اﻋﺪام هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ در ﺳﻮادﮐﻮﻩ ،ﻣﺤﻤﻮدﺁﺑﺎد و اروﻣﻴﻪ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ١٣ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۴ - ١٣٩٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١۴

ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﻮادﮐﻮهﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻼﻋﺎم در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ هﺮاﻧﺎ ،ارﮔﺎن ﺧﺒﺮﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﻮادﮐﻮهﯽ در اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ هﻮﻳﺖ او ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎرﯼ »ع .ا« اﺣﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اﺟﺮاﻳﯽ در ﻣﻼﻋﺎم ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻘﺘﻮل در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﻓﺮدﯼ را در ﺳﺎل  ٨۵در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺖ ﺳﻮادﮐﻮﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮓ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺎزﻩ او را ﺁﺗﺶ زدﻩ اﺳﺖ.
اﻋﺪام در ﻣﻼﻋﺎم ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻋﺘﺮاض ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮدﺁﺑﺎدﯼ ﮐﻪ اﻋﺪام او در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﮔﻴﺮﯼ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻗﻒ
اﻋﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرخ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١١ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻼﻋﺎم در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ هﺮاﻧﺎ ،ارﮔﺎن ﺧﺒﺮﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ١١
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ »م .د« ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺁﺑﺎدﯼ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮد در ﺳﺎل  ٨٧در ﻳﮏ ﻧﺰاع ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﺑﺮاهﻴﻢ ﭘﺎﻟﻴﺰﻳﺎن« را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد در ﻣﻼﻋﺎم در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﺪام ﺷﺪ.
اﻳﻦ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ و درﮔﻴﺮﯼ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ در ﺻﺤﻨﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺣﮑﻢ روز
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﺰاﻣﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر »ﺟﻌﻔﺮﯼ« دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺎزﻧﺪران و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن در ﻣﻼﻋﺎم در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ.
اﻋﺪام ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان اروﻣﻴﻪ
ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ اﻣﺮوز ،ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰﯼ اروﻣﻴﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰﯼ اروﻣﻴﻪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﯼ
اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ اﻣﺮوز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ ،اﺟﺮاﯼ
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام دو ﺗﻦ از ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻼاﻟﺪﻳﻦ دﻳﺠﻮهﺮ در اﻳﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ
ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎرﻩ اﺳﺖ ﻃﯽ روزهﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﻣﻮج ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩاﯼ از اﻋﺪام در اﻳﺮان ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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