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ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ اﻣﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ اﻋﺪام ﺷﺪ
/۰۱دی۱۳۸۷/

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮزﮔﺮ ﮔﻨﺠﯽ ،دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘ ب ﻗﻢ ،از اﻋﺪام ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ اﻣﺎﻣﺖ
ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،دو ﻧﻔﺮ از اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺠﺎوز ،و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽا رض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻢ ﺣﻠﻖآوﯾﺰ
ﺷﺪﻧﺪ.

روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان ،ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ،در ﺷﻤﺎره روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﻋﺪام اﯾﻦ ﭘﻨﺞ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دادﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﻐﺎن ﮐﻪ در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۵از ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮران اداره ﮐﻞ
اﻃ ﻋﺎت ﻗﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﮑﯽ از اﻋﺪاﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ،اﺗﻬﺎم اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﯽ  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ را ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻮﻟﻒ
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب  ۶۰۰ﺻﻔﺤﻪای و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری  ۲۱ﻣﺮد و  ۲۹زن در ﺣﺎل ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺑﻮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
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ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋ ﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﯿﻐﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ دادﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘ ب
ﻗﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻓﺴﺎد ﻓﯽا رض ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در  ۲۳آﺑﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮزﮔﺮ ﮔﻨﺠﯽ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی از درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮد.

آﻗﺎی ﺑﺮزﮔﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد » :ادﻋﺎ ی ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺋﻢآلﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﮑﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او
ﻣﺤﻞ دﻓﻦ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻋﺪام اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﻣﺎﻣﺖ در ﻗﻢ در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای آذرﻣﺎه دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘ ب ﻗﻢ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻋﺎﻧﻮﻳﺴﺎن و رﻣﺎ ن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺎم ز ﻣﺎن را
ﺑﻪ اﺟﺮا در آورده اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﻢ از ﺑﺎزداﺷﺖ  ۲۵ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺎل و دﻋﺎﻧﻮﯾﺲ در ﻗﻢ ﺧﺒﺮ
داده ﺑﻮد.

در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ زاده اﺑﻮﺟﺴﯽ « ﻣﺸﻬﻮر
ﺑﻪ » دروﻳﺶ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ادﻋﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻣ ﻋﺎم در ﻗﻢ اﻋﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮزﮔﺮ ﮔﻨﺠﯽ اﻋ م ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯿﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن ﺗﺤﺖ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎدی ﺗﺮﺷﻴﺰ ی ،ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﻢ ،ﻓﺮد اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﻮد و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃ ﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاف در دﯾﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺟﺮای
دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ« .

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮزﮔﺮ ﮔﻨﺠﯽ اﻋ م ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯿﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن ﺗﺤﺖ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ب ه ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﻗﻢ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ۳۷
ﺳﺎﻟﻪ و ﺣﻤﯿﺪ  ۲۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﻢ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋ م دادﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﺴﻴﻦ  ۳۷ﺳﺎﻟﻪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  ۲۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻤﻞ ﻣﻮادﻣﺨﺪر از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘ ب ﻗﻢ
ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﺘﺮاض ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ در رﺗﺒﻪ دوم اﺟﺮای اﻋﺪام در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد.
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