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 اطالعیه مطبوعاتی
ھفته معلم؛ نگاه مصرفی و سود و زیانی به آموزش و پرورش باید اصالح شود

نامه مشترک ۴١ نھاد حقوق بشری؛ ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کنید
بیانیه ٢٠ گروه حقوق بشری؛ سرکوب افرادی که به دنبال عدالت در مورد کشتار ۶٧ ھستند را متوقف کنید

گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ٢٠١۶
مسئولیت حفظ جان زندانیان اعتصابی بر عھده دستگاه قضایی ایران است

بیانیه ٢٩ نھاد مدافع حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بیانیه مشترک ١٩ سازمان مدافع حقوق بشر در رابطه با وضعیت مسیحیان در ایران

اعدام پرشمار زندانیان سنی مذھب، ادامه تفکر خالقان تابستان ۶٧ است
چھارده سازمان حقوق بشری؛ مرگ، سرطان و بی عدالتی جان افشین سھراب زاده را تھدید می کند

ده نھاد حقوق بشری: اتحادیه اروپا مانع ادامه حبس و آزار بھائیان در ایران شود
Englishٍ 

Ali Zahed’s Sentence Reduced to 15 Years
Two Sunni Prisoners in Critical Health Condition
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Reza Malek Sentenced to 10 Years in Prison
The List of 120 Death Row Prisoners in Central Prison of Zahedan

Afshin Baymani; Serving Since 17 Years Ago
A Report about the Quarantine of Amir Abad Prison of Gorgan

Reza Shahabi Released by the End of His Sentence
Reza Pishro Released on the Bail

Three Student Activists Sentenced to Imprisonment
A Student Arrested in Tehran

  تاریخ : ١٣٨٩/١٠/٠٣

  دسته : سایر گروھھا

  لینک کوتاه :

  کد خبر : ٨٩١٠٠٣١١۵١

     خانه  > سایر گروھھا  >  ھرانا؛ خواھر حبیب الله لطیفی: برادرم تروریست نیست، مردم باور نکنند

ھرانا؛ خواھر حبیب الله لطیفی: برادرم تروریست نیست، مردم باور نکنند

خبرگزاری ھرانا – حبیب ا� لطیفی دانشجوی رشته صنابع دانشگاه ایالم در تاریخ یکم آبان ماه ١٣٨۶ بازداشت و پس از تحمل بیش از سه ماه

انفرادی و شکنجه جسمی از سوی شعبه ی اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتھام محاربه و افساد فی

االرض به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی از سوی دادگاه تجدید نظر استان عینا تائید شد و روز گذشته به وکیل این زندانی اعالم شده است که روز یکشنبه ۵ دی

ماه حکم این زندانی اجرا خواھد شد.

 

در ھمین راستا گزارشگر ھرانا با خواھر این زندانی گفتگویی را انجام داده است که به شرح زیر است:

روز گذشته در رسانه ھای حقوق بشری اعالم شد که حکم اعدام آقای حبیب هللا لطیفی روز یکشنبه اجرا خواھد شد آیا شما از

این موضوع اطالع دارید؟

بله این خبر صحت داره حکم ایشان به اجرایی احکام رفته است دیروز حکم ایشان به وکیل وی آقای صالح نیکبخت ابالغ شده است و روز

یکشنبه ۵ دی ماه این حکم اجرا خواھد شد.

آیا شما یا وکیل پرونده اقدامی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام ایشان انجام دادند؟

امروز که تعطیل است فعال ھم نمیشه کاری کرد، آقای نیکبخت ھم به ما گفتند به عنوان یک وکیل در این مرحله فقط میشه درخواست عفو کرد.

آیا برادرتون از ابالغ حکم به وکیل اطالع دارند؟

نه متاسفانه ما ھنوز نتونستیم به حبیب اطالع بدیم از طرفی پدر و مادرم ھم از این موضوع آگاه نیستند و تنھا من و وکیلش از این موضوع اطالع

داریم.

خانم لطیفی نحوه بازداشت برادرتون به چه شکل بوده است؟

ps://www.hra-news.org/?p=8388
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بدون نظر

حبیب را یکم آبان ١٣٨۶ بازداشت کردند سه ماه در سلول انفرادی اداره اطالعات سنندج تحت شکنجه ھای وحشتناکی قرار گرفته بود و تحت

ھمین شکنجه ھا ازش اقرار گرفتند که ھیچ کدومش واقعی نیست و ھمه گفته ھای خودش را چند ماه بعد در دادگاه تکذیب کرد و گفت که

تحت شکنجه ازش اعتراف گرفتند ولی دادگاه قبول نکرد.

محاکمه ایشان چه زمانی و به چه شکلی برگذار شد؟

دادگاه بدوی ایشان خیلی دیر و در تاریخ ٢۵ بھمن ماه سال ٨٧ برگذار شد و به اتھام محاربه و افساد فی االرض محاکمه و به اعدام محکوم

شدند در این دادگاه تنھا وکیل ایشون حضور داشت و شخص حبیب و ما از برگذاری دادگاه بی اطالع بودیم.

دادگاه تجدید نظر ایشان ھم که اصال شبیه دادگاه تائید نظر بود و اصال نه متھم و نه وکیل و نه ما از برگذاری آن اطالع پیدا کردیم و یک دفعه

اعالم کردند که دادگاه تجدید نظر استان ھم حکم را تائید کرده است

دیوان عالی کشور ھم که چند سالی ھست دخالتی در احکام صادره در استان ھای غربی کشور از جمله کردستان دخالتی نمیکنه و حکمی

که از سوی دادگاه تجدید نظر تائید بشه مستقیم به اجرای احکام ارسال می شود.

در صحبت ھای قبلی به شکنجه ھا اشاره کردید آیا از جزئیات این شکنجه ھا با خبر ھستید؟

حبیب برای اینکه ما ناراحت نشویم جزئیات شکنجه ھا را به ما نگفت ولی تنھا چیزی که ما می دانیم این ھست که حبیب را انقدر با باتوم کتک

زدن که کلیه ھاش خونریزی کرده بود و به بیمارستان تامین اجتماعی سنندج منتقل شد و یکی از آشنایان دیده بودش در زندان، در اثر ھمین

شکنجه ھا حبیب چھار ھفته سینه خیز راه میرفت و اصال نمی توانست از جای خودش حرکت کند.

وضعیت جسمی کنونی ایشان چطور ھست؟

وضعیت جسمیش نسبت به سالھای قبل بد نیست االن ولی مشکالت گوارشی دارند و دندان ھاشون عفونت کرده  و ما تقاضا کردیم این ھا رو

درمان کنن ولی ھیچ جوابی و رسیدگی انجام نشده تا حاال

آیا مالقات حضوری با ایشون دارید و اجازه تماس دارند با منزل؟

ھشت ماه ھست که مالقات حضوری نداریم، مالقات کابینی ھم در ھفته یکبار و ١۵ دقیقه است، تماس تلفنی ایشون ھم ھر سه روز یکبار ھم

به مدت ١۵ دقیقه است که در روزھای تعطیل تماس نمیشه گرفت.

با توجه به اینکه حکم ایشان به اجرای احکام زندان رفته است چه در خواستی از مجامع حقوق بشری دارید؟

ما درخواست داریم که ھر کسی می تونه برای حبیب کاری بکنه دریغ نکنه، اون ارزشش را داره که بھش کمک بشه از مجامع حقوق بشری

می خواھیم به حرف ھای که در رسانه ھای دولتی گفته میشه توجه نکنند، حبیب یک تروریست نیست، اون دانشجوی رشته صنایع دانشگاه

ایالم بوده و به خاطر ھمین بازداشت ھم از ادامه تحصیل محروم شده است.

اینجا در رسانه ھای دولتی از حبیب به عنوان یک تروریست یاد میشه تا به این شکل از حمایت ھای بین المللی برای نجات جانش جلوگیری

بشه من از مردم می خوام که این حرف ھا را باور نکنند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خبرگزاری ھرانا قرار دادید

مطالب مرتـبطمطالب مرتـبط
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نظر بگذارید

نـــام (الزم) 

ایمیل(الزم) 

وب سایــت 

نظر خود را اینجا بنویسید

ارســال نــظر

   یادداشت ھا   یادداشت ھا

تردید در شادی/ قھرمان قنبری

تاملی بر قضیه جسد مومیایی رضاشاه پھلوی/ محمد محبی

جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما/ مرتضی ھامونیان

نگاه به حرمت پیکر مردگان غیر مسلمان، میان دو دیدگاه/ مجتبی لطفی

تبعیض در “مردگان” و “کشتگان”/ حمید حمیدی

   مصاحبه ھا   مصاحبه ھا

بررسی دیدگاه شریعت پیرامون حقوق و کرامت مردگان؛ در گفتگو با محمدجواد خلیلی/ علی کالئی

منیره برادران: تخریب گورھای جمعی، یک جنایت بین المللی است/ سیاوش خرمگاه

نسبت حافظه جمعی با گورھای جمعی؛ در گفتگو با رھا بحرینی و شادی صدر/ سیمین روزگرد

گفتگو؛ اپلیکیشن ھای تلفن ھمراه، جامعه مدنی ایران را شکل می دھند

https://www.hra-news.org/articles/a-328/
https://www.hra-news.org/articles/a-327/
https://www.hra-news.org/articles/a-326/
https://www.hra-news.org/articles/a-325/
https://www.hra-news.org/articles/a-324/
https://www.hra-news.org/interviews/a-102/
https://www.hra-news.org/interviews/a-101/
https://www.hra-news.org/interviews/a-100/
https://www.hra-news.org/interviews/a-99/
https://telegram.me/hranews
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سعید مدنی: معترضان دی ماه، چیزی برای از دست دادن نداشتند

   نامه ھای وارده   نامه ھای وارده

نامه ۲۸ تن از فعاالن سیاسی و روزنامه نگار برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناھی

نامه دوم ھنرمندان به رییس جمھور برای رفع محدودیت بھروز وثوقی

نامه سرگشاده خواھر سام رجبی فعال محیط زیست بازداشتی به حسن روحانی

نامه مشترک عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی؛ سلول انفرادی شکنجه و اعتراف تحت فشار فاقد اعتبار است

نامه سرگشاده جمعی از زندانیان سیاسی بلوچ زندان اردبیل در واکنش به نقض حقوق شھروندان بلوچ

   بیانیه ھا   بیانیه ھا

سازمان عفو بین الملل؛ ممانعت از دسترسی زینب جاللیان به خدمات درمانی مصداق شکنجه است

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ادامه مصادره و به یغما بردن اموال کانون

اتحادیه اروپا اعدام “محمد ثالث” را محکوم کرد

دولت آمریکا اعدام “محمد ثالث” درویش زندانی در ایران را محکوم کرد

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اجرای حکم اعدام “محمد ثالث” را محکوم کرد

    تبلیغات    تبلیغات

https://www.hra-news.org/interviews/a-98/
https://www.hra-news.org/2010/hranews/1-4852/
https://www.hra-news.org/letters/a-552/
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https://www.hra-news.org/letters/a-550/
https://www.hra-news.org/letters/a-549/
https://www.hra-news.org/letters/a-548/
https://www.hra-news.org/statements/a-326/
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https://www.hra-news.org/statements/a-323/
https://www.hra-news.org/statements/a-322/
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صفحه اصلی
دگرباشان جنسی

بھداشت و محیط زیست
سایر گروھھا
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http://hra-iran.org/
http://peace-mark.org/
http://hraicp.org/


22/06/2018 خبرگزاری ھرانا | ھرانا؛ خواھر حبیب هللا لطیفی: برادرم تروریست نیست، مردم باور نکنند - خبرگزاری ھرانا

https://www.hra-news.org/2010/hranews/1-4852/ 9/9

اصناف
اقلیت ھای دینی

اندیشه و بیان
اقلیت ھای قومی

حقوق آکادمیک
زنان

زندانیان
فرھنگی

اعدام
کارگران
کودکان
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