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اعدام ھای مخفیانه در مشھد: تعداد اعدام ھای
مخفیانه اجرا شده در زندان وکیل آباد مشھد از ابتدای
تابستان سال ھشتاد و ھشت تا انتھای تابستان سال
نود ، "بالغ بر ۵۵٠ نفر " تخمین زده میشود. اگرچه آمار و
مشخصات دقیق این اعدامھا و ھمچنین نوع اتھام ھای
وارد بر ایشان، به طور مستند اعالم نشده، اما منابع
خبری موثق در سیستم قضایی استان خراسان رضوی
و ھمچنین زندان وکیل آباد توانسته اند نام و مشخصات
دستکم ١٠١ فرد اعدام شده را از طریق منابع موثق
محلی در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

قرار دھند.

دی ١۵, ١٣٩٠

افشای نام یکصد تن از اعدام شدگان درزندان
وکیل آباد مشھد وادامھ سکوت مقامات قضایی

در برابر اعدام ھای مخفیانھ

PDF (http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/secretexecutionsjan2012- دانلود

(fa.pdf

بھ دنبال انتشار گزارش ھای متعدد از سوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مبنی
بر اعدام ھای مخفیانھ در زندان وکیل آباد مشھد و سکوت مقامات قضایی درباره این

اعدام ھا، منابع آگاه و نزدیک بھ دستگاه ھای مرتبط با این موضوع نام بیش از یک صد
تن از افرادی کھ در این زندان طی دوسال گذشتھ اعدام شده اند ولی نام ھای آنھا ھیچگاه
اعالم نشده را در اختیار کمپین قرار داده اند. اعدام ھای یاد شده در اینکھ متھمان جرائم

مرتبط با مواد مخدر داشتھ، ھنگام اعدام اعضای خانواده یا وکیل حضور نداشتھ و
درنھایت اینکھ مقامات قوه قضاییھ اسامی افراد یاد شده و یا وقوع چنین اعدام ھایی را

اعالم نکرده اند با ھم مشترک ھستند.

در این گزارش می خوانید:

-مقدمھ 
– اعدام ھای مشھد بھ روایت مسوولین و شاھدان 

– اعدام در چارچوب قوانین بین المللی 
– اسامی یکصد تن از اعدام شدگان در زندان وکیل آباد مشھد 
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از بین بیشتر از ۵۵٠ متھمی که منابع
کمپین از اعدام شدن آنھا در زندان
وکیل اباد مشھد از تابستان سال
ھشتاد و ھشت تا انتھای تابستان
سال نود سخن گفته اند، کمپین بین
المللی حقوق بشردر ایران از طریق
منابع موثق موفق به بدست اوردن
اسامی یکصدتن اسم از اعدام ھایی
در ۵ روز مختلف در بازه تابستان و پاییز
سال ھشتاد و نه ، شده ایم که به
ترتیب تاریخ در ذیل آمده است. این
١٠١ اسم تنھا اسامی "بخشی از
اعدام شدگان در تابستان و پاییز سال
٨٩" میباشند. تقریبا اتھام ھمه این
افراد مربوط به نگھداری، حمل یا خرید

و فروش مواد مخدر بوده است.

–اعدام ھای مخفیانھ در دیگر زندان ھای کشور 
-جدول تفکیکی نوبت ھای مختلف اعدام

بھ دنبال انتشارچندین گزارش ازسوی کمپین کھ با استفاده از اطالعاتی کھ منابع موثق محلی در اختیار قرار داده بودند تنظیم شده بود، روز ٢٣ اسفند مطابق با ١۴
مارس دبیرکل سازمان ملل با انتشار گزارشی درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران وقوع اعدام ھای دستھ جمعی در زندان وکیل آباد مشھد را تایید کرد. در این

گزارش در خصوص اعدام ھایی کھ دولت ایران در مورد آن سکوت کرده آمده است: « در ماه ژوالی ٢٠١٠ جمع زیادی از زندانیان براساس گزارش ھا ھمزمان
در زندان مشھد اعدام شده اند. وقتی کارمندان دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر در اثنای دیدار از تھران در دسامبر ٢٠١٠ از طرف ھای ایرانی خود در این باره

پرس و جو کردند آنھا اعدام ۶٠ تن از افرادی کھ غالب آنھا مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند را تایید کردند.» (منبع (روز ٢٣ اسفند مطابق با ١۴ مارس دبیرکل سازمان ملل با انتشار گزارشی
درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران وقوع اعدام ھای دستھ جمعی در زندان وکیل آباد مشھد را موردتایید قرار داد. در این گزارش در خصوص اعدام ھایی کھ دولت ایران در مورد آن سکوت کرده آمده است: « در ماه ژوالی ٢٠١٠ جمع زیادی از زندانیان

براساس گزارش ھا ھمزمان در زندان مشھد اعدام شده اند. وقتی کارمندان دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر در اثنای دیدار از تھران در دسامبر ٢٠١٠ از طرف ھای ایرانی خود در این باره پرس و جو کردند آنھا اعدام ۶٠ تن از افرادی کھ غالب آنھا مرتبط با

قاچاق مواد مخدر بودند را تایید کردند.» )) با این وجود ھنوز در خصوص ابعاد اعدام ھای صورت گرفتھ در رابطھ با متھمین با جرائم موادمخدری در این زندان و یا زندان ھای

دیگر اطالعاتی از سوی مسوولین قوه قضاییھ ارائھ نشده است و سکوت در در ارائھ جزییات آنچھ در زندان وکیل آباد مشھد و برخی دیگر از زندان ھای کشور می
گذرد، ھمچنان ادامھ دارد.

با این وجود در تاریخ ٣٠ آذرماه صادق الریجانی رییس قوه قضاییھ درجمع مسووالن عالی رتبھ قضایی
کشور با انتقاد از قطعنامھ حقوق بشرسازمان ملل علیھ ایران با اشاره بھ طرح موضوع اعدام ھای مخفیانھ

گفت: « در قطعنامھ ادعا شده کھ در ایران اعدام ھای دستھ جمعی مخفیانھ صورت می گیرد کھ با قاطعیت اعالم
می کنم چنین مسالھ ای کذب محض است. گرچھ ما در صدور احکام اعدام ھا ترسی از مجامع تحت سلطھ

استکبار نداریم با این حال اعالم می کنیم کھ ما اعدام ھای مخفیانھ نداریم و اگر مقصود این است کھ برخی
اعدام ھا در مال عام نیست؛ گفتھ درستی است اما اعدام نکردن در مال عام تفاوت دارد با این کھ کسانی بھ

صورت مخفیانھ و بدون اطالع بستگان در گوشھ ای اعدام شوند.» او سپس افزود: «اگر آنھا واقعا اطالع دارند
کھ در نقطھ ای چنین اعدام ھایی بھ صورت مخفیانھ انجام شده اعالم کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.»

رییس قوه قضاییھ ایران در توضیح اینکھ چرا اعدام ھا مخفیانھ نیست گفت: « تمام احکام  اعدام ھا بھ دفتر
رییس قوه قضاییھ منعکس می شود و جای تعجب است کھ چگونھ یک نھاد رسمی و بین المللی چنین دروغ ھای

((http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1915491&Lang=P) منبع) «.آشکاری را مطرح می کند

مقدمھ: اعدام مخفیانھ صدھا متھم در زندان وکیل آباد مشھد

نتیجھ مشاھدات و بررسی شاھدان محلی و فعاالن حقوق بشر در مشھد کھ در اختیار کمپین قرار داده شده نشان
می دھد کھ از ابتدای تابستان سال ١٣٨٨ تا پایان تابستان سال ١٣٩٠، زندان وکیل آباد مشھد حداقل ٣۵ بار

اقدام بھ اعدامھای دستھ جمعی مخفیانھ ای کرده است کھ خبراجرای احکام اعدام و نام و مشخصات این
زندانیان کھ اکثر آنھا دارای اتھامھای مربوط بھ مواد مخدر بوده اند، در گزارشھای رسمی زندان و دستگاه

قضایی کشور اعالم نشده است. بھ جز زندان وکیل آباد مشھد ، شواھدی دال بر وجود اعدام ھای اعالم نشده
مشابھ در رابطھ با متھمان مربوط بھ جرایم مواد مخدری در دیگر زندان ھای ایران وجود دارد. محور اصلی

این گزارش مربوط بھ اعدام ھای مخفیانھ در زندان وکیل آباد مشھد است، با این حال در انتھای گزارش
شواھدی از وجود اعدام ھای اعالم نشده در زندانھای بیرجند ، قزلحصار کرج ، کارون اھواز ، تایباد ،

ارومیھ و قم آورده شده است.

تعداد اعدام ھای مخفیانھ اجرا شده در زندان وکیل آباد مشھد از ابتدای تابستان سال ھشتاد و ھشت تا انتھای
تابستان سال نود ، “بالغ بر ۵۵٠ نفر ” تخمین زده میشود. اگرچھ آمار و مشخصات دقیق این اعدامھا و

ھمچنین نوع اتھام ھای وارد بر ایشان، بھ طور مستند اعالم نشده، اما منابع خبری موثق در سیستم قضایی
استان خراسان رضوی و ھمچنین زندان وکیل آباد توانستھ اند نام و مشخصات دستکم١٠٢ فرد اعدام شده را از

طریق منابع موثق محلی در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار دھند.

تقریبا ھمھ نامھای عنوان شده در این فھرست، جزء اعدامھای مخفیانھ زندانھای وکیل آباد مشھد ھستند. بھ جز
این اعدامھا، اعدامھایی مرتبط با احکام قصاص نیز در این زندانھا بھ اجرا در آمده اند کھ گفتھ می شود در

حضور خانواده ھای مقتول اجرا می شوند. اما فھرست ١٠٢ نفره، اعدامھای مخفیانھ را در برمی گیرد. عالوه
بر ١٠٢ نفر، کھ در حد فاصل ١٩ خرداد سال٨٩ تا ٢٩ آذر٨٩ در پنج نوبت اعدام شده اند و فھرست نام آنھا

در این گزارش ذکر شده، شواھدی دال بر اعدامھای دستھ جمعی دیگری نیز موجود است کھ بخشی از اطالعات در مورد آنھا مثل تاریخ انتشار یا تعداد اعدام شدگان
یک تاریخ مشخص، در این گزارش آمده است. این اسامی از طریق اسناد محرمانھ ای تنظیم شده کھ برخی افراد از داخل نھادھایی کھ بھ طور مستقیم در اجرای این

SHARE THISاحکام نقش داشتھ اند در اختیار کمپین قرار داده شده است.


https://persian.iranhumanrights.org/1390/10/vakilabad_100/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%DB%B2%DB%B3%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%20%DB%B1%DB%B4%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%84%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA:%20%C2%AB%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%DA%98%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%20%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF.%20%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%20%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%DB%B6%DB%B0%20%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF.%C2%BB
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1915491&Lang=P


29/06/2018 افشای نام یکصد تن از اعدام شدگان درزندان وکیل آباد مشھد وادامھ سکوت مقامات قضایی در برابر اعدام ھای مخفیانھ – کمپین حقوق بشر در ایران

https://persian.iranhumanrights.org/1390/10/vakilabad_100/ 3/24

اعدام ھای گسترده یاد شده در زندان وکیل آباد مشھد «مخفیانھ» ، «دستھ جمعی» ، «اعالم نشده» و بدون درنظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادالنھ ونیز رویھ
ھای جاری در جریان اعدام متھمان می باشد.  این اعدام ھا «مخفیانھ» است، از این جھت کھ بدون حضورو اطالع وکال و خانواده اعدام شدگان اجرا میشود و آنھا تا

یک یا چند روز بعد از اجرای حکم، از اعدام زندانی شان مطلع نمی شوند و حتی خود زندانیان اعدام شده نیز تا چند ساعت قبل از اجرای حکم اعدام از آن بی
خبرند. 

این اعدام ھا «اعالم نشده» است، بھ این خاطر کھ ھیچگاه مقام ھای رسمی دولتی یا قضایی جزئیات، تعداد و اسامی اعدام شدگان و تاریخ اجرای اعدام ھا را منتشر
نکرده اند و بھ صورت رسمی مسئولیت اعدام ھا را برعھده نمی گیرند.  بھ گفتھ شاھدان احکام اعدام در دادگاه ھایی کھ بعضا تنھا چند دقیقھ طول می کشد صادرشده

و بسیاری از متھمان از حق دادرسی عادالنھ محروم بوده اند. این شرایط اعدام ھای یاد شده را در ردیف اعدام ھای” غیرقانونی” قرار می دھد.

یک شاھد در دادگاه انقالب مشھد در این زمینھ بھ کمپین گفتھ است : «چند شعبھ خاص در دادگاه انقالب مشھد بدون رعایت ایین دادرسی منصفانھ و قوانین جاری
ایران در ھر یک ساعت چندین پرونده متھمان جرایم مواد مخدری را بررسی میکنند و در بسیاری از موارد تنھا مستند بھ گزارش اداره اطالعات ، اطالعات سپاه یا

اطالعات ناجا و یا اقرارھای متھمان زیر شکنجھ ھای شدید جسمی در عموما بازداشتگاه ھای نیروی انتظامی ، احکام گسترده اعدام صادر میکنند. اکثر قریب بھ
اتفاق احکام گسترده اعدام یاد شده متھمان مواد مخدری ، تنھا با برگزاری “یک جلسھ چند دقیقھ ای” کھ عموما بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری متھمان میباشد ،

در دادگاه انقالب مشھد صادر میشوند و در یک پروسھ زمانی چند ماھھ حکم اعدام تایید و اجرا میشود.»

بھ گفتھ منابعی کھ با کمپین صحبت کرده اند در بسیاری از موارد احکام اعدام برای متھمان خارجی و عموما افغان بدون رعایت «حق دسترسی کنسولی» صادر
میشوند. این افراد بھ سبب ناآشنایی با زبان رسمی دادگاه ،زبان فارسی، از روند قضایی و سوال جواب ھا نامطلع میباشند. »

اعدام ھای مشھد بھ روایت مسوولین و شاھدان

در دو سال اخیر، برخی از منابع مطلع، ھمچون زندانیان زندان وکیل آباد مشھد و در برخی موارد مقامھای رسمی، بھ صورت کلی، درباره اعدامھای انجام شده، مواردی را مطرح کرده اند.

در روز اول تیرماه سال جاری محمود ذوقی دادستان مشھد ضمن تایید ” باال بودن اعدام ھای اعالم نشده” در زندان وکیل آباد مشھد و بدون اشاره بھ تعداد و جزئیات
اعدام ھای اجرا شده در سالھای ٨٨ و ٨٩ ، از ” اجرای پنج نوبت” اعدام گروھی متھمان جرایم مربوط بھ مواد مخدر تنھا در “سھ ماھھ نخست سال ٩٠ ” در این

http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?) زندان خبر داد . این اظھارات سند مھمی در تایید اعدام ھای اعالم نشده در زندان مشھد میباشد. (لینک بھ منبع- ایسنا
(( NSID=5&SSLID=46&NID=12644

ھاشم خواستار کھ نماینده معلمان در کانون صنفی فرھنگیان خراسان است، در نامھ ای گفتھ است کھ در تاریخ ١٩ مرداد ماه ٨٩، ۶٣ زندانی در این زندان [وکیل
آباد مشھد] اعدام شده اند. این اولین بار است کھ یکی از زندانیان این زندان اعدام گسترده در این زندان را مورد تائید قرار می دھد. مقامات ایرانی سال گذشتھ در

برابر خبرھای مربوط بھ انجام اعدام در زندان وکیل آباد مشھد سکوت کردند. اگر چھ در گزارشی کھ روز ١۴ مارس توسط دبیر کل سازمان ملل در جریان اجالس
شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد، آمده بود کھ مقامات قوه قضاییھ ایران در پاسخ بھ سوال کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر انجام ۶٠ اعدام را در این
زندان مورد تایید قرار داده اند. (نامھ ھاشم خواستار- منبع کمپین (http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/hashem_khastar_blog/ )) با وجود آنکھ مقامات قوه قضاییھ این موضوع را

نزد کارکنان کمیسیاریای عالی حقوق بشر انکار نکرده اند اما باز ھم جزییاتی از آنچھ در این زندان رخ می دھد را منتشر نکردند.

احمد قابل، مجتھد، پژوھشگر دینی و زندانی سیاسی کھ اول بار در ٢٩ آذرماه سال ٨٨ و باردیگر در ٢٣ شھریور ٨٩ بازداشت و مدت ١٠٢ روز در زندان بود،
در دادنامھ ای کھ پس از آزادی با عنوان “پس از ھشت ماه” نوشت و منتشر کرد بھ شرح برخی از اعدامھای دستھ جمعی در زندان وکیل آباد پرداختھ است.

آقای قابل ھمچنین اضافھ کرده است کھ «در طول سھ ماه از زمان حضور ایشان در زندان وکیل آباد ۵۶ نفر اعدام شدند کھ بخشی از این اعدامھا در روز اول ورود
ایشان بھ زندان بود.» بھ گفتھ آقای قابل در مدت اقامت ایشان در این زندان ھر دو ھفتھ یک بار حداقل ده نفر اعدام می شدند. دربخشی از گزارش آقای قابل درشرح

http://antitaleban.wordpress.com/2010/08/09/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-) مشاھدات دوران بازداشت خود آمده است: (منبع
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احمد قابل، مجتھد، پژوھشگر
دینی و زندانی سیاسی که
اول بار در ٢٩ آذرماه سال ٨٨ و
باردیگر در ٢٣ شھریور ٨٩
بازداشت و مدت ١٠٢ روز در
زندان بود، در دادنامه ای که
پس از آزادی با عنوان "پس از
ھشت ماه" نوشت و منتشر
کرد به شرح برخی از اعدامھای
دسته جمعی در زندان وکیل

آباد پرداخته است.

%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%B3-%D8%9B-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%9B-18-

D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%/)– مواردبرگرفتھ از بند١٩ نامھ)

«در مدت بازداشتم در زندان وکیل آباد و در بند ۶/١ کھ سھ ماه بطول انجامید، بر اساس آمار قطعی کھ از مسئوالن زندان و خدمھ ی بند می شنیدم، بیش از
۵٠ نفر بھ بند ۶/١ منتقل شده و سپس اعدام شدند ولی تنھا در یک نوبت کھ ٣١ نفر اعدام شده بودند….. افراد حاضر در این بند می دانند کھ بھ محض تصمیم

بر اعدام، از تردد افراد در داخل بند ممانعت می شود و افراد زیر تیغ، ھمراه با نیروھای گارد بھ سوئیت ھای این بند منتقل شده و پس از چند ساعت،
شبانگاھان یا سحرگاھان ھمھ چیز بھ حال عادی بر می گردد. یعنی اعدامی ھا بھ دیار باقی فرستاده شده اند و مجریان حکم، از کاری طاقت فرسا و ناراحت

کننده، رھایی یافتھ اند و ھم بندیان ما از ممنوعیت تردد نجات یافتھ اند…. آمار ھای وحشتناکی از میزان اعدام ھا در ماه ھای قبل و سال ھای پیش از آن نیز
از زبان کسانی کھ سابقھ ی حضور بیشتری در زندان داشتند، می شنیدم کھ صحت آن ھا را از نسبت حقیقی ھمین آمار سھ ماھھ با میزان اعالم شده ی رسمی،

می توان بدست آورد (ضمنا از آمار دروغین اعدامی ھا با این نسبت ١٠ بھ ١، می توان عادت مسئوالن بھ آمار دروغین در انتخابات را نیز پیدا کرد).

این اعدام ھا کھ با احکامی در باره ی؛ مواد مخدر، قصاص، تجاوز بھ عنف و … بھ اجرا درآمده، اگر از دید
حاکمیت، کامال عادالنھ و قابل دفاع است، چرا در خفا انجام می گیرد و اگر قابل دفاع نیست، چرا انجام می

گیرد؟!! آیا در نظام کیفری اسالم، جایی برای دستور العمل قرآن کریم کھ می گوید:«فالیسرف فی القتل=در قتل،
زیاده روی نکن» وجود ندارد؟!! کشتن چند نفر در یک ماه و یا یکسال، مصداق اسراف در قتل است؟!!چرا کسی
برای این معضل، فکری نمی کند؟!! از کشتن افراد در جرایم گوناگون، چھ نفعی حاصل شده است کھ ھنوز ھم بر
تکثیر موارد اعدام در قوانین کشور اصرار می شود؟!!… برخی آمارھای غیر رسمی از حضور صدھا نفر زیر

حکم اعدام در زندان مشھد خبر می دھد کھ من با چند نفر از آنان در ھمین مدت کم محشور بودم.»

بھ گفتھ یکی از خانواده ھای اعدام شدگانی کھ در تاریخ ٢٧ مرداد٨٩ اعدام شده بودند، وی ھنگام تحویل جنازه عضو
خانواده اش، در بھشت رضای مشھد متوجھ شد کھ این عضو خانواده بھ ھمراه ۶۶ نفر دیگر در ھمان روز اعدام شدند.
این فرد توضیح می دھد کھ زمانی کھ برای تحویل جنازه رفتھ، جسد بسیاری از اعدام شدگان را بھ چشم دیده است ( نام

و ھویت این فرد نزد کمپین محفوظ است.) ھمچنین برخی از خانواده ھای زندانیان و نیز برخی از کارکنان زندان،
صحت این اظھارات را برای منابعی کھ کمپین برای نگارش این گزارش با آنھا در تماس بوده تایید کرده اند.

اعدام در چارچوب قوانین بین المللی

اعدامھای پنھانی در وکیل آباد ناقض تعھدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر است. دلیل این مطلب بھ شرحی
کھ در ذیل خواھد آمد این است کھ دادگاھھای ایران افراد را بھ جرمھای مربوط بھ مواد مخدر اعدام می کند، از

اعترافاتی کھ تحت شکنجھ اخذ شده اند استفاده می کند، متھمان را را از دسترسی بھ وکیل و نمایندگان سفارتخانھ ھا
محروم میسازد، و روند قضایی را بھ شیوه ای شتابزده انجام میدھد.

حق حیات: ماده ۶ (٢) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ، کھ ایران آن را در سال ١٣۵۴ تصویب
کرد، حکم می کند کھ “در کشورھایی کھ در آنھا مجازات اعدام لغو نشده ، حکم اعدام فقط برای جدی ترین جرایم
اعمال شود… این مجازات فقط می تواند در مواردی کھ حکم نھایی توسط یک دادگاه صالح صادر شده باشد انجام

شود.”

کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل کھ مقام بین المللی ذیصالح در خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد،
و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد درمورد اعدامھای فراقضایی ، خالصھ یا خودسرانھ روشن ساختھ اند کھ جرمھای

مربوط بھ مواد مخدر فاقد استاندارد “جدی ترین جرایم” می باشند و در نتیجھ رویۀ ایران در خصوص احکام اعدام در اینگونھ موارد تعھدات بین المللی دولت را
نقض مینماید.

مادۀ (۶) اضافھ می کند کھ “ھیچ چیز در این ماده نمیتواند باعث بھ تاخیر انداختن یا جلوگیری ازلغو مجازات اعدام توسط ھریک از کشورھای عضو این میثاق
بشود.” ٩۶ کشور در سراسر جھان، از جملھ برزیل ، ترکیھ ، و رواندا ، بھ طور رسمی مجازات اعدام را لغو کرده اند و ٣۴ کشور دیگر از جملھ کنیا ، مراکش ،

و روسیھ ، عمال دیگر مجازات اعدام را اجرا نمی کنند.

حق برخورداری از دادرسی عادالنھ: ماده ١۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متضمن حق تمام متھمان بھ یک محاکمۀ عادالنھ است.

ماده ١۶ حکم می کند کھ “در تعیین ھرنوع اتھام جزایی علیھ اشخاص… ھر کس باید بھ دادرسی منصفانۀ علنی توسط دادگاھی صالح، مستقل و بیطرف کھ بر پایۀ
قانون تاسیس شده برخوردار باشد.”

مادۀ ١۶ ھمچنین اضافھ می کند کھ “ھمھ حق دارند کھ بھ تضمین ھای حداقلی زیر دسترسی داشتھ باشند” کھ شامل وقت کافی برای آماده کردن دفاعیھ و برقراری
ارتباط با وکیل مدافع، حق دسترسی بھ وکیل، حق دسترسی بھ مترجم در صورتی کھ متھم نمیتواند زبانی کھ در دادگاه استفاده میشود را درک و یا تکلم کند، و حق

مصونیت در اعتراف بھ جرم می باشند.
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کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرده است کھ تحت مادۀ ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، “اظھارات و اعترافاتی کھ از طریق شکنجھ” و یا
بدرفتاری اخذ شده اند، در روند قضایی قابل پذیرش نیستند .

ھمچنین ، پادمان سازمان ملل متحد برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجھ با مجازات مرگ بھ خوبی روشن می کند کھ “مجازات اعدام تنھا ممکن است بعد از
حکم نھایی توسط یک دادگاه صالحھ و پس از طی روندی قانونی کھ بتواند تمامی تضمین ھای ممکنھ برای اطمینان از یک محاکمۀ عادالنھ را ارائھ دھد انجام شود”

و متھمان باید بھ چندین نوبت تجدید نظرخواھی دسترسی داشتھ باشند.

حق دسترسی بھ نمایندگی دیپلماتیک: طبق مادۀ ٣۶ کنوانسیون وین درخصوص روابط کنسولی کھ ایران آن را در سال ١٩۶۵ بھ تصویب رساند، دولت ایران
موظف است “بدون تاخیر” دستگیری اتباع خارجی را بھ سفارتخانھ ھای متبوع آنان گزارش دھد و بھ متھمان اجازه بدھد تا از دولت ھای خود درخواست کمک

نمایند.

ویژگی ھای اعدامھای دستھ جمعی زندان وکیل آباد مشھد

در خصوص اعدام ھایی کھ در این گزارش بھ آنھا اشاره شده است ویژگی ھای مشترکی در خصوص رعایت نشدن قوانین و نیز حقوق متھمان و نحوه اجرای حکم
دیده می شود. در زیر بھ برخی از این ویژگی ھای مشترک کھ منابع کمپین در گفت وگو با شاھدان موثق آنھا را از الگوھای مشترکی کھ درجریان این کار وجود

داشتھ استخراج کرده اند، آمده است:

– اعدامھا بدون اطالع قبلی و حضور خانواده فرد محکوم بھ اعدام اجرا شده است و برخی از خانواده ھا در روز مالقات عادی زندانی، از اجرای حکم او با خبر
شده اند.

– بیشتر اعدام شوندگان، تا پیش از اجرای حکم، از اعدام خود بی خبر بوده اند. یکی از منابعی کھ قبال در بند ۵ زندان وکیل آباد زندانی بوده و پیش از این نیز
اطالعاتی را درخصوص اعدام ھای این زندان در اختیار کمپین قرارداده است در خصوص نحوه اعدام در این زندان نوشتھ است:

در بسیاری مواقع زندانی ساعاتی قبل از اجرای حکم با خانواده مالقات داشتھ است و از اتاق مالقات مستقیما بھ سمت چوبھ دار برده شده است.
اینکھ متھمان از زمان اجرای حکم بی خبرند باعث می شود کھ ھر نوبت کھ مسئوالن برای قرائت اسامی و فراخواندن کسانی کھ قرار است اعدام
شوند بھ بندھای زندان مراجعھ می کنند ، ھمھ محکومان بھ اعدام خود را در معرض اجرای حکم اعدام ببینند و بارھا در ذھن خود اعدام شوند. در
ھنگام قرائت اسامی بویژه در اندرزگاه ۵ زندان وکیل آباد، برخی از زندانی ھا از ترس اینکھ نوبت آنھا رسیده باشد کنترل ادرار خود را از دست

می دھند و ھمھ زندان پر از گریھ و فریاد می شود. بھ طوری کھ یکی از زندانیان در این باره می گوید در سالن ھای ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٢ و
١٠۴ اندرزگاه ۵ زندان وکیل آباد گرد مرگ پاشیده شده و ھمھ منتظر روز نامشخص اعدامشان ھستند. (منبع

((http://www.irangreenvoice.com/article/2010/sep/08/6931 http://news.gooya.com/politics/archives/2010/09/110332.php)

– ابالغیھ اجرای حکم کھ مطابق روال قضایی در ایران، باید پیش از اجرای حکم توسط دیوان عالی کشور بھ وکیل متھم ابالغ شود ، تنھا بھ
دادستان مشھد ابالغ شده و بھ وکال و خانواده انھا ابالغ نشده است.

– در برگھ وفات پزشکی قانونی کھ در بسیاری از این اعدام ھا حتی قبل از اجرای اعدام ھا صادر شده است، علت مرگ ” قتل قانونی” ذکر شده است.

– زمان اجرای این اعدام ھا تقریبا ھمیشھ در ساعات عصر و نزدیک غروب آفتاب بوده است. چند ساعت پیش از اجرای حکم اعدام دستھ جمعی تلفن ھای تمامی
بندھای زندان وکیل آباد ناگھان قطع شده است.

– مکان اجرای این اعدام ھا راھروی روباز منتھی بھ سالن مالقاتھای زندان وکیل آباد مشھد است. زندانیان اعدامی تنھا ساعاتی قبل از اجرای حکم از بندھای
مختلف زندان وکیل اباد ، جمع آوری شده و جھت غسل پیش از اعدام و نوشتن وصیت نامھ بھ بند ۶٫١ زندان وکیل اباد منتقل شده و از آنجا راھی راھرو اعدام می

شوند. در موارد اندکی زندانیان در زیر زمین ساختمان دادگاه انقالب مشھد اعدام شده اند.

– بیشترین تعداد زندانیان محکوم بھ اعدام زندان وکیل آباد مشھد، در سالن ھای اندرزگاه ۵ نگھداری می شوند.

– ھنگام اجرای این اعدام ھا نماینده ای از دادستانی مشھد ، نماینده ای از کالنتری بدرقھ زندانیان ( کالنتری مستقر در داخل زندان وکیل آباد مشھد کھ زیر مجموعھ
سرکالنتری غرب است) ، نماینده ای از سرکالنتری غرب مشھد یا کالنتری شھرک ناجا ، قاضی کشیک مستقر در زندان ، نماینده ای از پزشکی قانونی، رئیس

زندان و مسئول حراست زندان حضور دارند و زیر برگھ صورت جلسھ اعدام کھ سندی محرمانھ است را امضا می کنند.

– اعدام ھای صورت گرفتھ تقریبا در ھمھ موارد در رابطھ با جرایم مربوط بھ مواد مخدر است.

– در بین اعدام شدگان بسیاری از شھروندان افغان و در مواردی شھروندان شورھای آفریقایی مانند نیجریھ و غنا وجود دارند.

– شاھدان و مطلعان، از روند شتابزده و غیرعادالنھ تشکیل دادگاه ، صدور و تایید حکم خبر داده و رویھ قضایی این پرونده ھا را غیر عادالنھ و غیر منصفانھ می
دانند. پیشتر برادرزاده یکی از اعدام شدگان در روز ٢٧ مرداد ھشتاد ونھ بھ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت کھ از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام

عمویش تنھا دو ماه طول کشیده و وی از حق دادرسی عادالنھ محروم بوده است. وی ھمچنین گفت کھ مبنای صدور حکم اعدام برای وی صرفا پیدا کردن ٣٠٠ گرم
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مواد مخدر در خانھ این زندانی اعدام شده بوده و علی رغم اینکھ متھم ادعا کرده بوده مواد مخدر متعلق بھ فرد دیگری بوده کھ فرار کرده است ، بھ صرف اینکھ
مواد مخدر در خانھ این فرد پیدا شده است در روندی کامال شتایزده و غیرقانونی برای وی حکم اعدام صادر و اجرا شده است و صحت وسقم ادعاھای وی مورد

(( /http://persian.iranhumanrights.org/1390/03/executions_vakilabad_90) منبع) .بررسی قرار نگرفت

– منابع محلی از اعدام ھای مشابھ در زندان تایباد ( بھ ویژه در رابطھ با متھمان افغان )، زندان بیرجند، زندان قزل حصار کرج (بیشتر محکومان بھ اعدام در بند ٢
این زندان نگھداری می شوند)، زندان ارومیھ و زندان کارون اھواز خبر می دھند. ( کمپین بین المللی حقوق بشربھ دلیل آنکھ نتوانستھ است درگفت وگو با شاھدان

عینی یا منابع موثقی کھ بتوانند اطالعات یاد شده را تایید کنند، ازانتشار تعداد اعدام ھای دریافتی خودداری وھمچنان بھ جستجو برای یافتن اطالعات بیشتری در این
زمینھ ادامھ می دھد.)

اسامی یکصد تن از اعدام شدگان در زندان وکیل آباد مشھد

از بین بیشتر از ۵۵٠ متھمی کھ منابع کمپین از اعدام شدن آنھا در زندان وکیل اباد مشھد از تابستان سال ھشتاد و ھشت تا انتھای تابستان سال نود سخن گفتھ اند،
کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران از طریق منابع موثق موفق بھ بدست اوردن اسامی یکصدتن اسم از اعدام ھایی در ۵ روز مختلف در بازه تابستان و پاییز سال
ھشتاد و نھ ، شده اند کھ بھ ترتیب تاریخ در ذیل آمده است. این ١٠٠ اسم تنھا اسامی “بخشی از اعدام شدگان در تابستان و پاییز سال ٨٩” میباشند. تقریبا اتھام ھمھ

این افراد مربوط بھ نگھداری، حمل یا خرید و فروش مواد مخدر بوده است.
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اعدام ھای مخفیانھ در دیگر زندان ھای کشور

الف) زندان بیرجند: اعدام ھای این زندان نیز مشابھ زندان وکیل آباد مشھد در زمان اجرا اعالم نمیشود. منابع محلی می گویند کھ در این زندان صدھا زندانی طی
سال ھای ٨٨ تا ٩٠ بھ این شیوه اعدام شده اند. درتیرماه سال ١٣٩٠ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی از اعدام کردن ١۴٠ نفر

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?) از قاچاقچیان مواد مخدر در این استان و در سال ١٣٨٩ خبر داد. (خبرگزاری مھر
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pr=s&query=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%20&NewsID=1343604 )). محمد باقرباقری

گفت کھ دادگاه انقالب در برخورد با مفسدان و قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت برخورد می کند. با این وجود این مقام مسوول قضایی اطالعاتی در مورد جزئیات
این اعدام ھا ارائھ نکرد. این تعداد از اعدام درحالی انجام پذیرفتھ کھ مقامات رسمی استان خراسان جنوبی در طی سال ٨٩ اشاره ای بھ این اعدام ھا نکرده اند.

ب) زندان قزلحصار کرج: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از اعدام ٢۵ زندانی در تاریخ ١٢ تیر ١٣٩٠ در این زندان خبر داد. منابع موثق
بھ کمپین گفتھ اند کھ دھھا زندانی بھ شیوه مخفیانھ و بدون اینکھ نام آنھا اعالم بشود در این زندان اعدام شده اند و مقامات قضایی ھیچ اطالعاتی درخصوص جزییات

این اعدام ھا منتشر نکرده اند. (منبع (http://persian.iranhumanrights.org/1390/04/ghezelhesar_executions/ )) باتوجھ بھ محدودیت ھای موجود درمسیر کسب خبر از داخل
زندان، اطالعات دقیقی در خصوص ابعاد اعدام ھای یاد شده در این زندان وجودندارد.

ھمچنین در پی درگیری و سرکوب زندانیان بند ٢ زندان قزلحصار کرج در تاریخ ٢۵ اسفند سال ١٣٨٩ مقامات سازمان زندان ھای ایران گفتھ اند ١۴ زندانی کشتھ
شده اند. اگرچھ منابع دیگر بھ افرادی کھ در تھیھ اطالعات این گزارش مشارکت داشتھ اند گفتھ اند کھ آمار واقعی کشتھ شده ھا بیشتر از عددی است کھ مقامات

دولتی اعالم کرده اند. یک زندانی سیاسی زندان قزلحصار گفتھ است کھ تعداد واقعی کشتھ شدگان این درگیری ٨۶ نفر است کھ اکثر آنھا با شلیک مستقیم گلولھ بھ
سر، کشتھ شده اند. در این درگیری کھ در بند ٢ زندان قزلحصار کرج روی داده کھ ھزاران زندانی محکوم بھ اعدام در آن نگھداری میشوند، زندانیان مسلح نبوده
اند. با این حال ماموران زندان با استفاده از گلولھ مستقیم بھ سر زندانیان را سرکوب کرده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اینکھ بھ صورت مستقل بھ

تایید آمارھای منابع غیررسمی بپردازدناتوان است. با این وجود ضرورت تحقیقات مستقل در خصوص وقایع روزیاد شده و تعداد افرادی کھ درجریان درگیری ھای
یاد شده جان خود را از دست دادند ونیز اعدام ھای مخفیانھ، ضروری بھ نظر می رسد.

ج) زندان کارون اھواز: شاھدان محلی و موثق ھمچنین از اعدامھای پنھانی در زندان “کارون اھواز” خبر داده اند. در زندان کارون اھواز بھ جز متھمان مربوط بھ
مواد مخودر متھمان سیاسی کھ اکثرا عضو حزب خلق عرب میباشند نیز بھ صورت پنھانی اعدام میشوند. آخرین نمونھ از این اعدام ھا اعدام ھمزمان ٩ فعال عرب

بود کھ ھیچگاه توسط رسانھ ھای دولتی اعالم نشد. ۶ تن از این ٩ عضو حزب خلق عرب در زندان کارون اھواز اعدام شدند. این اعدام ھا پیش از این توسط
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/051/2011/en/ad9b1ffd-7c9f-475c-9ace-) سازمان عفو بین الملل در بیانیھ ای مطرح شده است. (منبع

c1e712a29f60/mde130512011en.html )) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز پیش از این در گزارشی از اعدام ھای پنھانی متھمان مواد مخدری در زندان ھای

(( /http://persian.iranhumanrights.org/1390/02/khusistan_executions) منبع) .:خوزستان خبر داده بود

د) زندان تایباد: نھاد ھای مدنی افغانستان نیز تا کنون از اعدام مخفیانھ دھھا زندانی تبعھ این کشور در زندان تایباد خبر داده اند. تنھا در دو شب ۴۵ زندانی افغان در
فروردین ماه سال ٨٩ در زندان تایباد اعدام شده اند. (منبع (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5458837,00.html )– دویچھ ولھ) این اعدام ھا نیز در رابطھ با مجرمانی بوده
است کھ بھ جرم حمل و قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شده اند. منابع محلی گفتھ اند کھ اعدام ھای زندان تایباد تنھا محدود بھ زندانیان افغان نیست و تعدادی

زندانی ایرانی نیز در این زندان اعدام شده اند. 

ه) زندان ارومیھ: بھ گزارش برخی منابع حقوق بشر دراین زندان نیز متھمان موادمخدری اعدام ولی خبر آن اعالم نمی شود. سازمان حقوق بشر ایران و آژانس
خبری موکریان از از اعدام ١٠ تن در سال ١٣٩٠ در این زندان خبر داده اند: ٢ نفر در شانزده تیرماه ، ٣ نفردر اول خرداد و ۵ نفر در ٣١ فروردین.

و) زندان قم: در زندان قم نیز اعدام ھایی البتھ در تعداد خیلی کمتر از دیگر زندان ھای فوق االشاره ، بھ صورت پنھانی اجرا میگیرد کھ خبر انھا اعالم نمیشود. این
اعدام ھا نیز در رابطھ با زندانیان مربوط بھ جرایم مواد مخدی میباشد. سازمان حقوق بشر ایران ۴ مورد اعدام اعالم نشده در این زندان را در تیرماه ٩٠ گزارش

کرده است. (منبع (http://iranhr.net/spip.php?article2170 )) ھمچنین وبسایت کلمھ طی گزارشی از وضعیت وخیم زندان قم ( معروف بھ زندان لنگرود قم ) از اعدام مخفیانھ
http://http://www.kaleme.com/1390/09/07/klm-81177) و اعالم نشده ١۵ زندانی در این زندان و نگھداری دھھا زندانی محکوم بھ اعدام دیگر در زندان قم خبر داده است.  (منبع

((

بھ گفتھ روشن تر انتظار مدافعان حقوق بشر این است کھ اگر چھ جمع آوری این آمار و اطالعات برای فعاالن حقوق بشر در ایران بھ منزلھ بازی در میدان مین
است، اما این انتظار وجود دارد کھ جامعھ جھانی نیز درباره اعدامھای دستھ جمعی و مخفیانھ در زندانھای ایران، واکنش جدی تری از خود نشان دھد.

جدول تفکیکی اعدام ھای گزارش شده بھ کمپین 

منابع حقوق بشر محلی بھ کمپین گفتھ اند کھ روند اعدام ھای دستھ جمعی، مخفیانھ و اعالم نشده در زندان وکیل آباد مشھد در سالھای اخیر بھ صورت مداوم ادامھ
داشتھ است. در جدول زیر ٢۵ تاریخ ھمراه تعداد اعدام شدگان در ھر روز و برخی جزئیات از این نوع اعدام ھا اورده شده است. با این حال اعدام ھای دستھ جمعی
در زندان وکیل آباد بھ این ٢۵ تاریخ محدود نمیشود و اطالعات دیگری نیز از اجرای اعدام ھای مشابھ در دیگر تاریخ ھا وجود دارد. با توجھ بھ مشکالت بسیار در
جمع آوری اطالعات مربوط بھ این اعدام ، بعضی از اطالعات موثق بھ دست آمده بدون ذکر تاریخ دقیق میباشند و تعداد اعدام ھا را در یک بازه نشان میدھند.کھ در

جدول بھ آنھا اشاره نشده است.   

عالوه بر تاریخ-تعداد اعدامھای ذکر شده در جدول زیر، منابع یاد شده کھ این اطالعات را در اختیار کمپین قرار داده اند با توجھ بھ مصاحبھ ھای متعددی کھ کمپین
از انجام آن آگاه بوده است تصریح کرده اند کھ اطالعات موثقی از اعدام بالغ بر ۶٠ نفر در تیر و مرداد، اعدام ۴٠ نفر در پاییز، اعدام ٣٠ زندانی در دیماه و اعدام
٢٠ زندانی در بھمن ماه سال ١٣٨٨ وجود دارد. ھمچنین احمد قابل در دوره اول نگھداری اش در زندان وکیل آباد مشھد از اسفند ماه سال ٨٨ تا اردیبھشت سال ٨٩

از اعدام بیش از ۵٠ زندانی در چند نوبت در این زندان خبر داده است کھ تنھا در یک نوبت کھ ٣١ تن در یک روز اعدام شده اند. روزنامھ خراسان بھ نقل از
SHARE THISدادستانی مشھد از اعدام ۵ تن خبر داده است. آقای قابل ھمچنین درباره اعدامھای پیش از اسفند ماه سال ٨٨ ( زمان ورودش بھ زندان وکیل آباد ) گفتھ است: «



http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%20&NewsID=1343604
http://persian.iranhumanrights.org/1390/04/ghezelhesar_executions/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/051/2011/en/ad9b1ffd-7c9f-475c-9ace-c1e712a29f60/mde130512011en.html
http://persian.iranhumanrights.org/1390/02/khusistan_executions/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5458837,00.html
http://iranhr.net/spip.php?article2170
http://http//www.kaleme.com/1390/09/07/klm-81177
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آمارھای وحشتناکی از میزان اعدام ھا در ماه ھای قبل و سال ھای پیش از آن نیز از زبان کسانی کھ سابقھ ی حضور بیشتری در زندان داشتند، می شنیدم.»   
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از نھادھای بین المللی ناظرحقوق بشر خواستھ و می خواھد کھ عالوه بر اعدام ھای دستھ جمعی در تاریخھایی کھ در جدول

زیر بھ آنھا اشاره شده است ، تحقیقات جامعی در مورد دیگر اعدامھای دستھ جمعی و پنھانی اجرا شده در زندان وکیل اباد مشھد بھ عمل آورند.  

SHARE THIS
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 مقالھ بعدی

ر: افشای نام ١٠١ تن از زندانیانی کھ مخفیانھ اعدام شده اند
https://persian.iranhumanrights.org/1390/1

(/https://persian.iranhumanrights.org/1390/10/executions_vakilabad)

محکومیت سھراب رزاقی فعال مدنی و مدیر موسسھ کنشگر
زندان و ۵۵٠ ھزار یورو جریمھ نقدی

umanrights.org/1390/10/sohrab_razzaghi)
(/https://persian.iranhumanrights.org/1390/10/sohrab_razzaghi)

 مقالھ قبلی

مطالب مرتبط
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آخرین اخبار

(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/tehran-bazar-strike-third-day-unrests)   سومین روز اعتصاب بازار، تھدید بازاریان و ادامھ حضور پلیس

https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/arrest-again-hengameh-shahidi-kish-) بازداشت مجددا ھنگامھ شھیدی فعال سیاسی و روزنامھ نگار در جزیره کیش

(/island

تیر ۶, ١٣٩٧

تیر ۶, ١٣٩٧

(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/02/harassment-of-husseinpanahis-family)(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/02/hossein-panahi-in-on-death-row)

(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/01/ramin-hossein-panahi-execution)
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https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/disability-rights-joint-report-chri-) گزارش جامع: افراد دارای معلولیت در ایران با تبعیض و بد رفتاری روبرو ھستند

(/and-hrw

https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/judiciary-chief-threatens-) ادامھ اعتراض بازاریان، بازداشت تعداد زیادی از معترضان و تھدید بھ حبس و اعدام

(/protesting-merchants-with-execution

امضای دادستان تھران بر حکم ماموران امنیتی برای حملھ بھ خانھ کاووس سیدامامی و بازجویی از ھمسرش در مقابل دوربین

(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/maryam-mombeini-kavous-seyed-emami-compulsory-confessions)

https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/environmentalists-start-) شروع مجددا بازجویی ھا و تحت فشار قرار دادن فعاالن محیط زیست در زندان

(/interrogation-in-prison

تیر ۶, ١٣٩٧

تیر ۶, ١٣٩٧

تیر ۵, ١٣٩٧

تیر ۵, ١٣٩٧
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