ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان

اﻳﺮان :دادﮔﺎﻩ ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ؛ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻرﺗﺒﻪ
 ١۴ﺗﻴﺮ١٣٨٩
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ اﻳﺮان در روز  ٩ﺗﻴﺮ  ١٣٨٩اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ  ١٢ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﻩ هﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮداد  ١٣٨٨در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺠﻴﻊ در اﻳﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﻌﺪﯼ
هﺎﯼ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
از اﻳﻦ  ١٢ﻧﻔﺮ ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻳﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن اﻣﻴﺮﺟﻮادﯼ ﻓﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ روح
اﻻﻣﻴﻨﯽ و ﻣﺤﻤﺪآﺎﻣﺮاﻧﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺣﺒﺲ ،اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ،ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ،ﺷﻼق ﺗﻌﺰﻳﺮﯼ و ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ،ﺑﻪ
ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ و  ٩ﻣﺘﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ،ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ،ﺟﺰاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ،اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﻼق ﺗﻌﺰﻳﺮﯼ
ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﻜﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ .ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻳﻜﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و  ١١ﻧﻔﺮ
ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ و از ﻣﺎﻣﻮران ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺳ َﻤﺖ و درﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺟﺰﺋﻴﺎت دادﮔﺎﻩ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ را اﻓﺸﺎ ﻧﮑﺮد و از اﻋﻼم ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻرﺗﺒﻪ
اﻳﻦ دادﮔﺎﻩ ﻧﺎم ﻣﺘﻬﻤﺎنِ ،
اﯼ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺘﻞ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎرﻩ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ هﻨﻮز
ﻣﺤﺮز ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎزداﺷﺘﯽ دﻳﮕﺮ ،راﻣﻴﻦ ﺁﻗﺎزادﻩ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺎس ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﺁزادﯼ از
اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ،ﭘﺰﺷﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم راﻣﻴﻦ ﭘﻮراﻧﺪرﺟﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺴﻦ روح اﻻﻣﻴﻨﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اداﯼ ﺷﻬﺎدت در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ
وﻳﮋﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﻗﺘﻞ هﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪﯼ هﺎ در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮد ،در روز  ١٩ﺁﺑﺎن  ١٣٨٨ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .ﺳﺮدار اﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ او ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ادﻋﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ او در اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺎزﻩ دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺪرﺟﺎﻧﯽ را دﻳﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﮔﺮدن او ﺁﺛﺎر ﮐﺒﻮدﯼ و ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺁﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺪرﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »از ﺳﻮﯼ ﻣﺴﻮوﻻن
ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﺖ ﺟﺮاﺣﺖهﺎﯼ واردﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ از اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز
ﺧﻮاهﻢ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋﻩ ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎ از دادﺳﺘﺎن وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺟﺎﯼ ﮐﺎﻓﯽ در زﻧﺪان اوﻳﻦ ،دﺳﺘﻮر اﻋﺰام ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ
ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﻴﺪرﯼ ﻓﺮ ]ﻳﺎ ﺣﻴﺪرﯼ ﻓﺮد[ و ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺴﻦ ﺣﺪاد در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮاﯼ اﻋﺰام ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻴﺪرﯼ

ﻓﺮد ﮔﺎهﯽ ﺷﺨﺼﺎ در ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺎم هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ وﻗﺖ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ،ﺳﺮدار ﻋﺰﻳﺰاﷲ رﺟﺐ زادﻩ ،ﮔﻔﺖ» :هﻴﭻ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ
اﯼ در ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﻳﯽ وارد و ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ورود و ﺧﺮوج هﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ «.در هﻤﺎن زﻣﺎن ،او ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﮐﺲ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋﻩ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن در اﺛﺮ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ
و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن دﻳﮕﺮ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .او و ﺳﺮدار اﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪم اﻳﻦ ادﻋﺎ را در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮدار اﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪم اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ را »دروغ« ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺎﺗﻮزﻳﺎن ،ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ در ﻣﺠﻠﺲ  ،ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﺳﺮدار اﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪم را
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ داﻧﺴﺖ .از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن از ﺳﺮدار اﺣﻤﺪرﺿﺎ رادان،
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﺎ در ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪﻳﺪا ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺪاﻳﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻓﺎش ﺷﺪن ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ در اﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻳﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻻرﺗﺒﻪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ ،ﻧﺎﻣﺰد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ و ﻃﺮﻓﺪار ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ ،ﺑﻮد ،در ﻣﺮداد  ١٣٨٨ﺑﻪ
ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺁن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺁن ،دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ در ﺣﺪود  ١٠٠ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﺮداد و
ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮﯼ در دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٨٨ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻴﻦ ﺁن هﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﻟﺒﺎس زﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن دﻳﮕﺮﯼ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎرا ﺑﻪ اﺗﻬﺎم زﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ،ﻋﺬرﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺸﺎن» ،اﻋﺘﺮاف«
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ« و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ از ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ وادار ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ »اﻋﺘﺮاف« دروﻏﻴﻦ،
ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن در دادﮔﺎﻩ هﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻳﺎ ﺑﺮاﯼ وادار ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ از
ﺑﺎورهﺎﻳﺸﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎهﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻳﮑﯽ از ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪﯼ ،در ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ  ٢٠ﺧﺮداد  ١٣٨٩در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن دوﻗﻠﻮهﺎﯼ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اش
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران از اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ او ﺧﻮددارﯼ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﭘﺲ از ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ در
روز  ١٠ﺗﻴﺮ  ١٣٨٩ﺑﻪ ﻗﻴﺪ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ و ﺑﺎ  ٨ﮐﻴﻠﻮ ﮐﺎهﺶ وزن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻠﺞ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از
ﺣﺮف زدن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ .ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﺗﺎﺟﻴﮏ ،ﺑﺮاﯼ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر از هﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺧﺮداد  ١٣٨٨در روز  ٢٢ﺧﺮداد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و از
ﺁن ﭘﺲ در ﺣﺒﺲ اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻴﻢ ﺁن ﻣﯽ رود ﮐﻪ او ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم »اﻋﺘﺮاف« دروﻏﻴﻦ و ﺗﻮﺑﻪ از ﺑﺎورهﺎ
و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﻳﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ درﺑﺎرﻩ ﻗﺘﻞ هﺎ و ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻻ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻرﺗﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ و ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺷﺎرﻩ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﺁﺷﮑﺎر ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯼ هﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ روﺑﺮو ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ وﺿﻊ در
ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺁﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﺁن در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻮم دراﺛﺮ اذﻳﺖ و
ﺁزار ،ﺁﻣﺮ و ﻣﺒﺎﺷﺮ هﺮ دو ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﻣﻮاد  ۵٧٨و  .(۵٧٩در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،اﻳﻦ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻧﺎﻗﺾ ﺗﻌﻬﺪات اﻳﺮان در ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﺮان رﺳﻴﺪ.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣﻀﺤﮑﻪ اﯼ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ردﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ردﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ و ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را از ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎﻩ دارد .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ،ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان:

•

از ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺎدران ﻋﺰادار ،ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در اﻋﺘﺮاض هﺎ از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ ،ﺑﺮاﯼ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛

•

از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اذﻳﺖ و ﺁزار زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﺎن دهﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن
ﺗﻤﺎس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و وﮐﻼﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛

•

ﺳ َﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﺧﻴﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺁﻧﻬﺎ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﺎم و ِ
را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ؛

•

از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ روﻳﻪ اﻋﻄﺎﯼ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻳﺎن دهﻨﺪ و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ را در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻳﮕﺮ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌﻴﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺴﻦ ﺣﺪاد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﻴﺪرﯼ ﻓﺮد ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺪاﻳﯽ ،و ﻧﻴﺰ ﺳﺮداران
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪم ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ رادان و ﻋﺰﻳﺰاﷲ رﺟﺐ زادﻩ ـ در ارﺗﮑﺎب ﺗﻌﺪﯼ هﺎ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺁﻣﺮان و ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺗﻌﺪﯼ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ؛

•

از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ،ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮگ ﺧﺎﻧﻢ زهﺮا ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﮑﺎس اﻳﺮاﻧﯽ ـ ﮐﺎﻧﺎداﻳﯽ ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ،دادﺧﻮاهﯽ را ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ.

ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﻓﺮاﺧﻮان ﻓﻮرﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﻗﺮارﯼ راﻩﮐﺎر ﻧﻈﺎرت و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﻳﺮان ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

