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سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارشی از مسئوالن قوه قضاییھ
ایران خواستھ است کھ اعدام قریب الوقوع ده تن از ایرانیان عرب را

متوقف وحکم تحمیل شده بھ آنان را لغو نماید. دیده بان حقوق بشر دراین
گزارش آورده کھ حکم اعدام پس ازبرگزاری دادگاه غیرعلنی ودر

شرایطی خارج از استاندارھای بین المللی صادر شده است.

درتاریخ نھم نوامبر، عباس جعفری دولت آبادی، رییس دادگستری استان
خوزستان، بھ خبرگزاری جمھوری اسالمی ایران گفت کھ دیوان عالی
کشورحکم اعدام تن ایرانی- عرب یاد شده را تایید کرده است. او گفت

مردان محکوم شده برای بمب گذاری سال گذشتھ شھر اھواز ، مرکز این
استان، مقصر شناختھ شده اند. او از نام بردن افراد یاد شده خودداری کرده

است.

طی سال گذشتھ قوه قضاییھ 13 ایرانی- عرب را بھ دلیل فعالیت ھای
مسلحانھ علیھ دولت محکوم بھ مرگ کرده است. زمال باوی، اوده افراوی،

ناظم بریحی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفرسواری، ریسان
سواری، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، یحیی

ناصری، عبدالرضا ھلیچی وعبداالیمان زائری افراد یاده شده بھ شمار می
روند.

سارالی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانھ وشمال آفریقای سازمان دیده بان
حقوق بشر دراین زمینھ گفت :" سیستم غیرشفاف قضایی در ایران روند
احقاق حق مردم را نادیده می گیرد وبرای آنھا درمحکمھ ھای یک روزه
حکم مرگ صادر می کند. دستگاه قضایی باید این احکام اعدام را متوقف

کند."
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فعاالن حقوق بشر بھ سازمان دیده بان حقوق بشر گفتھ اند کھ این محکمھ
ھاپشت درھای بستھ بدون حضور شاھدان بی طرف ویا مستقل انجام شده

است.

در ھشتم ماه ژوئن، شعبھ سوم دادگاه انقالب اھواز زامل باوی،
جعفرسواری، ریسان سواری وعبدالرضا نواسری را پس ازدادگاه یک

روزه در روزھفتم ژوئن بھ مرگ محکوم کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر
از طریق منابع خود دریافتھ است کھ درجریان محاکمھ ھیچ شاھد بی طرفی
دردادگاه حضور نداشتھ است. قوه قضاییھ درخصوص دادگاھی کھ منجر
بھ صادر شدن حکم اعدام 9 تن دیگر شده نیز ھیچ جزییات بیشتری شامل

زمان دادگاه را منتشر نکرده است.

بنابر اظھاران فعاالن حقوق بشر، یکی ازافرادی محکوم شده، ناظم
بوریحی از سال 2000 بھ جرم "یاغی گری علیھ دولت" با یک حکم 35

سالھ، درزندان بھ سر می برد. ویتسون ھمچنین گفتھ است: " یکی از
شگفتی ھای دستگاه قضایی ایران این است کھ می تواند کسی را متھم بھ

بمب گذاری کند درحالی کھ وی درزندان بھ سر می برده است. این
موضوع مستبدانھ بودن احکام یاد شده را خاطر نشان می کند."

ایران بعد ازکشورچین، بیشترین تعداد افراد اعدام شده در سال را بھ خود
اختصاص می دھد. سازمان دیده بان حقوق بشر کھ مخالف مجازات مرگ
در ھر شرایطی است، از دولت ایران خواستھ است استفاده از حکم اعدام

را بھ دلیل دات بی رحمانھ و برگشت ناپذیری آن متوقف کند. 
 

زمینھ : 
 

طی دوسال گذشتھ، استان جنوبی خوزستان درایران شاھد ناآرامی ھای
قومی در میان جمعیت ایرانی- عرب خود بوده است. این استان درحدود

دومیلیون ایرانی- عرب را در خود جای داده است. این تظاھرات درمرکز
استان خوزستان، اھواز ودرتاریخ 15 آوریل سال 2005 بعد ازآن رخ داد
کھ نامھ ای کھ ادعا شد متعلق بھ سید محمد علی ابطحی، مشاور رییس

جمھوری وقت سیدمحمدخاتمی بوده است منتشر شد. در این نامھ از برنامھ
ھای دولت برای جایگزین کردن سیاست ھای سخن بھ میان امده بود کھ بھ
کاھش درصد اعراب درخوزستان منجر می شود. بعد از آنکھ نیروھای

امنیتی تالش کردند کھ بھ متفرق کردن اعتراض کنندگان اقدام کنند وبھ آنھا
آتش گشودند، برخورد بین نیروھای امنیتی وتظاھرکنندگان بھ خشونت
گراییده شد. این ضد وخوردھا بھ دیگر شھرھای استان خوزستان نیز

سرایت کرد. روز بعد از آن ابطحی ودیگر مسئوالن دولتی وجود چنین
نامھ ای را انکار کردند وآن را جعلی خواندند.
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News Release | ژوئن ��, ���� 

ایران: اعدام عضو جامعھی دراویش

ژوئن ��, ����

زنان در جام جھانی روسیھ برای پیروزی ایران ھلھلھ
می کنند-اما ھمچنان در خانھ نمی توانند

می ��, ����

”این جمع مردانھ است“
تبعیض علیھ زنان در بازار کار ایران

اھواز ودیگر شھرھای استان خوزستان، بعد ازآن شاھد چندین بمب گذاری
بعد از آوریل سال 2005بوده اند. در ماه ژوئن سال 2005 چھار بمب در

اھواز ودوبمب درتھران منجر بھ کشتھ شدن 10 نفر از شھروندان شد
ونزدیک بھ دویست نفر را زخمی کرد. دوبمب دیگر در اکتبر 2005

دراھواز منفجر شد ویکی دیگر در ژانویھ سال 2006 کھ 12 نفر دیگر را
بھ کام مرگ فرستاد. دولت ایران پس از 15 آوریل سال گذشتھ صدھا نفر

ازایرانیان عرب منطقھ را دستگیر کرده است.

, Region / Country
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دسامبر ��, ����

ایران: برای پایان دادن بھ اعدام متخلفین مواد مخدر تالش
کنید

در حال حاضر ھزاران نفر در صف اعدام قرار دارند
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