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مأموران امنیتی جسد زھرا بھرامی
را پس از اعدام، مخفیانه به خاک

سپردند. گفته می شود علت این امر
آثار شکنجه ھای شدید بر بدن وی

بوده است

یران ا

«رأفت اسالمی» توأم با اعدام
دادستان شیراز از صدور حکم اعدام سه نفر به اتھام ھمکاری با بنیاد "تولد برای آزادی" خبر داد. وی از کسانی که با این

بنیاد تماس گرفته اند خواسته تا خود را معرفی کنند و از «رأفت اسالمی برخوردار شوند».

جابر بانشی، دادستان شیراز به خبرنگاران گفت که بنیاد "تولد برای آزادی" را "شبکه ھای
ماھواره ای" برای آزادی "رون آراد" به راه انداخته اند. وی ھشدار داد که کسی با تلفن ھای این بنیاد

تماس نگیرد و یا «جذب» آن نشود.

رون آراد، خلبان اسرائیلی است که ھواپیمایش در سال ١٩٨۶ در لبنان سقوط کرد و گفته می شود
حزب هللا لبنان او را به جمھوری اسالمی تحویل داده است.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر روز دوشنبه (١٨ بھمن) ده نفر در زندان وکیل  آباد به شکل
پنھانی اعدام شده اند که پنج نفرشان ملیت افغانی داشته اند. محسنی اژه ای، دادستان کل

جمھوری اسالمی نیز از اعدام یازده نفر در روز ١١ بھمن در زندان بیرجند و اجرای احکام جدید اعدام خبر داده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ايران گزارش داده که بر اساس اطالعات موثقی که از منابع محلی دريافت کرده است، در ماه ھای
گذشته ده ھا نفر از متھمان موادمخدری در زندان بیرجند و زندان وکیل آباد مشھد به دار آویخته شده اند که مقام ھای قضايی ایران از

اعالم آنھا خودداری کرده اند.

به گفته فعاالن حقوق بشر، جمھوری اسالمی ایران در ھفته ھای اخیر نشان داده که بی مھابا و بدون
توجه به تقاضاھای مکرر سازمان ھای بین المللی به اعدام ھای  جمعی ادامه می دھد. این اعدام ھا

برخی سیاسی و در سایر موارد در رابطه با اتھام ھایی مانند قاچاق مواد مخدر، تجاوز و یا قتل بوده اند.

فعاالن کمپین بین المللی حقوق بشرھم چنین به وجود ابھامات بسیار در پرونده کسانی که در ارتباط با
مواد مخدر اعدام شده اند اشاره می کنند و می گویند، احکام اعدام در برخی موارد بر مبنای اعترافاتی

بوده که تحت فشار وشکنجه از متھمان گرفته شده است.

آ غاز به کار رسمی "کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ"

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر "کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ايران"، روز
١۶ بھمن ماه با صدور اطالعیه ای آغاز به کار کرده است.

این کمیته که به یاری مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران به کار افتاده  تاکید کرده که
اھداف سیاسی ندارد و ھدف اش «لغو کلیه اشکال مرگ، اعم از سیاسی و غیرسیاسی»

است.

در اطالعیه آغاز به کار این کمیته آمده است:  
«سال ھا تالش برای لغو مرگ در ايران، نه تنھا کورسوی امیدی در تغییر رويه نھادھای

قضايی امنیتی ايجاد نکرده، بلکه ماشین اعدام، مھارگسیخته تر از پیش قربانی می گیرد. در
سالیان اخیر، ايران به تناسب جمعیت، در رتبه ی اول بزرگترين مجری حکم اعدام در دنیا ايستاده است و يکی از

معدودترين کشورھايی است که نوجوانان را اعدام می کند.»

به گفته فعاالن این کمپین «سیستم قضايی جمھوری اسالمی ايران ثابت کرده که غیرمستقل و فاقد معیارھای
دادرسی عادالنه است و به طور آشکار در تناقض با اصول بنیادين حقوق بشر و حتی قوانین داخلی جمھوری اسالمی

عمل می کند. شکايات قربانیان سیستم قضايی، برای دادخواھی، به ھیچ نتیجه ای نمی رسد و در بسیاری از موارد حتی
پروسه دادرسی به علت اعمال نفوذ نیروھای امنیتی حاکمیت، ناتمام باقی مانده و حکم اعدام به اجرا در می آيد. وکالی

دادگستری، مدافعین حقوق زندانیان و فعالین حقوق بشر نیز از تھديد نھادھای امنیتی و قضايی مصون نمانده  و
خانواده ھای قربانیان نیز به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.»

موافقماطالعات بیشترما برای بھبود خدمات خود از کوکی ھا استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحھ "حفظ حریم خصوصی کاربران" در وبسایت دویچھ ولھ بخوانید.
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کمپین ھم چنین تاکید کرده است که «ھیچ آمار رسمی از تعداد احکام صادره ی اعدام و اجرای آن وجود ندارد و حکومت
ھرگز به صورت شفاف در اين زمینه اطالع رسانی نکرده است. بر اساس آماری که از اخبار رسانه ھا استخراج می شود در

سال ٢٠٠٩ دست کم ۴٠٠ نفر اعدام شده اند. با اين ھمه، صدور و اجرای حکم اعدام به طور مستمر و مکرر از سوی
دستگاه قضايی صورت می گیرد و اين روند در ٣٢ سال گذشته بی وقفه ادامه داشته و جامعه ايران را متأثر کرده است.»

"کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ايران"، تالش می کند با به کار گرفتن «ابزارھای رسانه ای و ارتباطی و با تاکید بر
شیوه ھای صلح آمیز و مدنی و بر اساس اصول بنیادين حقوق بشر، جامعه مدنی و افکار عمومی ايران و جھان را نسبت

به سرنوشت محکومین به اعدام، آگاه نموده و در نشر و نقل خبر، با اتکا به امنیت، صحت، دقت و سرعت اطالع رسانی،
در راستای حساس سازی و بر علیه مجازات اعدام فعالیت کند».

  NK/DK

: ھ ن ی زم ھمین  در 

«برای توقف اعدام ھا، کمپین در فضای مجازی کافی نیست»
حکومت ایران بی اعتنا به اعتراض ھای بین المللی، به اعدام ھا ادامه می دھد. مدافعین حقوق بشر می گویند ایرانیان خارج از کشور باید به خیابان

بیایند و دولت ھای اروپایی را ناچار کنند جمھوری اسالمی را زیر فشار بیشتری قرار دھد (03.02.2011)  

اعتراض گزارشگر ویژه سازمان ملل بھ اعدام ھا در ایران
این روزھا ھمه نگاه  ھا متوجه مصر است و خشونتی که علیه مردم به کار گرفته می شود. با این حال اخبار ایران درباره اعدام ھا و احکام سنگین

زندان برای متھمان سیاسی و حقوق بشری از چشم جامعه جھانی دور نمانده است. (03.02.2011)  

وبالگ ھا و اعدام ھای فزاینده در ایران: عادت، خشم، بھت و حیرت
شش اعدامی که چھار بھمن ماه ھشتاد و نه در زندان اوین رخ داد، تعداد اعدام ھای یک ماه اخیر را به ١٠٢ مورد رساند. افزایش مداوم اعدام ھا

واکنش ھای زیادی از حیرت تا خشم و انتقاد را میان کاربران ایرانی فضای مجازی برانگیخت. (26.01.2011)  

موافقماطالعات بیشترما برای بھبود خدمات خود از کوکی ھا استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحھ "حفظ حریم خصوصی کاربران" در وبسایت دویچھ ولھ بخوانید.
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