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شش نفر از جمله دو زندانی سیاسی جعفر کاظمی و
محمدعلی حاج آقایی بامداد امروز اعدام شدند -

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی پس از بازداشت در  ٢٧شهریور ماه  ،٨٨از سوی شعبه  ۲۸دادگاه انقالب به
ریاست قاضی مقیسه ،به اتهام "محاربه" از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به
اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران هفته پیش در مورد احتمال اعدام این دو زندانی سیاسی هشدار داده بود.
به گزارش کمپین بین املللی حقوق بشر در ایران ،رودابه اکبری ،همسر جعفر کاظمی در این زمینه خاطرنشان کرد
"همسرم را بدون اینکه به ما و وکیلش اعالم کنند اعدام کردند .سه شنبه هفته گذشته همسرم را بر می دارند می
برند و از او می خواهند که مصاحبه بدهد .بازجو به او می گوید که مصاحبه بکنی یا نکنی کمتر از یک هفته
اعدامت می کنیم .همسرم با مصاحبه موافقت نمی کند و از آنجا می برند او را به اجرای احکام و طناب دار را
گردنش می اندازند اما بعد منصرف می شوند" .همسر این زندانی سیاسی اعدامی افزود" :امروز صبح برای
مالقات رفتیم کارت هم پر کردیم برگشتنداما به ما گفتند که اعدامش کردند .گفتند به شما زنگ می
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زنیم اگر بخواهیم جنازه را تحویل بدهیم .بروید راحت باشید دیگر کار تمام شده است"
رسانه های رسمی ایران در زمینه اتهامات وارده به این دو زندانی سیاسی اعدام شده نیز گزارش داده اند
"محمدعلی حاج آقایی در سال  ۱۳۶۲نیز سابقه دستگیری داشته است .طی چندین نوبت مسافرت به عراق قصد
اقامت در کمپ اشرف را داشته که به علت داشنت سن باال مورد پذیرش قرار نمی گیرد".
بر اساس گزارش رسانه های حکومتی ،جعفر کاظمی نیز به اتهام "برقراری ارتباط با سرشبکه مجاهدین در داخل
کشور"" ،اقداماتی از جمله جذب و جمعآوری کمک مالی و فعالیت تبلیغی به نفع آن گروه" اعدام شده و فرزندش در
کمپ اشراف است.
کاظمی در  ۲۷شهریور در یکی از تجمعهای اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و در تاریخ
 ۱۰اردیبهشت ماه  ۱۳۸۹به اتهام "محاربه" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به اعدام محکوم شد و چندی بعد نیز حکم
وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
محمود امیری مقدم ،سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اعدام های امروز را قویا محکوم کرد و گفت:
"حکومت ایران با این اعدام ها در پی باز ساخنت سد وحشتی است که در تابستان  ۸۸توسط مردم
فرو ریخته بود" .وی افزود" :رهبران حکومت ایران به خوبی میدانند که ایجاد رعب و وحشت از
طریق اعدام هر چه بیشتر زندانیان بی دفاع تنها راه بقای حکومتشان است" .امیری مقدم همچنین از
جامعه جهانی خواستار محکومیت حکومت ایران شد و گفت" :رهبران حکومت ایران و در صدرشان
علی خامنه ای ،باید پاسخگوی این جنایات باشند".
همزمان واحد مرکزی خبر نیز از اعدام سه متهم به "تجاوز به عنف" در سحرگاه دوشنبه در زندان اوین
خبر داد .این گزارش به نقل از پایگاه اطالع رسانی دادسرای تهران  ،قوام عطاکش زاده فرزند شکور ،
مصطفی کریمی خانقاه فرزند محمد و رضا دهقان فرزند حسینعلی را ،اعدام شدگان اعالم کرد.
همچنین مردی به نام امید  ۲۸ساله به جرم قتل سریالی ده زن در کرج ،در میدان قدس )شاهعباسی( کرج و
درمالء عام اعدام شد.
بر طبق آمار گزارش شده توسط منابع رسمی حکومت ایران ،از آغاز سال میالدی  ۲۰۱۱تاکنون
دستکم  ۷۰نفر اعدام شده اند .شایان ذکر است که آمار اصلی اعدام ها از آمار گزارش شده باالتر
است .
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