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خبرگزاری ھرانا  -حسين خضری ،صبح امروز در زندان مرکزی اروميه اعدام شد

.
بنا به اطالع ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران"ھرانا" ،دوازدھم دی ماه سال جاری تيم وﯾژه ای از تھران برای اعدام
حسين خضری به زندان مرکزی اروميه آمده بودند تا شبانه وی را اعدام کنند ،اما مسئوالن به دالﯾل نامعلوم اجرای اﯾن حکم را به
تعوﯾق انداختند.
حسين خضری متولد  ١٣۶١به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی اروميه و ھمچنين تاﯾيد
شعبه  ١٠دادگاه تجدﯾد نظر استان اذرباﯾيجان غربی و تاﯾيد اﯾن حکم از سوی شعبه  ٣١دﯾوان عالی کشور به اعدام محکوم شده
است.
وی از سيزده روز پيش به سلولھای انفرادی زندان اروميه منتقل و پس از پيگيری ھای خانواده اش با برادرش برای آخرﯾن بار
مالقات کرده و سپس مجددا به سلول انفرادی منتقل شد.
حسين خضری در حالی بامداد امروز در زندان اروميه اعدام شد که وکيل و خانواده ی اﯾن زندانی از اجرای حکم اعدام وی اطالع
نداشتند و اﯾن حکم به صورت مخفيانه در زندان اروميه به اجرا در آمده است.
صدا و سيمای جمھوری اسالمی در خبری اتھامات حسين خضری را "شرکت در عمليات مسلحانه و کشتن ﯾکی از ماموران
نيروی انتظامی در پاسگاه مرزی گل شيخان شھرستان اروميه در سال  "١٣٨٣عنوان کرده است.
حسين خضری پيش تر تمامی اﯾن اتھامات را رد کرده بود و در مالقات با خانواده اش از تالش ماموران وزارت اطالعات برای اخذ
اعترافات تلوزﯾونی دروغين از وی خبر داده بود.
شاﯾان ذکر است که برادر اﯾن زندانی سياسی شب گذشته در گفتگو با ھرانا احتمال داده بود که مسئوالن آقای خضری را
مخفيانه اعدام می کنند.
مسئوالن طی مدتی که حسين خضری از بندش خارج شده بود ،ھيچ اطالع دقيقی از وضعيت و محل نگھداری وی به خانواده اش
نداده بوند.
وی در تارﯾخ  ٨٧/۵/١٠در شھرستان کرمانشاه توسط نيروھای سپاه نبی اکرم آن شھرستان دستگيرشد و مدت  ۴٩روز را در
اختيار نيروھای سپاه نبی اکرم کرمانشاه بود .حسين خضری در طی اﯾن زمان متحمل شکنجه ھای روحی و جسمی متعددی در
زمان بازجوﯾی ھا شده بود.

