گزارشی از زندانھای اﯾران

به کدامين گناه به قتل رسيدند
ھشت نفر از زندانيان زﯾر اعدام که در تارﯾخ  ١٣٩١/۴/١٩به سلولھای انفرادی برای اعدام
برده شده بودند
روز  ١٣٩١/۴/٢٢از ساعت  ۵تا  ٧صبح به دار آوﯾخته شدند اﯾن ھشت نفر که دو نفرشان
 ٣٢و  ٣۵ساله بودند و بقيه از  ١٨تا  ٢٣سال داشتند .کسانی که برای فرار از گرســنگی
 ،فالکت در ساﯾه نبود کوچکترﯾن امکانات کار و زندگی مجبور بــه حمــل مــواد مخــدر شــده
بودند .در کشوری که برخی از سران آن روزانه  ٢۵٠٠تن مواد مخدر وارد و خارج می کنند
و در اﯾن راستا ميليارد ھا تومان سود به جيب می زنند در امنيت کامل به ســر مــی برنــد
وبه جای آنھا و به دست خود و عوامل آنھا کسانی مجازات می شوند که جزء فقيرتــرﯾن
 ،بی آﯾنده ترﯾن چپاول شدگان جامعه ھستند .
اسامی ھشت نفر اعدام شده عبارت است از:
-١رسول خيری  -٢محمدعلی ميرصمدی  -٣خدارحيم خاش که فقط  ٢٠سال داشت -۴
خدانظر نوروزی  -۵داود عامری  -۶محمود صفوئی و دو نفر خانم از بند زنان بودند.
الزم به ذکر است از  ٢١اردﯾبھشت تا  ٢٢تير در زندان ﯾزد  ٢۴نفر اعدام شدند کــه بنــا بــه
اخبار موثق در ھفته دﯾگر نيز تعدای را اعدام خواھند کرد  .ھمه اﯾن جان باختگــان بنــا بــه
گفته خودشان از بيکاری و ناچاری و در شراﯾط ناسالم زندگی و اجتمــاع دســت بــه حمــل
مواد مخدر زده بودند  .محمدعلی مير صمدی ﯾکی از اعدام شدگان در اﯾن باره گفت بعــد
از اﯾن زن و بچه ھاﯾم چگونه خواھند ماند؟ من از گرسنگی دست به اﯾــن کــار زدم ،تمــام
زندانيان در اﯾن زندان از نھادھای حقــوق بشــری تقاضــای رســيدگی بــه عملکــرد رژﯾــم در
مورد اعدامھای بی حساب و کتاب دارند .که اگر جلو اعــدامھا گرفتــه نشــود بنــا بــه اخبــار
موثق برخی از قاضــی ھــا و رئــيس قــوه قضــاﯾيه رژﯾــم بــه تــازگی در رابطــه بــا دزدی و زنــا
تقاضای صدور مجوز وﯾا تصوﯾب قوانين الزم جھت اعدام از سران رژﯾم کرده اند .
در ادامه گزارش فوق آمده است :
که دربند ٣زندان مرکزی ﯾزد  ١٢۶نفرزندانی است ،از  ١٢۶زندانی بند فــوق  ٢۶نفرشــان
زﯾر اعدام ھستند .که نامشان عبارت است از :
 -١حسن اميری فرزند عبداله  -٢علی باالی ميدان فرزند ظاھر  -٣مھــدی شــھردادی -۴
کروکار دست مردی  -۵بھزاد اسدی  -۶کيومرث باباﯾی -٧جمال علی پور فرزنــد عــوض -٨

باقر حاتمی  -٩حکــيم نــاروئی فرزنــد حضــير  -١٠مســلم آبادﯾــان فرزنــد حيــدر  -١١محمــد
پورھمدانيان فرزند کاظم  -١٢علی پور ھمدانيان فرزند صمد  -١٣محمدرضا محمــدی -١۴
محمــد حســين خــالق آدی -١۵بھمــن ثمــربخش فرزنــد محمــد رحــيم  -١۶محمــد علــی
اسماعيلی فرزند رضا  -١٧حسين علس خشنود -١٨صابر شاھير فرزند نــادر  -١٩محمــد
سبزگزی  -٢٠کيانوش فالح فرزند محمد علــی  -٢١بــاگوی گلــوئی فرزنــد جــانش  -٢٢گــل
محمد عزﯾزی  -٢٣محمد نورتيغه ای فرزند سلطان محمــد  -٢۴محمدرضــا ميــر خمــره -٢۵
محمد ﯾعقوی ثمربخش  -٢۶نام نفر  ٢۶بدستمان نرسيده است.
ھمچنين گفته شده است که تمامی سالن ھا  ،راھروھا و اطاقھای زندان مرکزی ﯾــزد را
دوربين ھای مدار بسته نصب کرده اند که ھر گونه آزادی از زندانيان سلب شده است.
گزارشی از زندان اھواز :
ھم چنين بنا به گزارش دﯾگری امروز در زندان اھواز بــه  ٩نفــر از فعــالين ملــی خوزســتان
حکم داده شد  .در بين آنھا  ۶نفر را به اعدام محکوم کردند ﯾک نفر به ٢٠سال و ﯾــک نفــر
به  ۶سال و ﯾک نفر نيز به  ۵سال زندان محکوم شدند.
گزارش دﯾگری حاکی است :
در زندان مرکزی تبرﯾز کميته ای تشکيل شده به نام کميته امنيت .اﯾن کميته برای کنترل
زندانيان در داخل زندان تشکيل شده اســت اﯾــن کميتــه معمــوال" کــار و دســتوراتی کــه از
طرف افسر نگھبان صادر می شد ماننــد خاموشــی و تغييــر زمــان خاموشــی ،تغييــر تــاﯾم
مخابرات ،چگونه رفتن به مالقات و ...بودند اکنــون ھمــه را کميتــه امنيــت کنتــرل و برنامــه
رﯾزی می کند اﯾن نشان می دھد که چگونه در گذشته ھــر کــس ســليقه ای عمــل مــی
کرده است و ھمچنين قسمتھای مختلف و سازمانھای مختلف حاضر در زندانھا چگونه بــا
ھم اختالفات شدﯾدی داشتند .
در ضمن کال" و ضعيت زندان و نگھداری ساختمان و تجھيزات ماننــد حمــام و مھتــابی ھــا
که در بند ﯾا چيزھای دﯾگری که در بند خراب می شوند پــولش را از زنــدانيان مــی گيرنــد،
ﯾعنی مجبورشان می کنند ھزﯾنه نگھداری و بازسازی زندان را بپردازند .
پس از تشکيل کميته فوق فعال" فشارھای ظاھرا" کم شده است  .اما در واقــع کنتــرل و
فشار ھا را اﯾن کميته در حال سازماندھی و برنامه رﯾزی سيستماتيک است.

فرﯾده جعفری
١٣٩١/۴/٢٨

