اعدام  ٥نفر از فعالين اپوزيسيون

اطالعيه مطبوعاتی  /اعدام زندانيان سياسی  -شماره ﯾک
دادسرای عمومی و انقالب تھران با صدور اطالعيه ای در روز جاری مورخ  ١٩اردﯾبھشت ماه از اعدام  ۵زندانی
سياسی به نامھای فرزاد كمانگر فرزند باقی ،علی حيدرﯾان فرزند احد ،فرھاد وكيلی فرزند محمد سعيد ،شيرﯾن
علمھولی فرزند خدر و مھدی اسالميان فرزند محمد خبر داد .در اﯾن اطالعيه بر روند قانونی صدور و اجرای احکام
اﯾن زندانيان سياسی تاکيد شده است .در اﯾن رابطه مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران فارغ از نفس
غيرانسانی حکم اعدام ضمن رد اجرای قانون در روند صدور حکم و اجرای آن ،عملکرد دستگاه قضاﯾی در اﯾن
پرونده را مغاﯾر با استقالل قوا و روح قانون و نتيجه نفوذ دستگاه امنيتی ارزﯾابی می کند.
در حالی حکم مرگ در مورد  ۵زندانی سياسی به اجرا درآمده است که سه تن از متھمان ﯾک پرونده جنجالی به
نامھای فرزاد کمانگر ،علی حيدرﯾان و فرھاد وکيلی در دادگاھی غيرعلنی و با حداکثر  ۶دقيقه وقت برای ھر سه
متھم و بدون وجود اسناد به اعدام محکوم شده بودند ،کما اﯾنکه زندانيان و وکالی آنان مستندات کافی در
خصوص اعمال شکنجه از سوی نيروھای امنيتی را در اختيار داشتند .با تمامی اﯾن اوصاف و موارد ،به دليل عدم
درخواست عفو از سوی متھمان با اعتقاد به بيگناھی و به ھمت وکيل آقای کمانگر ،از  ١٨ماه قبل ،پرونده در
مرحله ماده ) ١٨بررسی مجدد( قرار گرفت و در اﯾن شراﯾط قاعده حقوقی از متوقف ماندن اﯾن احکام تا زمان
بررسی مجدد حماﯾت می کرد.
پيش تر اﯾن مجموعه با انتشار گزارشاتی از تالش دادستان وقت تھران )سعيد مرتضوی( و در کل جرﯾانی که در
دستگاه قضاﯾی خط نيروھای امنيتی را به پيش می برد برای اجراﯾی کردن حکم اعدام اﯾن زندانيان سياسی خبر
داده بود ،اﯾن پرونده جنجالی از حدود  ١سال قبل تاکنون مفقود بوده و عمال پيگيری ھای مستمر خانواده و وکيل
فرزاد کمانگر نتيجه ای حتی در حد پيدا شدن پرونده در بر نداشته است.
در اﯾن پرونده به خصوص فرزاد کمانگر ،بعنوان ﯾک معلم و مدافع حقوق بشر چھره ای شناخته شده محسوب
می شد که در گزارش عملکرد حکومت اﯾران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بسياری از سازمانھای
صنفی ،کارگری و حقوق بشری و سازمانھای سياسی در اقصی نقاط دنيا مورد حماﯾت قرار گرفته بود.
متھم دﯾگری که طی اﯾن اطالعيه ،اجرای حکم وی تاﯾيد شده است ،خانم شيرﯾن علم ھولی نام دارد که متھم
به اقدام مسلحانه در شھر تھران شده است ،اتھامی که نه در دادگاه علنی و نه بر پاﯾه مستندات شفاف ثابت
شده است ،خانم علم ھولی طی روزھای اخير با نوشتن نامه ھاﯾی از فشارھای فزاﯾنده بر خود جھت اعترافات
تلوﯾزﯾونی غيرواقعی از سوی تيم بازجوﯾی خبر داده بود.
مھدی اسالميان ،اھل شيراز نيز دﯾگر زندانی سياسی اعدام شده است که تنھا به دليل کمک مالی به برادر
خود )به مبلغ  ٢٠٠ھزار تومان( که از متھمان پرونده انفجار حسينيه شيراز بود ،به مرگ محکوم شده بود ،حکمی
که صبح روز جاری به اجر درآمد ،آقای اسالميان نيز عالوه بر تحمل شکنجه از حق داشتن وکيل مدافع منتخب و
ﯾک دادگاه عادالنه محروم بوده است.
احکام اعدام فوق پس از قطع تلفنھای زندان اوﯾن از ساعت  ۴بعدازظھر روز گذشته مورخ شنبه  ١٨اردﯾبھشت
ماه ،با انتقال مھدی اسالميان از زندان رجاﯾی شھر ،شيرﯾن علم ھولی از بند  ٢٠٩و فرزاد کمانگر ،علی حيدرﯾان
و فرھاد وکيلی از اندرزگاه  ٧زندان اوﯾن به بند  ٢۴٠در ساعت  ۵صبح روز جاری به اجرا درآمد ،در حالی که به
ھيچ ﯾک از خانواده ھا ﯾا وکال بر خالف قانون اطالعی در اﯾن خصوص داده نشده بود.
مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران معتقد است با توجه به اﯾنکه از پنج زندانی عقيدتی اعدام شده چھار تن از
آنان کرد بوده اند ،اﯾن موضوع به خوبی جھت گيری سياسی پرونده را مشخص می کند .اﯾن مجموعه معتقد
است تنھا ھدف نيروھای امنيتی از اجرای اﯾن احکام تنش زاﯾی و اﯾجاد خشونت در جامعه است ،در شراﯾطی
که مناطق کردنشين ﯾکی از آرام ترﯾن شراﯾط را در طی سالھای اخير را نظاره می کند و حتی در اعتراضات پس
از انتخابات در اﯾران نيز نقشی اﯾفا نمی کند ،اجرای چھار حکم اعدام به خصوص زندانيان شناخته شده ای که

افکار عمومی بيشترﯾن حساسيت را نسبت به آنان را دارد تنھا به افزاﯾش خشونت در اﯾن منطقه و در کل
تماميت کشور منتھی خواھد شد.
اﯾن مجموعه ضمن محکوم کردن قاطعانه اقدام غيرانسانی و غيرقانونی نيروھای امنيتی و عدم استقالل قوه
قضاﯾيه در اﯾن موضوع ،جامعه بين الملل را به پاﯾان دادن به مماشات با دولت اﯾران در خصوص مسله حقوق بشر
فرا ميخواند و ھشدار می دھد که الگوی عمل دستگاه امنيتی اﯾران در طی ماھھای اخير مبتنی بر خشونت و
کشتار بوده و اﯾن موضوع شمارشی معکوس بر افزاﯾش خشونت در جامعه اﯾرانی خصوصا در مناطق کردنشين و
ھمينطور در معرض خطر قرار گرفتن ساﯾر زندانيان سياسی و خاصه زندانيان محکوم به اعدام که در حال حاضر
اسامی شناساﯾی شده انان عبارت است از  :رشيد آخکندی ،محمد امين آگوشی ،رستم ارکيا ،احمد
پوالدخانی ،زﯾنب جالليان ،سامی حسينی ،حسين خضری ،نور رستمی ،عبدالجليل رﯾگی ،عبدالحميد رﯾگی،
محمد رﯾگی ،علی ساعدی ،عزﯾز ساعدی ،احمد ساعدی ،مصطفی سليمی ،علی سواری ،علی صارمی،
حسن طالعی ،محمد امين عبدالھی ،ماجد فرادی پور ،حسين فروھيده)خطيبی( ،عابد گھرام زھی ،حبيب ﷲ
لطيفی ،ﯾوسف لفته پور ،قادر محمد زاده ،جمال محمدی ،اﯾرج محمدی ،شيرکو معارفی ،دعير مھاوی ،ماھر
مھاوی ،عبدالرحمان ناروئی ،وليد نيسی ،محمد امين وليان ،جعفر کاظمی ،محمد علی حاج آقاﯾی .است.
مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران
 ١٩اردﯾبھشت ماه ١٣٨٩

