
  ١٣٨١ی  د٢۴شنبه  سه

  دآر نفر را در زندان اوين اعدام ٦ی اسالمی جمهور یبشر رژيم ضد

ی اجرا با. الوقوع خود، نگران شده است قريبی فروپاشآه به شدت از ی اسالمی رژيم جمهور
ارعاب و ترس  تواند جو براين تصور است آه ميی گروهی ها احكام اعدام و انتشار آن در رسانه

تن در زندان اوين  دانشجويان امروز گزارش داد آه ششی دولتی خبرگزار. در جامعه ايجاد آند
  .اند اعدام سپرده شدهی ها شنبه گذشته به جوخه روز پنج

را، مانند  انقالب اسالمي، اتهام اين شش تنی دادگاههای به نقل از روابط عمومی اين خبرگزار
  . مواد مخدر و سرقت مسلحانه عنوان آرده استهميشه، شرارت، و قاچاق

اند، روز  بوده صالح و عادالنه محرومی مدافع و دادگاه اعدام اين شش تن آه از داشتن وآيل
ی انقالب و نيروی دادگاهها زندان اوين و مسؤوالنی قانونی شنبه با حضور نمايندگان پزشك پنج

انتشار يافت اين شش تن را به انواع   آن امروزخبری ول. شنبه انجام شده است روز پنجی انتظام
چاقوآشي، ايجاد رعب و وحشت و تهديد،  ،مسلحانهی جرايم متهم آرده بودند از جمله، درگير

  .اسلحهی حمل و نگهدار

خليل  ،گلستانهی اين شش تن، عبارت است از آرم عبداللهي، نادر ساداتي، احمدعلی اسام
  . پورانواريگنجعلي، سيدخليلی منصوري، مصطف

داده نشده ی دادگاه اين عده و نحوة محاآمة آنان نيز هيچگونه توضيحی برگزاری دربارة چگونگ
  .است

 

   تن ديگر٢ی يك مبارز آرد و دهسال زندان برای حكم اعدام برا

تن از ياران  ٢سنندج يك مبارز آرد به نام ساسان آل آنعان را به اعدام و ی دادگاه انقالب اسالم
ترتيب در  را به دهسال تبعيد در حبس بهی و عدنان قادری عثمان مرادی به اسامی و

آومله و محاربه  با سازمانی اتهام آنها همكار. آباد محكوم آرده است ميناب و خرمی شهرستانها
  .اعالم شده است

در ی يان سياساخير چندين تن از مبارزان آرد و زندانی ها ماهی طی اسالمی رژيم جمهور
  .آردستان ايران را تيرباران آرده است

) الف( آه رضای اتهام و. را در تهران صادر آردی در همين حال قوة قضائيه حكم اعدام مرد
جرم و جنايت  ساز آه خود زمينهی اسالمی رژيم تبهكار جمهور. وان شده استنام دارد، قتل عن
  .اعدام آرد  نفر را در ايران٤٠ هفتة گذشته نزديك به ٣ تنها ظرف  در آشور است،
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