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عماد باقی خواستار تجدیدنظر در احکام متھمان بمبگذاری اھواز شد
 

در پی مراجعات خانواده ھای محکومان بھ اعدام در اھواز بھ عمادالدین باقی فعال

حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان وی در نامھ ای بھ رییس قوه

قضاییھ و وزیر اطالعات خواستار تجدید نظر در وضعیت زندانیان حادثھ بمبگذاری

در اھواز شده است.

آقای باقی در نامھ خود آورده است: "در مھر سال ٨۴ بمبی در خیابان  نادری اھواز

منفجر شد و چند تن از ھموطنان خوزستانی بھ شھادت رسیدند و عوامل این بمب

گذاری دستگیر و اعدام شدند. پس از آن جمع دیگری بھ اتھام تھیھ بمب و یا

بمب گذاری در لولھ ھای نفتی اھواز دستگیر گردیدند کھ ٩ تن از آنھا بھ نام ھای

عبدالزھرا ھلیچی، یحیی ناصری، ریسان سواری، عبداالمام زایری، جعفر سواری،

محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بریھی،ضامن باوی محکوم بھ اعدام شده اند."

بھ گفتھ وی، برخی از این افراد در سنین ١٨ تا ٢٠ سالگی قرار دارند و دارای

تحصیالت ابتدایی و شغل کارگری ھستند.

"بنابر اطالعات دریافتی برخی از آنھا ارتباط با ھیچ انفجاری ندارند. گویا آنھا توسط

فردی اغوا شده اند کھ با تحویل بمب ھای صوتی و وسوسھ و تحریک و تشویق خواستار

اقدام بھ انفجار توسط آنھا شده است و برخی ھم اساسًا در جریان موضوع نبوده اند. آن

افراد پس از دریافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای

دیگری رھا یا پنھان کرده اند."

وی می افزاید: "شگفت اینکھ فردی کھ توسط٩ نفر روی وی اعتراف شده است و

عامل اغوا و تحویل بمب ھا بوده اکنون آشکارا در شھر اھواز زندگی و تردد دارد اما

فریب خوردگان او محکوم بھ اعدام شده اند."

عمادالدین باقی معتقد است کھ بر اساس شھادت شماری از افراد قابل اعتماد "٩ نفر یاد

شده عامل ھیچ انفجاری نبوده اند و مستحق تخفیف مجازات ھستند".

وی می گوید از آنجا کھ قتلی اتفاق نیفتاده شاکی خصوصی وجود ندارد و "اکنون شاکی

آنھا حکومت است لذا گذشت و رافت حکومت و جلوگیری از اعدام این افراد موجب

تحبیب قلوب می شود".

وی در چالش با مفھوم محارب نامیدن این افراد نیز استدالل می کند کھ "صرف عنوان

محارب برای حکم اعدام کفایت نمی کند و وفق رای جمھور فقھا از شیعھ و سنی،

صرف داشتن سالح موجب اعمال مجازات محاربھ نیست بلکھ متھم بھ محاربھ زمانی

محکوم بھ مجازات آن می شود کھ برای اخافھ و ارعاب مردم دست بھ سالح برده

باشد".

آقای باقی در عین حال "نقض قوانین دادرسی" را عاملی برای مخدوش بودن اعتبار

احکام صادره می داند و می گوید: "این متھمان پس از ١٠- ١١ ماه بازداشت انفرادی

(و غالبًا در شھرھای دیگر) محاکمھ شدند بدون اینکھ ھیچ مالقاتی با وکیل داشتھ باشند

و وکال در دادگاه موکالن خود را نمی شناختند. این در حالی است کھ وکیل حق مالقات

محرمانھ با موکل دارد و ھمچنین در عرف حقوقی، عدم حضور وکیل در تحقیقات

مقدماتی، بازجویی ھا را از اعتبار می اندازد. ھمچنین وکال بدون اینکھ فرصت معقولی

برای مطالعھ پرونده داشتھ و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شرکت کرده اند زیرا

فقط ٢۴ ساعت پیش از دادگاه مھلت مطالعھ پرونده قطور بالغ بر ٨٠٠ صفحھ را

داشتھ اند. متھمان اعالم کرده اند کھ اقاریر آنھا تحت فشار بوده است."

آقای باقی خواستار "رسیدگی دقیق بھ فرجامخواھی این افراد" و تعیین "ھیات ویژه ای

برای بررسی دقیق پرونده و گفتگوی مستقیم با متھمین و وکال و خانواده ھای آنھا" شده
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ویدیوھای شمااخبار از طریق ایمیلآر اس اسپادکست روزھفتپادکست جام جھان نما

خدمات

است.
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