل حقوقبشر عالي كميسر به نامهيي در ايران
و اعدام هولناك صدور احكام افزايش از جلوگيري براي مداخلة سريع آنان خواستار

گرديد. ايران در وحشيانه مجازاتهاي
حکم صدور از مازندران کل دادگستري كيهان، رئيس حكومتي روزنامة نوشتة به

و  محاربه اتهام به و حميدرضا حسن، محمدرضا رضا، اسامي به ۴ زنداني اعدام براي
با  «ارتباط اتهام به شهرزاد و نوروز نبي، اسامي به ديگر ۳ زنداني و فياالرض مفسد
چپ پاي و راست دست گفت آملي همچنين پوالد . محمدرضا  داد خبر مسلح» اشرار

 ۹۰ از بيش براي و شد خواهد قطع محاربه اتهام به مرتضي، و حسين ديگر، زنداني دو
است. گرديده صادر شالق و حبس احكام پرونده در اين ديگر تن

از سوي جديد اقدامات سركوبگرانة از سلسله يك خود به نامة در آقاي محدثين
زندانيان اعدام  ازجمله  خفقان، و رعب  تشديد جو براي حاكم مذهبي  ديكتاتوري 

نمود»  اشاره اخير، روزهاي در مشهد كرج، اهواز و خرمآباد، تهران، در مألعام در
۱۵خرداد۱۳۸۳ ـ ۴ژوئن ۲۰۰۴) ايران، مقاومت ملي شوراي (دبيرخانة

۲۶تير۸۳:
هفته يك در زنداني شش اعدام

و تهران در مرد و پنج زن هفته يك يك رسانه هاي حكومتي، طي گزارش «به
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اعدام به محكوم تهران در ديگر زنداني يك و شدند حلقآويز كشور شهرهاي ساير
شد.

۲۲تيرماه، يك زنداني روز آخوندي دژخيمان رژيم روزنامة كيهان، گزارش به
كردند. اعدام قزوين در را زن

كرج اصفهان و در دو زنداني از حلقآويز نمودن رژيم ۲۵تيرماه خبرگزاري روز
داد. خبر

به نفر دو فومن شهر در كه داد گزارش ايران حكومتي روزنامة ۲۰تيرماه روز
علي حلقآويز شدند. محمد ارشداهللا و نامهاي

در ساري  خزر شهرستان ميدان در  زنداني ۲۴تير يك چهارشنبه روز چنين هم
شد. اعدام مألعام

از يكي (۱۷تير) روز چهارشنبه عصر مأموران بسيجي رژيم تحول ديگر يك در
به گلوله ضرب به بازرسي حين را رحمانيان اكبر نام به جهرم آزاد دانشگاه استادان

رساندند. قتل
به را بينالمللي  ذيربط ارگانهاي و حقوقبشر مدافع سازمانهاي ايران مقاومت 
متوقف براي فوري  اقدام و ايران بر حاكم مذهبي فاشسيم نمودن جنايات محكوم
مقاومت ملي شوراي فراميخواند»(دبيرخانة اعدام و سركوب جديد موج كردن

۲۶تير۱۳۸۳ ـ ۱۶ژوييه۲۰۰۴). ايران،

مرداد۸۳: اول
۱۰روز در  اعدام ۹زنداني

۹زنداني ژوييه) دهه دهه تيرماه (اولين آخرين رسانههاي حكومتي، در گزارش «به
شدند. محكوم اعدام به ديگر زنداني سه و حلقآويز كشور شهرهاي ساير و تهران در

و  نجفآباد در داوودي و يزداني، نامهاي به جوان ۱۹ و ۲۰ ساله دو ۲۹ تيرماه روز
شد. آويخته بهدار در مألعام دهلران در موسي نوري بهنام ديگري زنداني

مألعام در اصفهان در ۲۵ساله يك جوان و در ساري زنداني يك  ۲۴تير روز
اعدام شدند.

زنداني يك و قزوين در زن زنداني يك آخوندي رژيم دژخيمان ۲۲تيرماه روز
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را اعدام كردند. كرج در زندان رجاييشهر ديگر
جنايات نمودن محكوم را به حقوقبشر مدافع سازمانهاي بينالمللي ايران مقاومت
متحد ملل عمومي آتي مجمع اجالس از و فراميخواند ايران بر حاكم مذهبي فاشسيم
را ايران در و سيستماتيك حقوقبشر وحشيانة و نقض فزاينده اعدامها روند ميخواهد

۱مرداد۱۳۸۳ ـ ۲۲ ژوييه ۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي كند»(دبيرخانة محكوم

۸مرداد۸۳:
آويختند بهدار قزوين و كرج در را جوان ۵ دژخيمان رژيم آخوندي

شدهاند اعدام سال۸۳ آغاز از زنداني ۸۵ دستكم

بهمن، سعيد  امين، محمد نامهاي به ماه۸۳ چهار جوان مرداد ششم سهشنبه «روز
را آنان از تن دو دژخيمان شدند. حلقآويز قزوين مركزي زندان محوطه در احمد و

اسالمي  جمهوري بودند(روزنامة كرده مجازات نيز ضربه شالق ۸۰ اعدام با پيش از
۷مرداد).

كرج فرديس شهرك در نام علي به ديگر  جوان يك نيز دوشنبه ۵مرداد  روز
شد. حلق آويز

در  ۸۵ زنداني دستكم تاكنون (۲۱مارس۲۰۰۴) ۱۳۸۳ سال آغاز ترتيب از اين به
شدهاند. حلقآويز ايران

به را بينالمللي ذيربط ارگانهاي و حقوق بشر مدافع سازمانهاي ايران مقاومت
متوقف براي فوري  اقدام و ايران بر حاكم مذهبي استبداد جنايات نمودن  محكوم
مقاومت ملي شوراي فراميخواند»(دبيرخانة ايران در اعدام و سركوب موج كردن

۸مرداد۱۳۸۳ ـ ۲۹ژوييه۲۰۰۴). ايران،

۱۲مرداد۸۳:
ميشوند محكوم اعدام به مشهد در  ۱۰زنداني

شدهاند حلقآويز سال۸۳ دستكم ۸۵زنداني ابتداي از

به  مشهد در ۶ زنداني نوشت خود شمارة امروز در اسالمي «روزنامة جمهوري
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ترور برخي قصد افراد اين  از «برخي اين روزنامه  نوشتة به شدهاند.  اعدام محكوم
داشته اند» روزنامه را آمريكا پناهندگي به جاسوسي و شبكههاي با مسئولين، تماس

صورت ميگيرد». در مألعام اين افراد «اعدام ميافزايد
جوان چهار براي  اعدام حكم صدور از خبر  رژيم رسانههاي نيز پيش  روز دو

بودند. داده مشهد جواد در و داود، علي آرش، بهنامهاي
تهران در نيز زنداني يك داد خبر ۱۰مردادخود شمارة در قدس حكومتي روزنامة

است. به اعدام شده محكوم
دستكم مردادماه اول هفتة در كه حالي است در قرون وسطايي احكام اين صدور

دستكم ۸۵ زنداني  سال۸۳  ابتداي از شدهاند. حلقآويز رژيم دژخيمان توسط نفر ۵
ايران، مقاومت ملي شدهاند»(دبيرخانة شوراي آخوندي اعدام رژيم دژخيمان توسط

۱۲مرداد۱۳۸۳ ـ ۲اوت۲۰۰۴).

۱۷مرداد۸۳:
خشمگين زاهدان اعتراض مردم

مألعام در زنداني يك حلقآويز به نسبت

به اعدام ۵زنداني ديگر را اعتراضات، گسترش از وحشت در دژخيمان  ـ
انداختند تعويق

جوان يك اعدام به نسبت  زاهدان، خشمگين جوانان و  مردم «عكسالعمل
اعدام آخوندي رژيم دژخيمان شد،  باعث شهر,  اين در مألعام در ۲۹ساله

تعويق  به كنند، حلقآويز  محل همان در ميخواستند كه را  ديگر زنداني  ۵
بيندازند.

۲۹ساله زنداني يك آخوندي رژيم دژخيمان ۱۵مرداد پنجشنبه  روز ساعت۱۷ 
بهويژه محل در حاضر مردم كردند حلق آويز زاهدان در در مألعام را شهبخش بهنام
و با پرتاب زده به اعتراض دست بودند آمده خشم به جنايت فجيع اين جوانان كه از

پرداختند. سركوبگر نيروهاي با مقابله به سنگ
و دستگير اعتراضكنندگان از ۲۰۰نفر حدود پاسداران، و مردم ميان درگيري در
دامنة گسترش از وحشت در دژخيمان شدند. مصدوم سركوبگر نيروهاي از شماري
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شود انجام همان محل قرار بود در را كه ديگر ۵زنداني اعدام احكام اجراي اعتراضات
انداختند. تعويق به

۱۳مرداد سه شنبه روز داد گزارش ۱۴مرداد رسالت روزنامة ديگر تحول يك در
است. مألعام حلقآويز شده در پلدختر زنداني در يك

روند نمودن محكوم به حقوقبشر را مدافع سازمانهاي بينالمللي ايران مقاومت
ملل عمومي مجمع آتي و از اجالس فراميخواند خياباني در ايران اعدامهاي فزايندة

محكوم كند»  ايران را در حقوقبشر سيستماتيك و وحشيانه متحد ميخواهد نقض
اوت۲۰۰۴). ۱۷مرداد۱۳۸۳ ـ ۷ ايران، مقاومت ملي شوراي (دبيرخانة

۱۹مرداد۸۳:
مقاومت ايران ملي شوراي خارجه مسئول كميسيون

براي نماينده تعيين و  عمومي مجمع  در رژيم  محكوميت خواهان
ايران ميشود در حقوق بشر پيگيري نقض

طي مقاومت ايران ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محمد محدثين، «آقاي
و نگرانيهاي مردم ملل، سازمان حقوقبشر عالي كميسر آربور، لوئيس خانم نامهيي به
يك اقدام خواستار و رساند وي اطالع به را فزاينده اعدامهاي مورد در ايران مقاومت

گرديد. فاجعهبار روند اين جلوگيري از براي بينالمللي عاجل
مألعام حلقآويز در سال۲۰۰۴ حدود ۱۰۰زنداني ابتداي «از است: آمده نامه اين در
اعدام به آخوندي  قضايية قوة دژخيمان سوي از زندانيان از بيشتري و شمار شدهاند
زنداني يك زماني حجت آقاي حكم بهسر ميبرند. اجراي انتظار در و گرديده محكوم
دهم روزهاي در مي برد. بهسر حكم اجراي انتظار در و شده محكوم اعدام ۴بار به سياسي
در بابل ۱۳مرداد جواني روز شدند. اعدام به محكوم مشهد در ۱۰زنداني دوازدهممرداد و

شد». محكوم اعدام سه بار به
اعتراضي تجمعات سركوبي به اشاره با خود نامة در شورا خارجة كميسيون مسئول

۱۸تير۸۳  از قبل هفتههاي در دانشجو هزار دستكم دستگيري و دانشجويان و معلمان
انجاميده به شكست حقوقبشر سر بر ايران رژيم با اروپا «مذاكرات اتحادية نوشت:
وضعيت كنندة نگران روند بيانگر نيز حقوقبشر مدافع سازمانهاي گزارشهاي و
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ميباشد». ايران در حقوقبشر
«مقدمات خواست حقوقبشر  عالي كميسر از خود نامه پايان در  محدثين آقاي
آتي اجالس حقوقبشر در نقض فاحش بهخاطر را ايران  بر رژيم حاكم محكوميت
پيگيري نقض براي مشخصي «نماينده فراهم نموده و متحد» ملل سازمان مجمع عمومي

۱۳۸۳ ـ  ۱۹مرداد ايران، مقاومت ايران» تعيين نمايد»(دبيرخانة شوراي ملي در حقوقبشر
اوت۲۰۰۴). ۹

۲۹مرداد۸۳:
وحشيگري و منتهاي قساوت آشام در خون ماليان

ميكنند اعدام را دختر ۱۶ساله  يك

هولناك جنايت اين كردن محكوم براي بينالمللي فراخوان ـ
يك  در نكا شهرستان در آخوندي  رژيم دژخيمان ۲۵مرداد۸۳  يكشنبه «روز
(خيابان مألعام  در را، سهاله عاتقه نام به ۱۶ساله، دختر يك  تكاندهنده, جنايت 
شهر مردم اين نفرت و عاتقه خشم اعدام آويختند. بهدار سي متري)  راهآهن، خيابان

است. برانگيخته او خانواده سكونت منطقه اهالي و همسايگان بهويژه
تأييد به متعاقبا و شد  صادر نكا دادگستري رئيس توسط جنايتكارانه  حكم اين
آخوندي رئيس قضايية آخوند شاهرودي، موافقت و با رسيد رژيم آخوندي ديوانعالي

آمد. اجرا در به
و نداشت  حضور  وكيلي هيچ نوجوان،  دختر اين نمايشي  محاكمًه جريان  در 
عاتقه محاكمه اين در جريان نرسيد. جايي به وكيل براي گرفتن وي خانواده تالشهاي
رئيس اين حاجي رضايي به دژخيم پاسخگويي به پرداخت و از خود دفاع شخصا به
فساد قربانيان بهجاي ميگوييد راست شما اگر گفت ازجمله و پرداخت بيدادگاه
خشم نوجوان، دختر شجاعانة اين برخورد كنيد. محاكمه آن را اصلي عامالن اخالق،
مجازات كه نمود محكوم اعدام به و در حالي او را برانگيخت را دژخيم حيواني كينة و
كينه ميورزيد، عاتقه به كه دژخيم اين نبود. اعدام رژيم ظالمانة طبق قوانين حتي او
تأييد ديوانعالي رژيم به ماه عرض سه ساير احكام، در معمول از روال خارج شخصًا و
زبان درازي چون نبود ولي اعدام او جرم است گفته عاتقه از اعدام بعد رساند. رضايي
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شد. اعدام كرده،
تسليت ضمن مقاومت، ملي شوراي زنان كميسيون مسئول چيتساز، سروناز خانم
حقوق و مدافع حقوقبشر بينالمللي مجامع  از نكا،  مردم عموم عاتقه و خانوادة به
قطعنامة يك تصويب ضرورت بر و شد  جنايت اين  كردن محكوم خواستار زنان،
اعدامهاي محكوميت در  متحد, ملل عمومي مجمع اجالس سوي از شديداللحن
ملي شوراي كرد»(دبيرخانة تأكيد نوجوان، دختران و زنان اعدام به ويژه فزاينده

۲۹مرداد۱۳۸۳ ـ ۱۹اوت۲۰۰۴). ايران، مقاومت

۳شهريور۸۳:
كرمان در زنداني سه اعدام

شدهاند حلقآويز از ۱۰۰زنداني سال۸۳ تاكنون بيش ابتداي از

نامهاي به زنداني سه ۳۱مرداد شنبه روز حكومتي روزنامههاي نوشتة «به
شدند. حلقآويز مألعام در كرمان در حميد محمد و غالمرضا،

محمدي اسماعيل  نام به سياسي زنداني يك مرداد اواخر در اين از  پيش
فردا (راديو شد محكوم اعدام به آخوندي  رژيم  قضايية توسط كومله گروه از

۳۱مرداد).
تجاوز ۵ماه اول سال۸۳ از ۱۰۰نفر در شده اعدام زندانيان شمار ترتيب اين به
۲۰سال زير جوانان را اعدام  به محكومين و  اعدام شدگان از بسياري  ميكند.
۱۶ساله دختر يك  ماه مرداد در آخوندي رژيم دژخيمان از مي دهند. تشكيل 

حلقآويز كردند. نكا در را سهاله(رجبي) بهنام عاتقه
دختر وحشيانة اين اعدام مقاومتي برگزيدًه جمهور رئيس مريم رجويي، خانم
توصيف آخوندي رژيم زنستيز و ضدانساني طينت بروز از نمونه يي را ۱۶ساله
تأكيد نكايي، دردمند مردم و وجوانان عاتقه داغدار خانوادًه به تسليت با و كرد
آدمكشي توحش و مرزهاي درنورديدن با كه ميكنند گمان اگر آخوندها نمود:
سخت كنند، خاموش مذهبي فاشيسم برابر در را مردم مقاومت شعلههاي ميتوانند
آزادي براي مقاومت و مردم ميافزايد نفرت و برخشم  جنايتها اين اشتباهند. در

ميكند. فروزانتر را ديني استبداد كردن ريشهكن و
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فزاينده روند و حقوقبشر  نقض روزافزون وخامت به توجه با  ايران مقاومت
متحد، ملل حقوقبشر عالي كميسر آربور، لوئيس خانم از خودسرانه، اعدامهاي
فاحش نقض  بهخاطر را ايران بر حاكم  رژيم محكوميت مقدمات خواست 
و نموده فراهم  متحد ملل سازمان عمومي مجمع آتي اجالس در حقوقبشر
نمايد»(دبيرخانة تعيين ايران در حقوقبشر نقض پيگيري براي مشخصي نمايندة

۳شهريور۱۳۸۳ ـ ۲۴اوت۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي

۱۲شهريور۸۳:
يك هفته گذشته طي

شدند اعدام به محكوم ديگر زنداني ۵ و حلقآويز  ۲زنداني

ميدان  در را زنداني يك ۸شهريور۸۳  يكشنبه روز  آخوندي رژيم «دژخيمان 
آويختند.  بهدار نزديكي تهران در ديگر را زنداني يك ۴ شهريور روز و اراك اميركبير
نقطه دو در ۲زنداني آينده در روزهاي كردند اعالم حكومتي رسانههاي اين، عالوه بر

خواهند شد. تهران) حلقآويز (غرب شهر كرج
محكوم  اعدام به را ۵ زنداني دستكم آخوندي رژيم قضايية گذشته، هفتة يك طي
به جوان و شوهر زن و يك افغاني ۱۶ساله جوان يك اعدام به محكومين ميان در كرد.
اعدام را يك دختر۱۶ساله ايران، جنايتكار ۲۵مرداد حكام در اين از پيش ميخورد. چشم

۱۲شهريور۱۳۸۳ـ  ۲سپتامبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي بودند»(دبيرخانة كرده

۱۸شهريور۸۳:
سه روز گذشته در

شدند به اعدام ديگر محكوم ۶زنداني و حلقآويز  ۴زنداني
دارد وجود ۱۸سال زير جوان چهار اعدام به محكومان ميان در

و  آبادان در را زنداني ۱۶شهريور۸۳ يك روز دوشنبه آخوندي «دژخيمان رژيم
كردند. تهران حلقآويز در را زنداني ديگر سه ۱۷شهريور روز

كرد به اعدام محكوم را زنداني شش آخوندي رژيم هفته گذشته قضايية يك طي
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مي چشم م، به و علي. ب ميالد. ف، مرتضي. نامهاي به جوان سه آنها ميان كه در
ترتيب اين به بود. شده محكوم اعدام به افغاني ۱۶ساله جوان يك نيز آن از قبل خورند.

دارند. قرار اعدام معرض در ۱۸سال زير زنداني چهار اكنون هم
به را بينالمللي  ذيربط ارگانهاي و حقوقبشر مدافع سازمانهاي ايران مقاومت 
متوقف كردن براي فوري اقدام و ايران بر حاكم مذهبي استبداد جنايات محكوم كردن
ملي شوراي فراميخواند»(دبيرخانة ۱۸سال زير نوجوانان مورد در بهويژه اعدام احكام

۱۸شهريور۱۳۸۳ ـ ۸سپتامبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت

۲۸شهريور۸۳:
سركوب گستردة و موج دست قطع اعدام،

ايران به اتحادية اروپا سفر هيأت با همزمان

فاشيسم با  مذاكره  براي  ايران،  به اروپا اتحادية هيأت  يك  سفر با  «همزمان 
و اعتراضات گسترش  از وحشت در رژيم  اين حقوقبشر،  دربارة حاكم،  مذهبي
و سركوب از جديدي موج به تحصيلي سال آغاز آستانة در اجتماعي خيزشهاي

است. آورده روي حقوقبشر نقض
شد آويخته بهدار در دزفول جوان يك گذشته حكومتي روز مطبوعات بهنوشتة
اقدام ۲۶شهريور در يك  روز شدند. اعدام به محكوم تهران در ديگر دو زنداني و
همدان زندان زنداني، در يك دست آخوندي رژيم قضايية حكم بنا به جنايتكارانه

شدند. حلقآويز وكرج تهران در ۷زنداني نيز ۱۸شهريور روز شد. قطع
هفته نامه و ۸نشريه آخوندي رژيم شهريور قضايية هفته سوم در ديگر سوي از
و شماري توقيف را گيالن دانشگاه و اميركبير دانشگاه نشريات دانشجويان ازجمله
سينما و خانة مديره هيأت رئيس است. همچنين كرده دستگير را از روزنامهنگاران

بازداشت شدهاند. كه است روز مركز چند اين از دستاندركاران تن دو
به  بهانه ۲۸۳نفر آخوندي، حكومت به وابسته مطبوعات بهنوشتة فاصله همين در
پاسداران ۱۸شهريور، روز ازجمله  شدهاند. دستگير جشن و ميهماني در شركت 

دستگير كردند. رشت نزديكي در گلسار شهرستان در ميهماني يك را در ۳۸نفر
قاتالن و  دژخيمان با مذاكره براي اروپا  اتحادية  هيأت اعزام ايران مقاومت 
گرفتن سخره به و خفقان و  سركوب تشديد  در  رژيم اين  مشوق را ايران مردم
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جنايات قاطع محكوميت خواستار و ميداند حقوق بشر بينالملل شدة شناخته اصول
پروندة ارجاع ملل متحد و عمومي مجمع در ايران بر آخوندهاي حاكم  ضدبشري
ملي شوراي است»(دبيرخانة متحد  ملل امنيت به شوراي ايران در حقوقبشر نقض

۱۸سپتامبر۲۰۰۴). ـ  ۲۸شهريور۱۳۸۳  ايران، مقاومت

۲مهر۸۳:
سال۸۳ در نيمة اول ۱۲۰اعدام

بينالمللي عاجل اقدام بهيك ايران مقاومت فراخوان

يك ۲۸شهريور روز آخوندي رژيم دژخيمان  حكومتي مطبوعات  گزارش «به
تهران در را زنداني يك ۳۰شهريور روز هرمزگان)، ميناب (استان شهر در را زنداني

شمار  ترتيب اين به قزوين حلقآويز كردند. را در ديگر زنداني يك ۳۱ شهريور روز و
شده در اعدام زندانيان شمار و ۱۹نفر ميرسد به اعدام شدهاند در شهريور كه كساني
است اعدامهايي تنها شامل ارقام البته اين است. رسيده به ۱۲۰تن نيمة اول سال۸۳ دستكم

برنميگيرد. در را مخفي اعدامهاي شده است و اعالم رژيم روزنامههاي توسط كه
توجه ايراني، مقاومت ملي شوراي خارجًه كميسيون مسئول محدثين، محمد آقاي
و سازمانها ديگر و متحد ملل عالي حقوق بشر كميسر متحد، ملل عمومي مجمع رئيس
جلب ايران در نقض حقوقبشر روند فزاينده را به مدافع حقوقبشر بينالمللي مجامع
جاري اجالس وحشيانه در و سيستماتيك نقض اين كردن خواستار محكوم نمود و
گسيخته افسار توحش اين با مقابله بينالمللي براي عاجل اقدام يك و عمومي مجمع

۲مهر۱۳۸۳ ـ ۲۳سپتامبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي شد»(دبيرخانة

 ۱۱مهر۸۳:
حلقآويز ۴زنداني گذشته هفته طي

شدند محكوم اعدام به ديگر زنداني ۷ و
كنند حلقآويز تهران در هفته را در اين زنداني دو دارند قصد دژخيمان

و الحقوق  واجب مهرزاد نامهاي به زنداني دو حكومتي مطبوعات گزارش به 
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حلقآويز تهران هفته در اين سه شنبه و دوشنبه روزهاي در قرار است صادقي حميدرضا
شوند.

۸مهرماه روز ساوه و در دو زنداني ۷مهر روز اهواز, در زنداني يك ۶مهر روز
ضدبشري شدند. رژيم حلقآويز رژيم آخوندي دژخيمان توسط در كرج زنداني يك
نموده صادر را زنداني ۷تن اعدام احكام  گذشته هفته يك طي آخوندي همچنين
اهواز به مجازات در دو زنداني در همين ماه، جنايتكارانة ديگر در يك حكم است.

شدند. چپ محكوم پاهاي و راست قطع دستهاي وحشيانة
حقوقبشر وحشيانة و سيستماتيك نقض كردن محكوم خواستار ايران مقاومت
مقابله براي بينالمللي عاجل اقدام يك و عمومي مجمع جاري در اجالس ايران در
ايران بر حاكم آخوندهاي افسارگسيختة توحش و خياباني اعدامهاي فزاينده روند با

۱۱مهر۱۳۸۳ ـ ۲اكتبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي ميباشد»(دبيرخانة

۱۵مهر۸۳:
شدند حلق آويز ايران نقطه در سه گذشته در روز دو طي ۷زنداني

«بهگزارش روزنامههاي حكومتي،روز سهشنبه۱۴مهرماه،رژيمضدبشريآخوندي،
نمود. حلقآويز مازندران سلمانشهر در را ۴زنداني رژيم، اين ديوانعالي تأييد از پس

واجب مهرزاد بهنام جوان زنداني يك آخوندي رژيم دژخيمان آن از قبل روز
فرزندش همسر و چشمان برابر در و در مألعام اصفهان رباط راه در چهار الحقوق را
فرزندش چشمان مقابل در پدري اعدام شقاوتبار صحنة از كه مردم آويختند. بهدار

مي كردند. اعتراض دژخيمان رژيم به خود با فريادهاي بودند، آمده بهخشم
جيرفت در ديگر زنداني دو دوشنبه، روز همان در حكومتي مطبوعات گزارش به

گرديدند. حلقآويز دژخيمان توسط
خفقان و سركوب تشديد به مردمي، مقاومت با مقابله از ناتوان آخوندي رژيم
مقابله براي بينالمللي عاجل اقدام يك خواستار ايران مقاومت است. آورده روي
مقاومت ملي  شوراي ايران مي باشد»(دبيرخانة در  خياباني اعدامهاي فزايندة روند  با

۱۵مهر۱۳۸۳ ـ ۶اكتبر۲۰۰۴). ايران،
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۲۷مهر۸۳:
هفته يك در ۱۱زنداني اعدام

دستكم هفته يك طي آخوندي  رژيم دژخيمان حكومتي، مطبوعات  گزارش «به
تنكابن، در ۱۵مهر روز ۴زنداني كردند. حلق آويز كشور مختلف نقاط در را ۱۱زنداني
رشت تهران، شهرهاي در ۲۲مهر روز در ديگر ۵زنداني اهواز، در ۱۹مهر روز زنداني يك
ماه ۲۳مهر روز دژخيمان شدند. اعدام الهيجان ۲۳مهر در روز زنداني در يك شيراز و و

نمودند. قطع اهواز در را زنداني يك دست
اعدام به را ۲۸ساله زن مدت، يك اين  طي رژيم  جنايتكار قضايية  ديگر  سوي  از
گزارش به بنا داد. قرار نهايي تأييد مورد  را  نوجوان سه اعدام حكم و نمود محكوم
شدهاند در به محكوم اعدام ۱۸سال كه به زير ۸نوجوان اكنون هم حكومتي روزنامههاي

مي برند. بهسر و تربيت» در انتظار اعدام اصالح «كانون اصطالح
مقابله و وحشت و رعب جو ايجاد فزاينده خياباني اعدامهاي از آخوندي رژيم هدف

است. اجتماعي خيزشهاي و اعتراضها با
توسط حقوقبشر، وحشيانة و نقض سيستماتيك كردن محكوم خواستار ايران مقاومت
يك و عمومي مجمع جاري در اجالس ايران, بر تروريستي حاكم مذهبي و ديكتاتوري
نوجوانان اعدام بهويژه خياباني اعدامهاي فزايندة روند با مقابله براي بينالمللي عاجل اقدام
۲۷مهر۱۳۸۳ ـ ۱۸اكتبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي ميباشد»(دبيرخانة ۱۸سال زير

۳۰مهر۸۳:
ماه اكتبر ابتداي ۲۲زنداني از اعدام

نامهاي به ۴زنداني آخوندي رژيم دژخيمان حكومتي، مطبوعات گزارش «به
حلقآويز مازندران استان در ۲۸مهر روز را رضا و حسن حميدرضا،  محمدرضا،
اين به شد.  آويخته به دار قزوين شهر در ديگر زنداني يك روز همين در نمودند. 
همين فاصله در شدهاند، ۲۲زنداني اعدام دستكم امروز تا به اكتبر ابتداي ماه از ترتيب

است. كرده اعدام به محكوم را ديگر ۱۰زنداني آخوندي رژيم قضايية
فزايندة موج با  مقابله براي بين المللي عاجل اقدام يك خواستار ايران  مقاومت



۱۱۶

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

توسط حقوقبشر، وحشيانه و سيستماتيك نقض كردن محكوم و خياباني اعدامهاي
عمومي مجمع جاري اجالس در ايران، بر  حاكم  تروريستي و مذهبي  ديكتاتوري

۳۰مهر۱۳۸۳ ـ ۲۱اكتبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي ميباشد»(دبيرخانة

۲۰مهر۸۳:
ملي مقاومت شوراي زنان فراخوان كميسيون

زنداني زن يك اعدام از جلوگيري براي
شدند اعدام ۶زنداني هفتة گذشته دستكم طي

همة ايران,  مقاومت  ملي شوراي زنان كميسيون مسئول چيتساز، سروناز  «خانم 
از ممانعت براي فوري اقدام بهيك را زنان حقوق و حقوقبشر مدافع بينالمللي مجامع
خواند. فرا شود,  آينده حلقآويز روزهاي در است قرار كه  فاطمه حقيقتپژوه اعدام
بهقتل رسانده داشت ۱۵سالهاش را بهدختر تجاوز قصد كه مردي پيش ۷سال كه فاطمه
از مجمعي كه آخوندي رژيم ديوانعالي توسط حكم اين و شده بهمرگ محكوم بود,

است. گرفته قرار تأييد مورد است, رژيم اين سردژخيمان
بهنامهاي ديگر زنداني سه اعدام احكام رژيم ديوانعالي حكومتي مطبوعات بهگزارش
شوند. حلق آويز بهزودي است قرار و داده قرار تأييد مورد نيز را مجيد و آرش و عباس
يك آخوندي رژيم دژخيمان گذشته(۱۹مهر ماه) روز مطبوعات همين بهگزارش

در  را ديگر ۵ زنداني ۱۴مهرماه, روز آويختند و مألعام به دار در اهواز در را زنداني
ـ  ۲۰مهرماه۱۳۸۳  ايران، مقاومت  ملي شوراي كردند»(دبيرخانة حلقآويز مازندران 

۱۱اكتبر۲۰۰۴).

۲۶مهر۸۳:
خواستـار مقاومت ملي شوراي زنان كميسيون

ايـران در زنان سنگسار و اعدام از جلوگيري براي بينالمللي اقدام
شد

قضايية توسط ۱۳ساله دختر يك براي سنگسار  حكم صدور هولناك  «اخبار
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و زنان به خصوص جهان و سراسر آزاديخواهان قلوب ايران, حاكم بر مذهبي فاشيسم
است. جريحهدار كرده را جهان در سراسر دختران

اسماعيل حاجيه بهنام زني سنگسار حكم نيز امسال ۸شهريور در تاريخ از اين پيش
بود. شده صادر جلفا در قضايية ماليان سوي از

دژخيمان رژيم جاري ميالدي سال ابتداي از سنگسار, وحشيانة احكام بر عالوه
در اعدام محكوم كردهاند. به  را ديگر ۱۰زن حلقآويز و ۴زن را آخوندي دستكم
را در منتهاي ۱۶ساله دختر رجبي يك عاطفه خونآشام, ماليان گذشته ۲۵مردادماه

حلقآويز كردند. و وحشيگري قساوت
نامهيي در مقاومت  ملي شوراي زنان كميسيون مسئول سروناز چيتساز، خانم
«از شما نوشت: متحد, ملل حقوقبشر عالي كميسر آربور، لوئيس خانم به خطاب 
حقوقبشر نقض به رسيدگي  جهاني مرجع باالترين  بهعنوان و زن يك بهعنوان 
را خود تالشهاي و تمامي محكوم نموده را رژيم زنستيز آخوندي جنايات مي خواهم
نوجوان دختران و زنان سنگسار و اعدام بهويژه فزاينده اعدامهاي از جلوگيري براي

ايران بهعمل آوريد». در
۲۲۰زنداني محكوم حداقل سال ميالدي آغاز از اينكه يادآوري چيتساز با خانم
جاري اجالس سوي شديداللحن از قطعنامة يك تصويب شدهاند, خواستار اعدام به
ايران در بهويژه حقوق زنان حقوقبشر، نقض محكوميت ملل متحد در عمومي مجمع

۲۶مهرماه۱۳۸۳ ـ ۱۷اكتبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت شوراي ملي شد»(دبيرخانة

۱۷آذر۸۳:
شدند اعدام ديگر ۸زنداني

 ۷ گذشته روز طي دو آخوندي رژيم دژخيمان حقوقبشر، روز جهاني آستانة «در
حلقآويز كردند. زابل در مألعام در را ديگر و يك زنداني زاهدان در را زنداني

گتراجي، ضياءالحق غفران، عبدالمجيد از: است عبارت اعدامشدگان اسامي
زهي. محمدحسن قلجئي و نعيم بهداله گرگـيج, گرگيج، لوارزهي، جمعه عليرضا

وحشيانة اعدام فيلم مردم ميان در وحشت و رعب ايجاد براي آخوندي رژيم
گذاشت. نمايش به حكومتي تلويزيون در را زاهدان زندانيان
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اعدام احكام روز گذشته حكومتي، روزنامههاي به گزارش ديگر تحول يك در
رژيم بيدادگاههاي توسط كالني حسن بهنام زنداني يك بهنام حسين و زنداني يك
به اصفهان را در زنداني پسر و پدر يك همچنين بيدادگاهها اين صادر شد. تهران در

كردند. محكوم اعدام
اجالس سوي ايران از در حقوقبشر نقض پروندة بررسي با ايران همزمان مقاومت
و مجمع اين سوي از رژيم قاطع اين خواستار محكوميت متحد ملل عمومي مجمع
ملل امنيت به شوراي ايران حقوقبشر در و وحشيانه نقض سيستماتيك پروندة ارجاع
دسامبر ۲۰۰۴). ۱۷آذر۱۳۸۳ ـ ۷ ايران، مقاومت ملي شوراي مي باشد»(دبيرخانة متحد

۱۹آذر۸۳:
ميالدي  جاري سال آغاز از

شدهاند اعدام به محكوم يا حلقآويز زنداني صدها

اتخاذ به را  بين المللي ايران جامعة حقوقبشر، مقاومت جهاني سالگرد روز «در
توسط فزايندة حقوقبشر و مستمر نقض با مقابله براي الزماالجرا عاجل و تصميمات

فراخواند. آخوندي ضدبشري رژيم
زنداني ميالدي، صدها جاري سال آغاز از  حكومتي، رسانههاي گزارش بر  بنا
بابل، ورامين، ايالم، اهواز، اصفهان، اراك، در ازجمله كشور، مختلف شهرهاي در
زابل، دهلران،  خرمآباد،  تهران، تنكابن، تجريش، تبريز، پلدختر، بهبهان،  بوكان، 
مشهد گناباد، كرج،كرمان،  قزوين، فومن، سميرم، سلماس، ساوه، ساري،  زاهدان،
دسامبر اول ماه هفتًه تنها در شدهاند. محكوم اعدام به شده يا نجفآباد، حلق آويز و

شدهاند. حلقآويز مألعام در ايران شهرهاي مختلف در ۱۲زنداني
را در سياسي زندانيان براي احكام اعدام صدور مخفيانه و اعدامهاي البته اين آمار،
در و شدهاند اعدام به محكوم جاري سال در سياسي زندانيان از شماري برنمي گيرد.
و اقسام انواع زندانيان اين شكستن در هم رژيم براي ميبرند. بهسر حكم انتظار اجراي
را ديگر برخي و انفرادي سلولهاي به را آنها از برخي ميكند. وارد آنان بر را فشارها

است. كرده زندانيان خطرناك منتقل بند به
محكوم اعدام به ديگر ۱۲زن و شده  حلق آويز ۴زن  حداقل امسال  طول  در
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مألعام در نكا گذشته در شهر رجبي، در تابستان عاطفه ۱۶ساله، دختر شدهاند، يك
حكم اجراي جلفا در انتظار شهر در ۳۳ساله، وند, اسماعيل حاجيه شد. بهدارآويخته

ميبرد. بهسر اعدام
است كه شده ۱۸سال صادر ۱۰جوان زير دستكم در مورد اعدام هم چنين احكام
بهسر بازداشتگاهاي مختلف در حكم اجراي انتظار در حاضر در حال آنها همگي

ميبرند.
فزاينده موج با مقابله و و وحشت رعب ايجاد جو براي آخوندي ضدبشري رژيم
اين از برخي تكاندهنده صحنههاي ضدحكومتي، اعتراضات و عمومي نارضايتي
گذاشته اجرا در مألعام به عمدتَا و گروهي بهصورت بعضًا كه را سبعانه اعدامهاي

است. كرده پخش دولتي تلويزيونهاي از شدهاند،
ادامه مألعام در شالق زدن و دست از قبيل قطع ضدانساني، احكام اجراي همزمان،
زنداني، رژيم آخوندي دست يك حكم قضايية ماه, بنا به ۲۶شهريور روز است. يافته
اژق(حبيبي كاوه بهنام نوجوان يك ۲۲آبان درتاريخ و  شد قطع همدان زندان  در
بهقتل شالق پاسداران ضربات زير سنندج در روزهخواري، جرم به جمال فرزند نژاد)

رسيد.
مقاالت درج خبرنگاران بهجرم و روزنامهنگاران از گروه كثيري مدت، همين در
همزمان شدهاند. زندانها روانه و دستگير حكومتي» بهمقامات اهانت و «تشويشآميز
مختلف، عنوانهاي تحت جوانان زنان و ميان بهخصوص در دستگيريها، گستردة موج
شهرهاي مختلف در «حجاب» نكردن رعايت و جشنها و ميهمانيها در ازجمله شركت
در ۲۱تن كه داد خبر ايران در دولتي خبرگزاري گذشته شب است. يافته ادامه كشور

شدهاند. دستگير برپايي جشن بهجرم تهران شرقي شمال واقع در دماوند شهرستان
زندانيان سركوبگرانه عليه تضييقات و فشار محدوديت، و اعمال آزار و شكنجه
يافت به نحوي گستردهيي ابعاد اوين، زندان در ازجمله مختلف، در زندانهاي سياسي
سه هفته اوين به مدت زندان سياسي زندانيان وحشيانه، اعمال به اين در اعتراض كه
ضمن آخوندي رژيم اعتراضي، اقدام به اين واكنش در زدند. غذا اعتصاب به دست
را آنان از شماري و داده قرار و شتم ضرب را مورد آنها اعتصابي، زندانيان به يورش

نمود. منتقل انفرادي سلولهاي به
به نسبت را كه سياسي زندانيان خانوادههاي از تن دهها آخوندي هم چنين رژيم



۱۲۰

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

و هجوم قرار حمله بودند، مورد به اعتراض زده دست عزيزان خود اعمال فشار عليه
است. كرده محكوم طويلالمدت زندانهاي به را آنان از شماري و داده

بر ايران مقاومت  حقوقبشر، جهاني اعالمية سالگرد  پنجاه وهفتمين با همزمان
ميكند: تأكيد زيرين موارد

ديكتاتوري قبال در اروپا اتحادية به ويژه و غربي كشورهاي مماشات سياست ۱ـ
ساخته جريتر جناياتشان استمرار در را  آخوندها  ايران، بر حاكم قرونوسطايي

است.
بايست مي بر ايران حاكم جنايتكار آخوندهاي با ديپلوماتيك اقتصادي و روابط ۲ـ

شود. مشروط ايران در حقوقبشر وضع بهبود به
و متحد ملل حقوقبشر  عالي كميسر متحد, ملل عمومي رئيس مجمع توجه ۳ـ
حقوق بشر روند فزايندة نقض به حقوقبشر را مجامع بينالمللي مدافع سازمانها و ديگر
در نقض حقوقبشر محكوميت قطعنامة تصويب ضرورت بر و جلب نموده ايران در

فراميخواند. متحد ملل عمومي مجمع
كناري به بايستي ايران بر حاكم دژخيمان با حقوقبشر گفتگوي سياست ۴ـ
سر را از ايران در حقوقبشر بر نظارت متحد ملل حقوقبشر كميسيون و گذاشته شود

نمايد. تعيين ايران براي ويژة نمايندة و گرفته
اتخاذ تصميمات براي بايد ايران در حقوقبشر بيسابقة و وحشيانه پروندة نقض ۵ـ
مقاومت ملي شوراي  شود»(دبيرخانة ارجاع متحد ملل امنيت شوراي به الزماالجرا 

۱۹آذر۱۳۸۳ ـ ۹دسامبر۲۰۰۴). ايران،

۲۴آذر۸۳:
گذشته در هفته مألعام در زنداني ۵ حلق آويز ـ ايران

شد به اعدام محكوم ساله ۱۸ جوان

به زنداني يك آخوندي رژيم قرون وسطايي حكومتي، رسانههاي گزارش «به
در زنداني دو  مازندران، استان در عباسآباد شهرستان در جعفري محمدعلي  نام
قدير به نام زنداني يك و بود زنداني پيش دوسال از كه حسين نام به فردي بندرعباس،
بهدار در مألعام ۲۱ و ۲۳آذر ,۱۷ ,۱۵ روزهاي در ترتيب به سمنان در را ضمائمي
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آويخت.
ميرسد. ۱۷تن به دسامبر ماه آغاز از اعالم شده اعدامهاي شمار ترتيب اين به 
جوان ۱۸ساله ازجمله يك زنداني ديگر  ۵ اعدام احكام همچنين رژيم بيدادگاههاي

صادر كردند. ۲۱آذر روز را
در ۱۸سال از كمتر ۱۱جوان ازجمله ۱۲زن و ۹۸ زنداني، حال حاضر، حداقل در

ميبرند. به سر اعدام حكم اجراي انتظار
عاجل اقدام به را حقوق بشر مدافع بينالمللي سازمانهاي ديگر بار ايران مقاومت
تصويب ضرورت و بر فراميخواند اعدامها در ايران فزايندة كردن روند متوقف براي
مللمتحد عمومي مجمع  جاري  اجالس در  آخوندي رژيم محكوميت قطعنامة
براي مللمتحد امنيت شوراي  به ايران در حقوق بشر نقض وخيم  كارنامة ارجاع و
ايران، مقاومت ملي شوراي  ميكند»(دبيرخانة تأكيد االجرا الزم تصميمات اتخاذ 

۲۴آذر۱۳۸۳ ـ ۱۴دسامبر۲۰۰۴).

دي۸۳: اول
گسترده محكوميت نقض قطعنامة پنجاه يكمين رجوي: تصويب  مريم
حقوقبشر سياه كارنامة ارجاع ايران، در حقوقبشر سيستماتيك و

ضروري ميسازد متحد را ملل شوراي امنيت آخوندها به

مختلف ارگانهاي پنجاهويكمين قطعنامة ملل متحد عمومي مجمع گذشته، «شب
تصويب به را ايران در حقوقبشر مستمر و گسترده نقض محكوميت در را مللمتحد

رساند.
استانداردهاي عيار برآورده كردن تمام در «قصور نگراني شديد از ابراز با قطعنامه
استماع تامين از  امتناع قانوني، پروسه مقتضي فقدان عدالت، اجراي در  بينالمللي
و افراد حقوق نفي براي ملي امنيت قوانين از استفاده مشاوره، حق و بيطرفانه عمومي
پيروان رابطه با در معيارهاي تضمين كنندة حقوقي بينالمللي (رعايت) احترام به عدم
۱۸سال، زير افراد اعدام به خصوص اعدامها، ادامه  غيره، و رسمي مذهبي اقليتهاي
تبعيض زدن، شالق و بدن اعضاي قطع شكنجه، اعمال خودسرانه، دستگيريهاي 
آزارهاي و اذيت مذهبي، اقليتهاي عليه تبعيض ادامه دختران، و زنان عليه سيستماتيك
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محكوم سياسي» را مخالفان با رابطه در مدت طوالني انفرادي سلولهاي در ادامه دار
است. كرده

آزادي و عقيده و بيان وضعيت آزادي  به وخامت گراييدن از همچنين قطعنامه
دادگاه، سختگيري و حكم صدور بدون حبس و خودسرانه مطبوعات، دستگيريهاي
دانشجويان، نمايندگان، روزنامهنگاران، به امنيتي نيروهاي و قضايي دستگاه حمله و
ممنوعيتهاي اينترنتي، سايتهاي  و روزنامه ها بي دليل بستن دانشگاهيان،  و مذهبيون
نگراني ابراز بهشدت سياسي احزاب  اجباري  حذف  آزاد و گردهماييهاي ادامهدار

كرده است.
مقاومت برگزيدة جمهور رئيس خانم مريم رجوي، قطعنامه، اين تصويب بهدنبال
را آخوندي رژيم جنايتهاي از كوچكي بخش قطعنامه اين چند هر گفت ايران
قرونوسطايي اين رژيم مشروعيت عدم بر جهاني داوري يك با اين حال دربرميگيرد،

مي باشد. ايران بر حاكم مذهبي استبداد با مماشات سياست بودن مخرب و
توصيف حقيقت به اين بينالمللي اذعان يك را قطعنامه تصويب اين رجوي، خانم
دست سركوب و وشكنجه اعدام هيچگاه از ايران حاكم بر قرونوسطايي رژيم كه كرد
ارجاع ازجمله رژيم، اين در مقابل نشان مي دهد شدت عمل قطعنامه اين برنمي دارد.
الزم االجرا، تصميمات اتخاذ براي امنيت ملل متحد شوراي به آخوندها سياه كارنامة

است. ضروري كامًال اقدام يك
در و دختران زنان سيستماتيك عليه «تبعيض به با اشاره متحد عمومي ملل مجمع
خودسرانه دستگيريهاي مذهبي… اقليتهاي عليه «تبعيض ادامة از عمل»، در و قانون
قبيل از مستمر آزارهاي و اذيت نيز و مذهبي(اقليتها)» مهم اماكن نابودي حبس، و
مدافعان رابطه با در و سيستماتيك انفرادي طوالنيمدت خودسرانه سلول در حبس

است. جدي كرده نگراني ابراز مذهبي مخالفين و سياسي حقوق بشر، مخالفين
اروپايي كشور بند سه و زد آخوندي، رژيم جنايات افزود، بهرغم رجوي خانم
نه اروپا، اتحادية تروريستي ليست خلق ايران در مجاهدين حفظ جمله از رژيم اين با
نموده, تشجيع ايران حقوق مردم ابتدايي ترين نقض در ادامه را خونريز حاكمان تنها
گذشته سدههاي طي آنها از پاسداري براي اروپا ملتهاي كه را مقدسي ارزشهاي بلكه
ايران، مقاومت ملي شوراي ميكند»(دبيرخانة لگدمال آشكارا دادهاند، قرباني ميليونها

اولدي۱۳۸۳ ـ ۲۱دسامبر۲۰۰۴).
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۸دي۸۳:
روز يك در اعدام حكم سه و حلق آويز دو

و سه زنداني حلق آويز را ۶ديماه, دو زنداني روز آخوندي طي «قضايية رژيم
به اعدام محكوم كرد. ديگر را

بهنام جوان  يك يكشنبه، ۷ديماه، روز حكومتي روشنگري گزارش روزنامة به
خراسان مشهد شهر در هدايت بلوار در شمالي مهري خيابان در در مألعام رضا محمد

شد. آويخته بهدار
دوستآباد منطقه در بهنام مصطفي ديگر جوان رژيم يك دژخيمان روز همين در

آويختند. در  مألعام بهدار را قوچان قديم جاده
توسط همسرش قتل اتهام به ۴۸ساله مرد نوشت يك روز يكشنبه نيز روزنامة شرق

شد. محكوم اعدام تهران به كيفري دادگاه شعبه۷۱
به  كه فرخي،  ايمان براي  اعدام حكم  صدور از ديماه   ۶ مورخ اعتماد روزنامة
جنايي دادگاه عليرضا، توسط نام به فردي هم چنين  و داشت ۱۷سال دستگيري هنگام

داد. خبر تهران،
آخوندهاي كامل بياعتنايي وجهي روشنترين به ايران در اعدامها استمرار
را بينالمللي توسط جامعة در ايران نقض حقوقبشر محكوميتهاي گستردة به ضدبشري
آخوندي ضدبشري رژيم متحد، عمومي ملل گذشته مجمع هفته ميگذارد. بهنمايش

كرد. حقوقبشر محكوم سيستماتيك و وحشيانة نقض بهخاطر  را
به شوراي امنيت آخوندها سياه ارجاع كارنامة ضرورت بر ديگر مقاومت ايران بار
فزايندة اعدامها روند از براي جلوگيري االجرا الزم اتخاذ تصميمات براي مللمتحد

۸دي۱۳۸۳ ـ ۲۸دسامبر۲۰۰۴). ايران، مقاومت ملي شوراي ميكند»(دبيرخانة تأكيد

بهمن۸۴: اول
داشت ۱۷سال دستگيري هنگام به كه را جواني آخوندي حكومت

آويخت بهدار

در دستگيري بههنگام كه  جواني ايماني، فرخ روزنامههاي حكومتي، «بهنوشتة
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آويخته بهدار تهران اوين زندان در گذشته روز صبح داشت، سال۲۰۰۰ تنها ۱۷سال
اوين زندان در  باقري  داوود و زارعيان ولياهللا اسم  به ديگر ۲زنداني همزمان شد.

شدند. حلقآويز
در تهران شمال در كوهستاني تفريحگاه  يك  در درحالي كه فرخي ايمان

از خود،  دفاع در بود، گرفته قرار انتظامي نيروي مأموران تهاجم مورد  اكتبر۲۰۰۰ 
داشت. ۱۷سال زمان آن آورد. وي در در پاي آنان را از از يكي

در  حاضر حال در ۳۰ زنداني حداقل كه كرد اعتراف آخوندي رژيم گذشته هفته
كه جرايمي بهخاطر اعدام حكم اجراي انتظار در كرج رجاييشهر و تهران زندانهاي

مرتكب شدهاند، ميباشند. ۱۸سال زير سنين در
به وخامت حقوقبشر را مدافع بينالمللي سازمانهاي و مراجع ايران توجه مقاومت
ميكند»(دبيرخانة جلب نوجوانان اعدام به ويژه و ايران در حقوقبشر وضعيت فزايندة

۱بهمن۱۳۸۳ ـ ۲۰ژانويه۲۰۰۵). ايران، مقاومت ملي شوراي

۳اسفند۸۳:
ويژه نمايندة تعيين بر ضرورت مقاومت ايران ملي شوراي دبيرخانة

كرد تأكيد ايران در حقوقبشر وضعيت بر نظارت براي

طي اينكه اطالعيهيي ضمن اعالم صدور با ايران مقاومت ملي شوراي «دبيرخانة
گرفته است ايران صورت حكم اعدام در و صدور ۶۵مورد حلقآويز ماه گذشته سه
توسط ايران حقوقبشر در وضعيت بر نظارت  براي  ويژه نمايندة تعيين  ضرورت بر
به ايران ملي مقاومت شوراي دبيرخانة اطالعية متن كرد. تأكيد حقوقبشر كميسيون

است: شرح اين
در ۲۳زنداني را حداقل تاكنون، ماه دسامبر ابتداي از  آخوندي ضدبشري رژيم

است. كرده محكوم اعدام به را ديگر ۴۲زنداني و حلقآويز ايران مختلف شهرهاي
ورامين، اسالمشهر، پاكدشت، تهران، شهرهاي در محكوميتها و حلق آويزها اين
جيرفت، اصفهان، دوستآباد، طبس، سمنان، مشهد، ساري، نوشهر، عباسآباد،

گرفتهاند. صورت خوي و اهواز زاهدان، زابل، بندرعباس،
ميبرند. به سر اعدام حكم اجراي انتظار در ۱۵زن و ۳۰نوجوان حال حاضر، حداقل در
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زندان  در قتل اتهام به است كه چند سال ساري زاده طيبه نام به ۲۱ ساله زن جوان يك
اعدام شود. بهزودي است قرار بهسر ميبرد،

كميسيون حقوق بشر، بهويژه مدافع بينالمللي سازمانهاي بار ديگر ايران مقاومت
و خوانده فرا ايران در اعدامها مستمر روند كردن محكوم به را متحد ملل حقوقبشر
نمايندة تعيين اين كميسيون و آتي در اجالس شديداللحن قطعنامة خواستار ارائة يك
ميباشد»(دبيرخانة ايران  در حقوقبشر  وخامتبار وضعيت  بر نظارت  براي ويژهيي

اسفند۱۳۸۳ ـ ۲۱فوريه۲۰۰۵). سوم ايران، مقاومت ملي شوراي

۲۹تير۸۴:
مشهد در ۱۸ساله نوجوان يك و ۱۸سال زير اعدام يك نوجوان پي در

شد آخوندي رژيم خواستار محكوميت جهاني ايران مقاومت

در عدالت مشهد، ميدان را در ۲نوجوان ديروز صبح آخوندي، رژيم «دژخيمان
۱۸سال از ديگري كمتر بود و ۱۸ساله قرباني، دو يكي اين حلقآويز كردند. مألعام

داشت. سن
مجريان زدند. شالق ۲۲۸ضربه قربانيان از بههريك  اعدام احكام اجراي  از قبل
كامًال خود را صورتهاي توسط مردم، از شناسايي وحشت در احكام ضدبشري اين
بروز از تا داشتند تحت كنترل پاسداران ضدشورش تمامي منطقه را و بودند پوشانده
عمومي نظم در اخالل قربانيان اتهامات از يكي كنند. جلوگيري اجتماعي اعتراضات
انتسابي جرمهاي ارتكاب زمان و در ميبرند بهسر حبس در قبل ۱۴ماه از آنها است.

بوده اند. ۱۶ساله
شرايطي در ۱۸سال نوجوانان زير اعدام ازجمله خياباني و اعدامهاي روند فزايندة
حقوقبشر در نقض محكوميت قطعنامة ارائة از است سال سه اروپا اتحادية است كه
باب برايران، حاكم جالدان با آن كرده و بهجاي امتناع حقوقبشر كميسيون به ايران
اين از ثمرات يكي ۱۸سال زير نوجوانان اعدام است. گشوده حقوقبشر» «گفتگوي

است. ننگين گفتگوي
مذاكرات شروع  از قبل  ۲۴ساعت درست مشهد  در نوجوان  دو وحشيانة  اعدام 
مقابل در سكوت است. صورت گرفته لندن در اروپايي ۳كشور با آخوندها نمايندة
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است كه ارزشهايي همة  پايمالكردن رژيم اين با گفتگو ادامة و  فجيع اين جنايت
داده اند. قرباني كرده و ميليونها مبارزه آنها كسب براي ملتهاي اروپا قرنها

اعالمية فاحش نقض اعدامها  اين اين كه بر تأكيد با ايران مقاومت  ملي شوراي
جهاني خواستار محكوميت است، بينالمللي ميثاقهاي از بسياري حقوقبشر و جهاني
ايران در حقوق بشر وضعيت گزارشگر ويژه براي بررسي يك تعيين و آخوندي رژيم
گفتگو هرگونه خواست از اتحادية اروپا شد و ملل متحد حقوقبشر كميسيون توسط
ارتباطات رژيم اين ندهند اجازه و كنند متوقف بالدرنگ قرونوسطايي را رژيم اين با
ملي شوراي كند»(دبيرخانة جناياتش جلوهدادن مشروع پشتوانة را اتحادية اين با

۲۹تير۱۳۸۴ ـ ۲۰ژويية۲۰۰۵). ايران، مقاومت
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اعدام آستانة در

به رديف كه به رختخوابهايي پريد، خواب از در حياط شدن بسته صداي با «ليال
كنار پدر در مادر نگاه كرد. جاي بود بهدقت شده اتاق خانه پهن تنها در تنگ هم
بودند كنارش خوابيده كه در برادر از روي چهار  به آرامي بود، خالي  بالش روي
ژوليده جلو همان موهاي نشسته با رو دست و بيدار نكند، آنها را كه شد طوري رد

نشست. مادر بازگشت به انتظار در،
به دست را تازه نان از لقمهيي رسيد. راه از پارهاش دمپايي با مادرش ساعتي بعد
ميكشيد دستي به را موهايش خانه به ليال كه براي آوردن برعكس هميشه و داد ليال
ببرمت يه جاي جون ميخوام «ليال گفت: با مهرباني كشيد و دخترك سر بر نوازش

برايت ميخرم…» پفك هم خوب،
اتاق گوشه  صندوق از  عيد ايام و رفتن ميهماني براي تنها كه  صابوني با مادر
دستشويي در پاييزي سرد  در هواي را ليال بدن  و صورت دست و ميآورد، بيرون
پيراهن سپس خشك كرد، را كهنهاش او چادر با آب كتري شست و با حياط گوشه
هشت فقط ليال ليال پوشاند. زيباي بود بر اندام خريده كه برايش را دست دومي قرمز
بود. ساخته ساله دوازده، سيزده از او دختري زودرس نشانههاي بلوغ اما داشت سال
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گونههاي شانه زد، را ليال رنگ خرمايي خوردهٴ گره موهاي شتاب با بهسختي و مادر
سفيد پوست به بود و انداخته صورت گل ليف بر محكم از سايش دخترك برجسته

بود. بخشيده زيبايي صورتش
بيرون خانه هم از با كشيد و را ليال دست انداخت ، مرطوب را بر سر چادر مادر
اما زيبا خانه يي مجلل يافت. خانهيي در مادر با همراه را خود بعد ليال ساعتي رفتند.
داخل به را او مادر كه خانه بود زيبايي در غرق ليال بلند. فلزي حصارهاي محصور در
و و سر فاخر لباسي اما هم سن پدر كه مردي با او را بعد لحظهيي  خانه فراخواند،
وحشت مرد تند نفسهاي چشمان دريده و از ليال گذاشت . تنها وضعي آراسته داشت
توسط قفل كليد در كه متوجه پيچاندن ترك كند اتاق را مادر ميخواست با كرد،

شد. مادرش
صبح اوليه ساعات آن در كس هيچ گذاشت ؟ تنها غريبه مرد آن با را او مادر چرا
زير كه را بلوريني  عروسك  صداي  فلزي  حصار و سنگي  ديوارهاي  آن  پشت از
در ديگر انسان افزون خواهي و بوالهوسي و انسان يك فقر پتك سهمگين ضربات

نشنيد. مي شكست، هم
مي گذشت پايين شهر و شهر خيابانهاي باالي از مادر با ليال روز بعد هر به روز آن از
مادر رفتن او ديگر حتي برنميگشت تا خانه، تنها وارد مي شد. هر بازشدن در با و
مي گرفت قرار چنگالهاي بي رحمانه خفاشان زير كه در گاه و هر بنشيند نظاره به را
تازه وارد ليال بزرگان باشد، بازي خصمانه نوعي از هم اين شايد ميانديشيد خود با
ضربه شالق) (صد اولين ستيزههاي تازيانه شدن و تجربه مادر كه بود ۹سالگي شده
دريافت مبلغي بهعنوان افغاني با مرد به يك ۱۲سالگي در را آزمود، خانوادهاش او را
در شوهر مادر آمرانه فرمان با كه مادر توسط نه بار اين  ليال واگذار كردند. صيغه
پس دومينبار براي ۱۴سالگي در گذاشته شد. او حراج به جسمش تجارت يك سويه
پس آورد. به دنيا را فرزندان دوقلويش منتقل و زايشگاه شالق به ۱۰۰ضربه تحمل از
بيرحمانه معامله ٴ بازار خانوادهاش در توسط ديگر بار ليال صيغه ، اولين پايان دوران از

 ۵۵ ليال مردي جسم و آخرين تصاحبكننده روح به فروش رسيد، شهوت و جسم
ميكرد. منزلش پذيرايي در مشتريان ليال از كه بود فرزند دو و همسر صاحب ساله

كه  ۱۸ ساله دختري پاييزي در روزنامه ها نوشتند روزهاي سرد يكي از در عاقبت
شد! دستگير اراك شهر در بود، فحشا باند سركردة
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اعترافات  و پرونده بررسي از قاضي شعبهٴ۲۵ پس و زود تشكيل خيلي دادگاه ليال
تأييد به تهران جهت رأي قاضي و كرد اعدام محكوم و تحمل شالق به را او متهم
از دادگاه او ندامت اظهار بر مبني دو دادخواست  ارسال با ليال وكيل فرستاده شد.

اما…؟ خواست فرجام تقاضاي
و شده به اعدام محكوم جرم فحشا به ۱۸سالگي سن در براي ديدن دختري كه
خاصي او سختگيري مالقات به نسبت زندان مسئوالن سنگين، پروندة داشتن بهدليل
پرونده براي قاضي نامه ٴ كه عاقبت با دوندگي كردم. روزي بسيار اعمال ميكردند،
را ديدن دختري زيرك انتظار شد، گشوده سنگين فلزي زندان به رويم در ديدنش،
سياه، چادر با ليال وقتي است. شده تجارت جسم وارد بازار در هوشيارانه داشتم كه
مددكار اتاق وارد  بلند و كوتاه  آستينهاي با رنگ چند لباسهاي و  سفيد روسري
داستان از معصومانه داشت. وقتي نگاهي باشد، ليال دختر، آن كه باورم نميشد شد،
دوقلويش برايم ميگفت آمدن دختران و بهدنيا كودكي زندگيش، زجرهاي دوران
پول چقدر مشتريانت پرسيدم از او از بود. كرده وادار بهسكوت مرا كالمش سادگي
كه هيچوقت گفت: من با لحني كودكانه لبانش نشست و بر ميگرفتي؟ لبخندي تلخ
… پفك و آدامس، آب نبات، برايم  ميرفتم مادرم با كه  بار هر  نميگرفتم، پول 
چيزي كه من ميگرفتند پول صيغهييم  همسران يا مادرم  شايد نميدانم ميخريد،

نميديدم.
به محكوم  محارم با زنا  نامشروع ، ارتباط  فحشا، اشاعه  جرم به ۱۸ساله  م» «ليال.
گرفتهاند هوش او تست بارها از زندان مددكاران كه در حالي است اين شده ، اعدام
بين هفت هوشي ضريب دختري ۱۸ساله با شدهاند. يكسان روبهرو پاسخي با بار هر و
سركرده ٴ شده، خانوادهاش طمعكارانه خواستههاي قرباني كه دختري ساله، هشت تا
ثروت، نه نه لذت، نشده نه عايدش چيز ۱۰سال هيچ مدت اين در كه فحشايي باند
پدر، برادر، همسران مادر، بيرحم دستان بود در بازيچهيي ليال نه… اندوخته بانكي و
… و درد، زجر تجارت يكسويه اين در بوالهوسان سيري ناپذير. سهم ليال صيغهيي و

است. چوبهدار پاي در مرگ
صرفًا و نشده به پزشكي قانوني معرفي رواني براي بررسي وضعيت يكبار حتي ليال
است . داده حكم اعدام رأي صدور به پرونده قاضي جرم، ارتكاب به او مستقيم بيان با
هستي گردونه از ليال محو  خواستار متفقالقول   … و دادگاه زندان،  مسئوالن  همة 
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تولد با است برابر او و آزادي كرده پيدا اعتياد كار به اين ليال ميگويند آنها هستند.
ديگر! دهها ليالي

تازيانه  ۱۰۰ ضربه ۹سالگي در سن آنكه ليال از نپرسيدند پس خود از هرگز آنها
و خيريه  بنگاههاي بهزيستي،  انتظامي، حقوقي، مسئوالن كرد تحمل  اندامش بر را
۱۴سالگي در ديگر كه بار و چه كردند رفتن مسلخ از او  نجات براي و … امداد
نپرسيد خود كسي از هم باز زخم آفريد و از درد هاشوري پيكرش ضربات شالق بر

ديگر؟ بار چرا
دادن به جاي پاسخ پاك كردن عالمت سؤال به يعني چوبهدار پاي ليال در مرگ
نيست. و … عاطفه ليال، معماي براي مناسبي پاسخ سؤال عالمت پاك كردن آن،
از كنم تركش ميخواهم وقتي شد. تمام وقت ميكند، نگاه ساعتش به مددكار
اعدامم از و  ببخشد را  قاضي من نميدانم ميپرسم آرزويت چيست؟ ميگويد: او
به مالقات اجازه بدهند دوباره ميپرسم اگر نميدانم. ديگر … شوم و و آزاد بگذرد
چند پفك و بسته … يك ميگويد تلخ لبخند همان با برايت بياورم؟ چيز بيايم چه

كاكائويي. شكالت
اين در و ميبرد بهسر  زندان ميلههاي حصار  در است  ۱۱ماه ۱۹ساله كه ليالي
كرده پفك هوس او هيچ نميخواهد، من از مالقاتكنندهاش بوده ام، تنها من مدت
رؤياي كودكي ليال ندارد. را دادگاه از برائت  درخواست تقاضاي من از او است.

طلب ميكند». من از گمشدهاش را
حكومتي اعتماد روزنامه نقل شده از ـ اراك ـ تركماني زهره (گزارشي از
۱۲آبان۸۳)

شد اعدام ساله ۱۶ عاطفه

بهرغم  اعدام شد، شهرستان نكا ۲۵مرداد۸۳ در تاريخ در سهاله، دختري كه عاطفه
بيشتر ۱۶سال شده، نوشته ۲۲ساله فوت گواهي و اعدام حكم در قانونيش سن آنكه

نداشت.
شناسنامة دادن نشان با ايران زنان سايت با گفتگو در عاطفه پدر سهاله، صفرعلي
حكم عليه شكايتي تنظيم از شده، ۱۳۶۶ثبت تولد دخترش عاطفه آن سال كه در خود
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ميدهد. عاطفه خبر اعدام
باشماره كشور احوال ثبت سازمان در كه عاطفه وفات رونوشت در همچنين

است. شده عنوان ۱۳۶۶ تولد وي شده، سال (۳۴۸۶۳۵ ۹/ف) ثبت
تجديد دادگاه در صادر، نكا شهرستان دادگستري يكم شعبه توسط كه حكمي
عاطفه است كه شد، حاكي محكوم اعدام مجازات به عاطفه براساس آن تأييد و نظر
غير زناي به چهارم بار براي و داشته جلد حد با كيفري محكوميت سابقه فقره چندين

است. كرده اقرار محصنه
۱۸سال زير اعدام

و  زنا كند بار چند مردي يا مي گويد: هرگاه زن مجازات اسالمي قانون ۹۰ ماده
اعدام خواهد شد. چهارم مرتبه در شود، جاري او بر حد هر بار، بعد از

اجرا حكم نسبت به شكايت تنظيم را براي عاطفه پدر وكالت صدر كه شادي اما
«ما ميگويد: است، پذيرفته تهران استان كيفري دادگاه به آن تقديم و عاطفه شده
يقين ميدهيم تا انجام قبلي شده و احكام صادر قبلي پروندههاي دربارة تحقيقاتي را
و است» بوده دارا  را قانون در  شده تصريح همه شرايط عاطفه كه حكم كنيم پيدا
نظر تجديد براي متأسفانه فرصتي و شده اعدام عاطفه كه اين توجه به با ميدهد: ادامه
ما چون کنيم. شکايت پرونده قاضی كه از اين است باقيمانده راه تنها نيست، خواهي

باشد. كرده اشتباه اينباره در قاضي است ممكن كه ميكنيم فكر
چيست، كرده اشتباه قاضي ميكنيد فكر اينكه دليل اينكه به پاسخ در وي
نكته چند به قاضي ميرسد بهنظر كه وجود منظور اين براي دليل «چند ميگويد:
توجه آن به نظر در مرحلة تجديد نه و بدوي در دادگاه نه متأسفانه  و نكرده توجه

است». نشده
گواهي سند پدرش و عاطفه و شناسنامة ميكند اشاره به آن كه صدر نكته اولي
روية عاطفه دارند. درحاليكه بودن ۱۶ساله از همگي حكايت كه ثبت احوال است
محكوم اعدام به كه را ۱۸سالهيي زير افراد اعدام معموًال كه اين است قضايي موجود

مياندازند. تعويق به آنها ۱۸سالگي از بعد تا ميشوند،
دولت است: گفته ايسنا سايت به ۱۷شهريور روز نيز (حقوقدان) ستوده نسرين
به اعتراض مجامع پاسخ در خويش بينالمللي مذاكرات در اسالمي ايران جمهوري
موضوع به اين ارتكاب جرم زمان در كودكي سن نگرفتن نظر در مبني بر بينالمللي و
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تمام، ۱۸سال سن به آنها از رسيدن پس كودكان اين اعدام كه حكم است كرده اشاره
مي شود. اجرا

نميداند. قضايية و قوة قضات متوجه انتقاد را وكيل دادگستري عبادي، شيرين اما
كيفري از مسئوليت انتقاد با  شده  ايسنا منتشر در ۱۷مرداد روز كه مصاحبهيي در او
حكم دادگاهها اگر موجود قوانين به  توجه «با است:  گفته مدون قوانين در موجود
ندادهاند. قانون انجام كاري خالف ميكنند، صادر ۱۸سال از كمتر افراد براي اعدام

دهد». انجام ندارد حق و نميتواند ديگري كار قانون اجراي جز قضايية قوة زيرا
رانت با كه اين است اطفال دادرسي در دادگاههاي شيوة «البته ميكند:  اضافه و
اما متأسفانه ميكنند. جايگزين اعمال مجازات براي آنها و كرده كودكان برخورد با
تجديدنظر دادگاه در همگي ندارد، پايگاهي قانون در جايگزين مجازاتهاي اين چون

مي شود». شكسته احكام اجراي در يا
در كه ميكند پيدا اعتبار زماني جايگزين، «مجازات ميكند: تصريح عبادي

وارد شود». ايران سيستم قانوني
گزارش دوم موضوع ۱۶سالگي سن در او اعدام سهاله عاطفه پروندة مورد در البته

او است. ۲۲ساله بودن خبر انتشار و اول اعالم مسألة است زيرا
اعدام، حكم چون در كه است معتقد سهاله عاطفه پدر وكيل دعاوي صدر، شادي
ميداند، ۱۶ساله را او احوال سجل باقي درحاليكه است، شده معرفي ۲۲ساله عاطفه
ميدهم احتمال من مي دهد: و ادامه باشد داشته اينباره وجود در مشكلي بايد بنابراين
حكم اجراي كه بود ممكن داشتند، عاطفه ۱۶سالگي علم به تجديدنظر اگر مراجع

بيفتد. تعويق به

ادواري جنون
در زندان در عاطفه مكتوب ادعاي عاطفه،  پروندة  در پيگيري قابل دوم نكته
ادواري مي داند. به جنون مبتال را خود آن در كه است نخستينش حكم به اعتراض
از عاطفه كه ميدهد نشان نيز محلي «تحقيقات ميگويد: اينباره در صدر شادي
مرحلة در چه دادگاه متأسفانه درحاليكه است نبوده برخوردار كامل عقلي سالمت
صورت غير اين در است. توجه نكرده مسأله اين تجديدنظر به مرحلة چه در و بدوي
مي شد. نوشته حكم در و پزشكي معاينات نتيجة و قانوني پزشكي گزارش بايد



۱۳۳

ماليان» حاكميت «ابزار اعدام

است». توضيح اين فاقد حكم درحاليكه
پزشكي «مدارك است: نوشته خود  حكم نخستين به  اعتراض در سهاله عاطفه
روز شبانه از دقايقي در و ضعيفي دارم روان عصب و میكند ثابت كه است (موجود)
بروز اينجانب از است ممكن منفي عمل مثبت يا هرگونه كه ميشوم مختلالمشاعر

كند». پيدا
كه ميدانند محل اهالي «همة است: آمده اعتراضي اليحة اين  ديگر  بخش در 
در و مي گيرد بر در را اينجانبه و است ادواري كه بعضًا آيا جنوني ندارم. ثبات رواني

باشد»؟ تصميمگيري عقالنيم مانع نميتواند مجنون ميشوم، لحاظ آن
ديوانعالي محترم «رياست به آن كه خطاب مكتوب اعتراض اين پايان در عاطفه
از كه فكرم و عقل بودن ناقص به توجه با سابقهام «عليهذا است: نوشته است، كشور
محلي گواهان با شهادت را ادعايم ميتوانم فقط است. خراب سؤاستفاده شده اينجانبه

ثابت كنم». قانوني تست پزشكي و

نعمت فرزند صفرعلي
آمده تهران به دادخواهي براي محمدعلي پسرش همراه به كه سهاله عاطفه پدر
ميگويد عاطفه دربهدريهاي خانوادگيش و زندگي برايم از و است نشسته مقابلم است

ديدم. را او فقط ده دقيقه من كه دخترم در زندان بود اينكه: در سهماهي باالخره و
اعدام از عاطفه اعدام شب در حتي و است دورهگرد فروشي كهنه صفرعلي البته
شب يابد: حضور در صحنه اعدام دخترش يا او وداع كند تا با نشده خبر با دخترش
وقت در پسر خواهرم و خواهر اما ميكردم. كارگري زرندي در خيابان عاطفه اعدام

بودند. حاضر او اعدام
مي گويد: از دفن، قبر عاطفه بعد هم چنين دربارة شايعه دستكاري شدن صفرعلي
نمي رويم. سر خاكش نگرفتهايم، هفتم و  سوم  مراسم مرده براي تا  داريم رسم ما
آن و است ريخته به هم ديديم قبر رفتيم، خاك سر از سوم بعد وقتي هم عاطفه براي
كردند خودشان بررسي ميكنيم. بررسي داديم.گفتند: ما خبر پليس به كندهاند.  را
احقاق حق خود براي  صفرعلي نديديم. چيزي ما است. سالم گفتند جسد ما  به  و

است. كرده دادخواهي آن در و نوشته قضايية قوة به خطاب نيز نامه يي
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برگ آخرين
معدل از چيدهام. را عاطفه تحصيل زمان كارنامههاي است من مقابل كه ميزي بر

انضباط  آنها نمرة همة مي رسد. در و۱۲/۳ و ۱۱/۶ و… ۱۴/۶۷ به ميشود ۱۷/۱۶شروع
در  محكمهپسندي سند متأسفانه اين، كه ميدانم البته و است ۱۷ نبوده از كمتر عاطفه

نيست. دادگاه بشري هيچ
داشتن پيدا خوب انضباط نمرة براي دليلي هرگز ديگر كودكي از بعد عاطفه سالهاي
ترغيب شنيديم آنچه جز به زيستن را او ايمني سقف نه هيچ و مدرسه نه خانه، نه نكرد.

نكرد.
بگذارند  زنده ام اگر كه: بود اين گفت عمهاش به اعدام از پيش كه حرفي  آخرين
فرصت چرا اين هم ندانست خودش و نميكنم نگاه مرد نامحرم چشم هرگز به ديگر

داده نشد! او هرگز به
اميني آسيه

ايران در نو سال آستانه در اسالمي جمهوري
نوجوان ۱۸ساله را دارد اعدام يک  قصد

درحاليکه همکالسيهايش، با  نزاع  يک جريان در  قبل  سال دو ميم سيدمحمد
اسالمي جمهوري ميشود. نفر يک مرگ باعث بودند، برده چاقو به دست دوطرف
ماجرا آن از سال  دو که اکنون ميکند. بزرگساالن  زندان روانه و دستگير را  وي
ايران، در نو سال در که دارد قصد اسالمي شده، حکومت ۱۸ساله گذشته و محمد

را اعدام کند. وي
جمهوری حکومت دوباره که ميگذرد رجبی عاطفه اعدام از که نيست چندی

است. گرفته ديگری جوان اعدام بر تصميم اسالمی
تاريخ طول در که است ضدانسانی اعمال قبيحترين و پليدترين از يکی اعدام
و قدرت مسند بر که  انسانهايی است، نهاده شده بنا و سياستمداران جباران به دست

زده اند. تکيه سياست
اعدام بههر با مخالفت برای هنر و فرهنگ اهل و روزنامهنگاران وظيفة اين ميان در
گستردة سرکوبهای از پس سالهای اخير در حياتی است، بسيار ممکن شيوة و شکل
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می کرد، تهديد سرنگونی به رژيم را که مبارزه بهخون کشيدن هر و مخالفان سياسی
فرهنگ اهل بکشد  دوش بر را و ستم  بيداد با مبارزه بار  توانستهاند  کسانی که تنها
نويسنده يا نمايشنامهنويس سينماگر، نقاش، روزنامهنگار، کسوت در چه آنان بودهاند،
راهی باشند تا چراغ داده اند خطر قرار در معرض را خود وبالگنويس همواره حتی يا
همينرو از آزادی بيان، از دفاع و برای شام تيره اين در برای روشنگری ديگران، برای
کسی که گيرد، آن توجه قرار مورد بايد وحشيگريش تمام اعدام با بار ديگر است که
میگذارد نمايش به و میبرد جراثقال باالی بر محکوم، هر چند را انسان يک پيکر
همواره بايد که آن مهمتر همه از و نمی برد حاصلی نفرت و خشونت و مرگ جز
هستند و نشانه معلولی خود اجتماعی جرائم و جنايات محکومان اين سپرد که بهخاطر
جمهوری حاکميت همانا اصليش ريشه که عميقی بحرانهای در جامعه بيماری از
و فحشا تباهي، فساد، جنسی، عقدههای سربرآوردن تبعيض، فقر، که است اسالمی

است. بوده مردم کشورمان برای قرن ربع از پس ارمغان آن تنها اعتياد
شکنجه، زندان، اعدام، سنگسار، چون مباهاتی و افتخارات سردمدار که حکومتی
و خودکشی اعتياد، فاحشگي، ناامني،  بيکاري، فقر، بدن،  اعضا کردن مثله شالق،
ساله شانزده دختر  رجبی عاطفه اعدام شاهکارهايش يکی حال است،  خودسوزی

است.
تاريخ شبههيي  هيچ بدون ديگر، جنايات هزار هزاران و سنگين پروندة اين  با
تهمت، نابرابري، رشوه، ناعدالتي، خرافه، جهل، تاريخ به دنيا در حکومت اسالمی ايران
به که است. حکومتی شده شناخته آدمفروشی و ديکتاتوری بر مظلوم، ظالم حکومت

است. پرداخته قرآن تدريس به دانشگاهها در فلسفه و تاريخ علم، تدريس جای
خيابانها میشود،  عظيم جنبشي  به بدل دانشجو چندين  اعتراض که  تاريخی
در و متخصص را دانشجو جوان که هزاران هزار حاکميتی بهخون کشيده ميشود،
است، مدفون کرده گورهای جمعی در و رسانده به قتل و سياهچالهای خود زندانهای
است، روضهخوانی و نوحه آنها اصلی شغل که بيسواد آخوند مشتی که حکومتی
و جوانها گردن بر طناب خدا جانشينی بهبهانه و کرده تلقی مردم جان حافظ را خود
جامه خود الهی وظيفة شرعی و مي کنند به صورت خيال در اين انداخته و نوجوانها

پوشاندهاند.  عمل
بقای جهت در خود نوبل صلح جايزة برندة عبادی شيرين اينکه تاسفآورتر
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مدعی جسارت تمام و با ميکند تالش آن برای آبرو خريد و اسالمی عمر جمهوری
پاسخ خود بايد را سؤال اين و زن ندارد و حقوق حقوق بشر با مغايرتی اسالم که است
را زن کردن تلقی مرد از نيمی و  سنگسار احکامی چون مي توان چگونه که گويد
بين در عمل مغايرتی هيچ واقع به در اين ربع قرن او آيا ندانست؟ با حقوقبشر مغاير

نديده است؟ حقوقبشر و اسالمی احکام
رفتن گردنش بر باال به او جزای که ميخواست چه بود؟ کرده چه عاطفه مگر

منجر شد؟ طناب اعدام
تسليم بود. مطيع و که مجرمی را بازی کرد. مجرم نقش در دادگاه عاطفه تنها

عاطفه سن ابتدا است. ضديت از پر  حکم اين داد.  عاطفه اعدام بر رأی قاضی
کردند. اعالم ۲۲سال توسط رسانه ها را او بعد سن و ۱۶سال

است. ۹سال و دختر ۱۵سال پسر بلوغ سن که در قانون است حالی در اين
محسوب عاطفه بالغ ۲۲سالگی سن در چه و ۱۶سالگی سن در نظر قانون چه از پس

کردند. ۱۶ساله دختر جلوه دادن اين ۲۲ساله در آنها سعی چرا ميشده. پس
اعدام سن حداقل قانونی اليحة  بين الملل عفو سازمان اخير گزارش مطابق البته 
رد نگهبان شورای طريق از و مطرح اسالمی شورای مجلس در گذشته سال ۱۸سال،

شد.
دختر همين که در صورتی است. اعدام مجازات قانونی قابل لحاظ از ۹ساله دختر
تا را خانه مالکيت بانکي، حساب گذرنامه، افتتاح گرفتن حق قانونی لحاظ از ۹ساله

ندارد. را ۱۸سال سن به رسيدن
روحی تعادل دارای او همسايگان، و عاطفه  والدين  گفتههای و گزارشها بر بنا

نبوده است.
عاطفه ضمنًا بود. نخواهد شامل جزا مجرم داشته باشد، حقيقت ادعايی چنين اگر
وکيل حکم، اجرای و تجديدنظرخواهی حکم، صدور بازجويي، مدت تمام در
وی برای تا موظف بوده نداشته دادگاه هم بضاعت مالی وی صورتی که در نداشته،

کند. اختيار تسخيری وکيل
سؤال زير پرونده بررسی برای نکا شهرستان دادسرای صالحيت حال همين در
صالحيت دادسرا آن انقالب، و عمومی دادگاههای تشکيل طبق قانون بر زيرا است
به دادگاه استان بايد پرونده و را نداشته است حکم صدور و اين پرونده رسيدگی به
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تمام با  و قرار میگرفت  مورد رسيدگی قاضی  پنج  حضور با و  داده ميشد ارجاع 
کرده تأييد را اعدام موارد حکم اين گرفتن نظر در کشور بدون ديوانعالی موارد اين
قاضی که است صورتی و اين در بوده مجرد عاطفه شده است که ذکر ابتدا در است.
موجود اين تضاد نموده است زنای زن شوهردار  محصنه که زنای به محکوم  را او
جاری او بر شوهردار زن حکم ولی  ميکنند اعالم مجرد را  او  ابتدا که حکم در
و بوده عاطفه زنی شوهردار که بپذيرم اگر ما توضيح. مسألهيي است غيرقابل مي شود
زنا چنانچه مرتکب و اعدام و نه است مجاراتش سنگسار شده، زنای محصنه مرتکب
خبرها در ديگر جهت از است. تازيانه ضربه صد فقط مجازاتش شده شوهر) (بدون
در که کرده فساد مراکز کردن داير به اقرار رجبی عاطفه که شد درج رسانهها و
جرايم به مربوط اتهامش و داشت پی در ديگری مجازات او ادعا اين صحت صورت
و اضداد نواقص گرفتن تمام اين نظر در با حال عمومی بوده است، اخالق ضدعفت
صد تنها به وی دستگير شده بود همراه با که کامل قاضي، مردی اختيار تام و قانونی و

حد آزاد شد. اجرای از پس و شالق محکوم ضربه
وی خانوادة پيگيريهای با  عاطفه اعدام از پس خبريم، با  همگی ماجرا بقيه از
تجاوز وی به بارها انتظامی نيروی افراد از نفر چندين و دادگاه قاضی که شد مشخص
انداخته است تف قاضی عاطفه بهصورت نيز، اعدام وی حکم صدور از پيش کرده و
به لب بتواند اينکه عاطفه از قبل و شخصًا قاضی است که بوده کينه اين نتيجه در و

میاندازد. بر گردن او را خود طناب دار بگشايد سخن
وحشيانه قوانين اين لغو و تصحيح بر گامی  نهتنها اسالمی جمهوری  واقع  در
کرده مشخصتر را مجازاتها اين  اجرای نحوة آييننامهيی طی  اخيرًا بلکه  برنداشته
خودخواهی وحشيگري، از کسری کم هيچ رژيم اين که کند ثابت دنيا تمام به تا
حکمهای اجرای نحوة آييننامة مذکور آييننامة ندارد، انتقامجويی و درندهخويی

محمد  طرف از ۲۷شهريور۱۳۸۲  تاريخ در که است اعدام و شالق قتل، قصاص، 
رئيس شاهرودی، سيدمحمد به تصويب برای دادگستری وزير شوشتری، اسماعيل
رسمی روزنامة به و به تصويب سال همان ۵مهرماه تاريخ در و شد تسليم قضايية قوة
که دادگستری وزير را آييننامه اين که است اين اساسی نکتة است. شده ارسال کشور
تقديم قضايية قوة رئيس به دارد تهيه و برای تصويب عضويت خاتمی آقای کابينة در
با گفتگو در اسالمی جمهوری رژيم مأموران که است حالی در اين است و کرده
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لغو آنها به داد سخن دادهاند و ايران در شدن وضع حقوقبشر از بهتر غربی مقامات
که ماجراست اين  گويای خود  همه اينها  . دادهاند  وعده را  سنگسار مثل  مجازاتی
خود اين که بودند آييننامه يی تنظيم بلکه در حال ندارند را کار اين قصد آنها نهتنها
نشان سند اين و است  اسالمی رژيم جمهوری وحشيانة  قانون بر  دال سندی قوانين
صحنة حکومت اين همچنان اسالمی جمهوری رهبران ادعاهای خالف که بر ميدهد
رعايت کردن و امروزی مدرن با جهان و مجازات دنياست شيوة تـأتر ضدانسانيترين

ندارد. دوستی هيچ حقوقبشر
دختر اين اعدام  از پس که هستند واقف بهخوبی اسالمی جمهوری دولتمردان
جهانی سطح به قضيه و زد خواهند  اعتراض  به  دست حقوقبشر  سازمانها ۱۶ساله،
مي کنند نقض را بشر و قوانين حقوق اين اولينبار است که مگر اما شد خواهد کشيده
ماهيت وحشيانة اعمال با اين ميگيرند و بهمسخره تمام دنيا را پررويی و وقاحت با و

میکنند. روشنتر را اسالمی قوانين و احکام واقعی
سرکوب، با فقط که است واقف اين امر بهخوبی بر خود اسالمی جمهوری رژيم
اعدام، شالق، مانند بايد از ابزارهايی و بماند بر سر کار ميتواند وحشت و ايجاد ترس
استفاده شخصی به حريمهای حمله و کارگران زنان، دانشجويان، به حمله سنگسار،

کند.
تا است محمد نوبت باشيم حاال و غيرانسانی شنيع منتظر منظره يی بايد و حاال باز
در ايرانيان وجود تمام بر لرزهيی شود و دوباره آورده پايين به از باالی دار جنازهاش

شود. افکنده جهان
بياييد يادآوری کنيم، خودمان را به قلم اهل هنرمند و رسالت بار ديگر يک بياييد
مصائب و جنايات خود مسبب اين که کسانی توسط اينکه ديگر جانی برای اينبار
برای و  بنويسيم يا رمان نمايشنامه  يا فيلمنامه ببريم، بر کاغد قلم  نشود هستند گرفته
چه هر خسته شدهايم، مرگ حکومت از که دهيم نشان اسالمی جمهوری آن که به
سرنگونی با برای هميشه يکبار که روزی تا برآوريم فرياد مجازات اعدام عليه رساتر
دل از اجتماعی  جرائم مسببهای اجتماعی و مشکالت  تمام ريشة اسالمی  جمهوری

آيد. بدر ميهن اين
۱۰فروردين۸۴) ـ بيان (آزادي
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كرده حكومت دولتي روزمره تروريسم و ارعاب با رژيم آخوندها كه قرن ربع طي
براي كه حال عين در و انزجار نيندوختهاند نفرت و جز بين المللي و داخلي عرصة در
ابراز بهويژه و مردم انفجار خشم از دارند، نياز مألعام در اعدامها به اين ارعاب مردم

درهراسند. سياسي فعاالن ساير و مجاهدين به اجتماعي نسبت سمپاتي
هيچ بردهاند و ميان از را خود مخالفان همه كه مدعياند آخوندها سوي ديگر از
زندانيان قتلعام از پس بهويژه و ندارد وجود نظامشان عليه جدي حركت و جريان

كردهاند  اعالم قضاييهاش مسئوالن قوة بهويژه و رژيم سران سال۶۷ در مبارز و مجاهد
ندارند؟! سياسي زنداني ايران در كه

مجرمان كه به عنوان در مألعام و ضدبشري اعدامهاي وحشيانه از تاكنون بسياري
يا بودهاند، زنداني سياسي فعاالن از گرفته اند صورت و… قتل يا موادمخدر قاچاق
بهدار مألعام محكومان در ساير ميان در جمعي بهصورت را و مبارز مجاهد زندانيان
دكتر نامهاي به ايران برجستة  متخصصان از و مبارز پزشك دو  ازجمله آويختهاند.

در  مألعام  در سال۶۷ اسفندماه در ۶۰ساله فيروز صارمي دكتر و  ۵۵ساله طبيبينژاد
خارجي خبرنگار يك توسط جنايت هولناك عكس اين شدند. آويخته بهدار تبريز

گرديد. افشا
هاشمي، هوادار با  اصفهان مهدي ۱۴شهريور۱۳۷۴ در خيابان كاوه براي مثال روز
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سوختگي و سوانح بيمارستان نزديكي در بود ۲۵ساله تراشكار يك كه مجاهدين سابقه
فرار پاسداران، ايست فرمان مقابل در او مي گيرد.  قرار رژيم پاسداران تعقيب مورد
به شهادت وارده جراحات شدت اثر بر و شده زخمي آنها تيراندازي اثر بر اما ميكند
معرفي موادمخدر قاچاقچي را مجاهد اين مردم، خشم فرونشاندن براي رژيم ميرسد.

ميكند.
سارق و موادمخدر  ۲۶قاچاقچي  كرد  اعالم ۱۰بهمن۱۳۶۷ در اطالعات روزنامة
جنايتكار باند «۱۲عضو است: آمده خبر متن در شدند. آويخته به دار ۴شهر در مسلح
شهريار مردم ميان در وحشت ايجاد رعب و و قتل  مسلحانه،  سرقت جرم به عياران

صفحه۱۴۵). در روزنامه (كليشة شدند» آويخته مجازات بهدار قدس) (شهرك
تأييد شورايعالي به شده و صادر كرج اسالمي انقالب طرف دادگاه از حكم اين
در يك كه بودند ۱۲تن، مجاهديني اين كه است واقعيت اين اما رسيده بود. نيز قضايي
از آنان مبارزه ميكردند. عليه رژيم خميني گرد آمده و بهنام «عياران» مقاومت هستة
اشرفي، دكتر صفيقلي از: است عبارت شهيدان اين نام بودند. حق اهل اقليت مذهبي
بهرام و حيدر  يحيي، درويشعلي، غالمعلي، سياهمنصوري، حيدر و اماناهللا  صدراهللا،

نوري. سيدحيدر و درويشي قربانعلي اشرفيان، روحاهللا احمد زنگي، تيموري،
در منطقه اهل حق افراد سرشناسترين از كه رشيدي غالمحسين دكتر اينها از پيش

باره  دو مقاومت هسته سال۱۳۶۴ اين اواخر در بود. شده دستگير در سال۱۳۶۲ كرج بود،
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دو پزشك، اعدام شدگان ميان در شدند. دستگير آنان با در رابطه ۶۰نفر و خورد ضربه
وجود داشتند. ديپلمه و دانشجو چند دانشگاه، كارمند يك افسر هوانيروز، يك

(حميد)  امراهللا مهندس سال۱۳۷۷ ۳۰دي تاريخ در همچنين ماليان، ضدبشري رژيم
موادمخدر قاچاقچي بهعنوان شهر نهاوند ميدان مركزي در را مجاهدين هوادار رئيسي،
چهار فرزند داراي متأهل و معماري، ۴۲ساله، فارغ التحصيل رشتة بهدار آويخت. امراهللا

از  پس  و بود شده دستگير مجاهدين از هواداري اوائل دهه۱۳۶۰ به جرم در  بود كه
به زندان از از آزادي پس شد. اما محكوم زندان ۴سال به فراوان شكنجه هاي تحمل
بار آخوندي، رژيم جالدان داد. مسير ادامه در اين فعاليتهايش و مجاهدين از هواداري

آويختند. شكنجههاي بسيار به دار از پس را دستگير و امراهللا ديگر
فروغ عمليات  در را وي است. عالئيني  اكبر علي شهيد مجاهد  ديگر،  نمونة
وحشيانه شكنجههاي زير مدت يكسال دستگير كردند و بيهوش و مجروح جاويدان

محلههاي تهران  از يكي به اعدام را براي سال۱۳۶۸ او ۲۸خرداد روز سرانجام بردند.
هنگام مجاهد اين كنند اما حلق آويز موادمخدر قاچاقچي نام به بردند تا سيمانـ  ـپل

نيستم. و قاچاقچي خلقم مجاهد علياكبر عالئيني، من زد: فرياد اعدام

۱۷آبان۷۹:
ادامه مييابد ايران در غيرانساني مجازاتهاي اعمال اعدامها و

۱۸۷اعدام درسال۲۰۰۰

بهنام محمد فردي ماليان، رژيم ۱۷آبان، روز در اسالمي جمهوري روزنامة بهنوشتة
و مأموران» با متعدد «درگيريهاي داخلي»، امنيت «سلب اتهام به را دوستمحمدي

بهدار آويخت. تهران در اغتشاش»، ايجاد و جوسازي به «تحريك زندانيان
عمد قتل اتهام كيادليري به كه مهرعلي داد خبر ۱۰آبان، روز نيز در روزنامة ايران

شد. محكوم بهاعدام در كالردشت
ميگردد. بالغ شده درسال۲۰۰۰ به ۱۸۷مورد اعالم اعدامهاي شمار ترتيب، بهاين

به نام ۴۲ساله يك مرد دست قطع انگشتان از ۱۷آبان هم چنين روزنامة جمهوري
با فرد راست اين دست انگشت چهار داد. خبر گلپايگان در سرقت به اتهام علي اصغر

شد. قطع مألعام گيوتين در
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و اعدام احكام اجراي تسريع لزوم بر مستمر به دور رژيم انتظامي و قضايي مقامهاي
ميورزند. تأكيد وحشت و رعب جو ايجاد منظور به مألعام پا بريدن در و دست

حكم اجراي «نبايد  كرد: تصريح  قضاييه، قوة اول معاون  مروي، هادي  آخوند
و مقتول و قتل بردن از ياد مردم با آن كه هنگام اجراي بكشد طول آنقدر قصاص

۱۸مهر۷۹). اسالمي، (جمهوري كنند» گريه قاتل براي جرم،
“گستاخي“ پروندة  «اگر گفت: فارس استان قضات به خطاب نيز شيراز امامجمعه 
افراد اين است. اعدام خدا بدهيد. حكم محارب آن حكم به “بيمحابا“ شد، تحويلتان
۱۳شهريور۷۹) ديگران بشود»(روزنامة ايران، عبرت تا مجازات شوند مألعام در بايد

۱۷آبان۱۳۷۹ ـ ۷نوامبر۲۰۰۰). ايران، مقاومت ملي شوراي (دبيرخانة

۱۹آبان۷۹:
كرد اعدام را پدر هوادار مجاهدين آخوندي يك ضدبشري رژيم

به قتل رسيد شكنجه زير پدر ۱۹سالة اين فرزند

هوادار تهراني، يك آقاي محمد ۱۳آبان، روز جمعه آخوندي «رژيم ضدبشري
بهدار كرج  گوهردشت زندان در موادمخدر  قاچاقچي  تحتعنوان را مجاهدين 
شكنجههاي تحت مجاهدين از هواداري بهجرم اوين زندان در سالها وي آويخت.

بود. وحشيانه
چند تقاضاي خانوادهاش به شهيد اين پيكر تحويل مابه ازاي جنايتكار آخوندهاي
مراسم وي  براي نبايد كردهاند كه اخطار وي خانوادة به و  كرده پول تومان ميليون 

سوگواري برگزار نمايند.
و ميكرد هواداري مجاهدين از پيش سالها از بود، كرج اهل كه تهراني آقاي

دستگير  پاسداران سپاه و  اطالعات وزارت توسط ۷۵ تا  سالهاي۶۲  طي بار  چندين
سال۷۵  در وي آخرينبار بود. گرفته قرار شكنجه تحت طوالني مدت براي هربار و

شد. محكوم بهاعدام مجاهدين عليه موضعگيري از خودداري بهخاطر و دستگير
قبًال بود، مجاهدين سمپاتيزان كه نيز تهراني آقاي ۱۹سالة فرزند تهراني، سعيد
مثله شده جسد پيش روز چهل بود. شده ربوده سپاه و اطالعات مزدوران وزارت توسط
شليك مغزش به هم گلولهيي و شكسته فكش كه حالي در وي شدة شكنجه شدت به و
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كرج پيدا شد. سكونتشان در محل پشت باغ شده بود، در
را بشري آزاد وجدانهاي و حقوقبشر مدافع بين المللي مراجع ايران مقاومت
ميخواند» فرا  ماليان  قرون وسطايي  رژيم  توسط  سبعانه جنايت  اين بهمحكوميت

۱۹آبان۱۳۷۹ ـ ۹نوامبر۲۰۰۰). ايران، مقاومت ملي شوراي (دبيرخانة

۱۹آبان۷۹:
عادي جرايم اتهام به سياسي زندانيان اعدام و محاكمه

به سياسي» «جرايم  به موسوم  طرح  ارائة جريان  در ۱۸آبان۷۹، چهارشنبه، «روز
نمود: «در اعتراف سعيدي ميثم نام به مجلس اين نمايندگان از يكي مجلس آخوندي،
با ولي است، سياسي اتهاماتشان كه هستيم شهرونداني شدن محكوم شاهد دادگاهها

ميشود». انجام آنها محاكمة ديگري پوشش
است كرده اعالم بارها شده، و تأييد موثق اطالعات براساس از اين پيش ايران مقاومت
جناياتش، جهاني از محكوميتهاي فرار بهمنظور بر ايران حاكم مذهبي ديكتاتوري كه

ميكند. اعدام موادمخدر» «قاچاق ازجمله عادي جرائم بهاتهام را سياسي زندانيان
هوادار تهراني، يك محمد رژيم آخوندي ۱۳آبان، گذشته، جمعة مورد، آخرين در
موادمخدر در قاچاق اتهام به وحشيانه، شكنجههاي و ۵سال زندان از پس را مجاهدين

آويخت. گوهردشت كرج بهدار زندان
مير خليلي،  علي از نقل ۱۵دي۷۸ به درتاريخ «آفتابامروز» دولتي روزنامة پيشتر،
«نيروي بود: نوشته سخن مي گفت، اين مجلس در جلسة كه رژيم، مجلس نمايندة يك
را مردم مأموران برخي و ميدهد قرار تحتفشار را مردم مختلف بهانه هاي به انتظامي
با كشتند كه كس را هر ميدهند. قرار و جرح ضرب مورد كاال و قاچاق به بهانه اعتياد

مي كنند». توجيه را او قتل است، قاچاقچي مقتول كه كلمه يك گفتن
متهم ميشوند و نيز بودن قاچاقچي به گرسنگي و فقر بر عالوه افزود: «مردم وي

ميگيرد». كه رشوه است انتظامي ميبرد، نيروي سود ميان در اين كه كسي تنها
ديگر و متحد ملل عمومي مجمع حقوقبشر، كميسيون توجه ايران، مقاومت
ساختگي اتهام به سياسي زندانيان اعدام و محاكمه به را حقوقبشر مدافع ارگانهاي
پيرامون براي تحقيق هيأت بينالمللي يك خواستار تشكيل و جلب نموده عادي جرائم
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ملي شوراي مي باشد»(دبيرخانة ميگيرد، صورت ايران در سالهاست كه محاكمات اين
۱۹آبان۱۳۷۹ ـ ۹نوامبر۲۰۰۰). ايران، مقاومت

كرج در زنداني  ۴۲ اعدام

۲۲زنداني در زندان گذشته دو ماه طي كه كرد اعالم روز ۱۰بهمن آفتاب در  روزنامة
آمده همين خبر در اعدام شدهاند. موادمخدر» عنوان «قاچاقچي زير كرج رجايي شهر در
اعدام شدند. زندان اين شهريورماه در در همين عنوان زير نيز ۲۰زنداني ديگر است  كه

شدهاند. اعدام ۴۲نفر كرج شهر در زندان يك در گذشته، ۵ماه در تنها ترتيب، بهاين
نمايندة ميرخليلي،  علي سخنان  ۱۵دي درتاريخ روزنامة همين ميشود يادآوري
انتظامي «نيروي بود  گفته كه كرد نقل مجلس رسمي جلسة در  را رژيم مجلس
بهبهانة مردم را برخي مأموران، و قرار ميدهد را تحتفشار مردم بهبهانههاي مختلف
گفتن كه كشتند با را هركس ميدهند. قرار ضربوجرح مورد كاال قاچاق و اعتياد

را توجيه مي كنند». او قتل است، كه مقتول قاچاقچي كلمه يك
كرد: مقاومت اينباره اعالم در اطالعيه يي صدور با مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
مجامع مدافع همچنين و موادمخدر با مبارزه دستاندركار بينالمللي ايران ارگانهاي
غربي دولتهاي از آندسته از فرامي خواند و اين جنايت بهمحكومكردن را حقوقبشر
امكانات ارائة و رژيم اين سياسي از بهحمايت قاچاق موادمخدر با مبارزه عنوان زير كه

مي باشد. حمايتها بهاين دادن خاتمه خواستار ميپردازند، بهآن مالي و نظامي

۲بهمن۷۷:
را مجاهدين هوادار يك آخوندي رژيم

آويخت بهدار مألعام در نهاوند در

روز  ساعت۵,۳۰ بامداد در آخوندي ضدبشري نهاوند، رژيم از رسيده «بهگزارش
ميدان در  را رئيسي، (حميد) امراهللا نام به مجاهدين، هوادار يك ۳۰دي، چهارشنبه

آويخت. بهدار نهاوند شهر مركزي
داراي چهار و معماري، متأهل فارغ التحصيل رشته ۴۲ساله،  رئيسي، امراهللا شهيد
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رژيم با  مبارزه به و پيوست بهمجاهدين  ضدسلطنتي انقالب  از  پس او بود. فرزند
قزلحصار  در زندان سال بهمدت چهار و سال۶۴ دستگير وي در آخوندي برخاست.
بههواداري از زندان از از آزادي اما پس دژخيمان به سر برد. وحشيانة زير شكنجههاي
امراهللا ديگر بار رژيم آخوندي، جالدان داد. ادامه اين مسير در فعاليتهايش و مجاهدين

كردند. محكوم اعدام به بسيار شكنجههاي از پس و دستگير را
با شهادتش از قبل واپسين روزهاي در رئيسي، شهيد امراهللا همرزمانش، يكي از بهگفتة

ميكرد: بيان حاكم آخوندهاي از را خود نفرت شعر بيت يك
شوم شهر اين كشي شهرة شيخ از خواهم

داشت روا خواهم مست صد شيخ به صد خون
ميدان در را امراهللا ۳۰دي چهارشنبه روز سحرگاه در خميني ضدبشري رژيم سرانجام

آويخت. بهدار موادمخدر قاچاقچي عنوان تحت نهاوند شهر مركزي
طي داشت: اعالم اين باره در اطالعيهيي طي ۲دي روز در شوراي ملي مقاومت دبيرخانة
مستمر روند و بينالمللي عواقب داخلي وحشت از آخوندي در رژيم گذشته، ۱۸سال
قاچاقچي ساختگي  عنوان با  را  سياسي زندانيان از تن  صدها  ضدبشري، اعدامهاي 
۳۱۰تن از بيش خاتمي، جمهوري رياست آغاز از تنها است. كرده اعدام موادمخدر
كماكان مخالفان ناپديدشدن و دستگيري موج و شده اند اعدام مختلف عنوانهاي تحت

۲بهمن۱۳۷۷ ـ ۲۱ژانويه۱۹۹۸). مقاومت، ملي شوراي دارد»( دبيرخانة ادامه
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اشرفي صفيقلي
شد حلقآويز مألعام در كرج حصار سرخه ورزشي استاديوم در ۱۸بهمن۶۷

عالئيني علياكبر
مألعام  تهران در در ۲۸خرداد۶۸

شد آويز حلق

سعيدي محمودرضا
شد اعدام شيراز در ۱۰مرداد۶۸
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شدند اعدام عنوان قاچاقچي كه تحت شهيدان از  شماري

توضيحات سن تاريخ محل فاميل نام ر
بهنام  محلي در را  وي
يك بههمراه شن  معدن
و موادمخدر  قاچاقچي
اسفنديار شهيد  مجاهد

كردند تيرباران معتمدي

بهشهر ۶۰۰۹۲۱ خواجوي ابوالحسن ١

بهنام  محلي در را  وي
يك بههمراه شن  معدن
و موادمخدر  قاچاقچي
ابوالحسن شهيد  مجاهد

كردند تيرباران خواجوي

بهشهر ۶۰۰۹۲۱ ۱۶ معتمدي اسفنديار ۲

بهعنوان را وي  رژيم
كرد اعدام قاچاقچي ساري ۶۲ سال ۳۰ فتاحي حسين ۳

عنوان تحت  رژيم
كرد اعدام را او  قاچاقچي
۵۰۰ گلوله هر بهازاي  و
گرفت پدرش از  تومان
دفن در حياط خانه را  او

 كردند

قائمشهر سال۶۳ ۲۸ خسروي امير ۴

رژيم مخالف عشاير  از
را به جرم او  بود كه رژيم
مألعام در قاچاق  واهي

كرد حلق آويز

بندرعباس سال۶۳ ريگي اهللا حبيب ۵

او رژيم كه خلق  مجاهد
قاچاقچي عنوان تحت  را

است كرده اعدام
۶۳ تابستان اهرابي ۶

را او آويز- رژيم اسم  حلق
قاچاقچي اي عده با  همراه

كرد از راديو اعالم
ديماه۶۳ كرمان ۲۹ زاده رجب عباس ۷
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شدند اعدام عنوان قاچاقچي كه تحت شهيدان از  شماري

توضيحات سن تاريخ محل فاميل نام ر

شكنجه زير  در
ميرسد  بهشهادت

بههنگام  شكنجهگران
به بيمارستان او   انتقال

وي كه  مي گويند
ولي  قاچاقچي است

من ميزند، فرياد  پرويز
خلقم مجاهد

كرج ۶۶۰۷۲۰ شيرازي زند پرويز ۸

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۲۹ اشرفي صفي قليخان ۹

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۳۲ تيموري علي درويش ۱۰
عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۳۷ تيموري يحيي ۱۱

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۲۵ زنگي احمد ۱۲

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۳۸ نوري  سيدحيدر
((وحيد ۱۳

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۳۹ اشرفيان  روحاهللا
((رسول ۱۴

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۲۹ تيموري علي بهرام ۱۵
عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۳۵ تيموري علي حيدر ۱۶

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۲۹  سياهمنصوري
خورين (امين اهللا (امان ۱۷

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۳۹  سياهمنصوري
خورين صدراهللا ۱۸

عياران گروه كرج ۶۷۱۱۰۸ ۳۱ تيموري غالمعلي ۱۹

قاچاقچي نام تحت اعدام رشت سال۶۸ ابراهيمي قلي محمد ۲۰
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شدند اعدام عنوان قاچاقچي كه تحت شهيدان از  شماري

توضيحات محل  تاريخ  سن فاميل نام ر

قاچاقچي   بهعنوان
شد اعدام همدان سال۶۸ سماواتي علي ۲۱

قاچاقچي   بهعنوان
شد اعدام همدان سال۶۸ سماواتي محمد ۲۲

ارتباط با جرم به  او را
كردند اعدام قاچاقچي زابل سال۶۸ شمسي علي مراد ۲۳

بهعنوان را او  رژيم
كرد اعدام قاچاقچي تهران ۶۸۰۲۱۱ ۴۳ محمد  علي

تقي ناصر ۲۴

بوده آباد اسد زندان در
سياسي زنداني همچنين
است شاه بوده دوران

رژيم وي را تحت
اعدام قاچاقچي عنوان

كرد

همدان ۶۸۰۳۰۰ شمس شاهرخ ۲۵

اعدام قاچاقچي  بعنوان
شد تهران ۶۸۰۳۲۷ زاده قلي شهرام ۲۶

كرمانشاه ۶۸۰۳۲۸ ۳۰ عالئيني اكبر علي ۲۷
اعدام قاچاقچي  بعنوان

شد شيراز ۶۸۰۴۲۹ ۳۰ نوابي علي محمد ۲۸

وسط شهر اصفهان  در
بعنوان جراثقال  با

آويز حلق  قاچاقچي
شود مي

اصفهان ۶۸۰۵۰۰ ۳۵ سلطانپور حبيب ۲۹

نام تحت  اعدام
تهران قاچاقچي ۶۸۰۵۰۳ حسيني زينب ۳۰
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شدند اعدام عنوان قاچاقچي كه تحت شهيدان از  شماري

توضيحات سن تاريخ محل فاميل نام ر
شيراز ۶۸۰۵۱۰ سعيدي عبدالرضا ۳۱
شيراز ۶۸۰۵۱۰ ۲۳ سعيدي رضا محمود ۳۲

بهعنوان را وي رژيم
كرد اعدام قاچاقچي مشهد ۶۸۰۵۱۶ خداداديان برات ۳۳

بهعنوان را وي رژيم
كرد اعدام قاچاقچي تهران ۶۸۰۵۱۶ عليزاده سارا ۳۴

بهعنوان قاچاقچي
شد اعدام تهران ۶۸۰۵۱۶ قادري رضا ۳۵

مصطفي پسرش وقتي
بهعنوان ميخواهند را

بزنند دار قاچاقچي
كه ميزند فرياد وي

است… مجاهد پسرم
پاسداران بالفاصله
آن از و برده را وي

او هيچ خبري از پس
نيست دست در

سياهكل ۶۸۰۵۲۶ جوان
شادلو

رضا  احمد
(پدرمصطفي) ۳۶

بهعنوان را وي رژيم
حلقآويز قاچاقچي

كرد
سياهكل ۶۸۰۵۲۶ ۲۶ جوان

شادلو مصطفي ۳۷

بهعنوان قاچاقچي
شد اعدام رشت ۶۸۰۵۲۶ ستاره

آسمان جعفر ۳۸

بهعنوان را او
جلو قاچاقچي در

پاسگاه سرورود تبريز
ميكنند حلقآويز

تبريز ديماه۶۸ فزايي محمد ۳۹

بهعنوان قاچاقچي
است شده اعدام تهران ديماه۶۸ متوفي گلوله ۴۰
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شدند اعدام عنوان قاچاقچي كه تحت شهيدان از  شماري
توضيحات سن تاريخ محل فاميل نام ر

مجاهد برادر  وي
غالمرضا  شهيد
است  ساالري

مشهد ۶۹۰۶۰۱  ساالري
حاجيآبادي حسن ۴۱

بهعنوان را وي  رژيم
كرد اعدام قاچاقچي اراك ۶۹۱۲۰۱ ٢٧ حمزه اي علي ۴۲

شيراز ۷۲۱۱۰۷ نصيري كرامت ۴۳
شيراز ۷۲۱۱۰۷ نصيري نعمت ۴۴

 صداي مجاهد افشا
شيراز كرد ۷۲۱۱۰۶ دهقان جاويد ۴۵

به را اسم  او  رژيم
نفر ديگر ۳  همراه
قاچاقچي  بهعنوان

كرد  اعالم

شيراز ۷۳۱۲۱۸ نصيري هدايت ۴۶

قاچاقچي   بهعنوان
شهر مركزي  درميدان

جراثقال با  نهاوند
آويخت بهدار

نهاوند ۷۷۱۰۰۱ رئيسي امراهللا ۴۷






	01ÝÕá Ïæã.pdf
	Bookmark




