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سیاست

اعدام دستھ جمعی زندانیان اھل سنت در زندان رجایی شھر
مطابق گزارش ھا دست کم ١٨ زندانی اھل سنت زندان رجایی شھر که ظاھرا شھرام احمدی نیز در میان آنھا بوده اعدام

شده اند. گفته می شود روز دوشنبه ١١ مرداد با خانواده بیش از ٢٠ زندانی برای مالقات آخر تماس گرفته شده است.

از چند روز پیش زمزمه ھا و خبرھایی در مورد احتمال اعدام جمعی از زندانیان اھل سنت زندان رجایی شھر به گوش می رسید که
ظاھرا در مورد شماری از آنھا به واقعیت پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری ھرانا، وابسته به مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران روز گذشته (دوشنبه ١١ مرداد) ٣۶ زندانی سنی مذھب
زندان رجایی شھر کرج که به اعدام محکوم شده اند به سلول ھای انفرادی منتقل شدند.

حکم اعدام ٢٩ نفر از این زندانیان قطعی بوده و حکم ٧ نفر که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده اند ھنوز به تائید نھایی نرسیده
است.

افزایش شمار اعدام ھا

روز دوشنبه با خانواده بیش از ٢٠ زندانی محکوم به اعدام تماس گرفته شد تا برای آخرین مالقات به زندان رجایی شھر مراجعه کنند.

برخی از این خانواده ھا اعالم کرده اند که فرزندانشان بامداد سه شنبه اعدام
شده اند و فرصتی برای دیدن آنھا پیش از اجرای حکم وجود نداشته است.

ھم چنین منابع نزدیک به خانواده ھای این زندانیان به ھرانا گفتند: «در تماس
تلفنی وزارت اطالعات از خانواده ھای آنان خواسته شده به پزشکی قانونی

کھریزک مراجعه کنند که محل دریافت جسد زندانیان اعدام شده است.»

بنابر این گزارش، برخی خانواده ھا توانسته اند اجساد کفن پیچ شده فرزندان خود را
ببینند اما ھنوز تعدادی از خانواده ھا به خاطر دوری راه به پزشکی قانونی

نرسیده اند.

منابع مختلف اعدام ١٨ نفر را تائید کرده اند و تعداد کل اعدام شدگان می تواند بیشتر از این باشد.

اعدام به خاطر باورھای مذھبی

نھادھای امنیتی و قضایی جمھوری اسالمی اغلب این افراد را به عضویت در گروه اسالم گرای "توحید و جھاد" متھم می کنند و مدعی
ھستند اعضای این گروه در عملیات بمب گذاری، ترور و سرقت دست داشته اند.
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این زندانیان و نزدیکانشان اتھام ھای وارد شده به آنھا را رد کرده و می گویند علت
اصلی بازداشت و محاکمه این افراد باورھای مذھبی آنھا بوده است.

به گزارش ھرانا، نام شھرام احمدی، زندانی کردتبار سنی مذھب نیز در میان افراد
اعدام شده به چشم می خورد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس خود از شھرام احمدی
به عنوان مبلغ مذھبی یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه ای از نبود آزادی ھای

مذھبی در ایران خوانده بود.

خانواده شھرام احمدی روز سه شنبه، ١٢ مرداد در گفت وگو با رسانه ھای
فارسی زبان خارج از کشور گفته اند که در مسیر زندان رجایی شھر بودند که طی

تماسی از آنھا خواسته شد به پزشکی قانونی کھریزک مراجعه کنند.
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