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ﺳﺘﺎﻧﺪن از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در زﻧﺪان ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ -ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٠
ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش رو دارﯾد ﻣروری ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻏم اﻧﮕﯾز و ﻣرگ ﺗﻌدادی از زﻧداﻧﯾﺎن ﻋﻘﯾدﺗﯽ در زﻧدان ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﺳت ﮐﮫ از ﻧظر ﺧﺎﻧواده ھﺎ و
وﮐﻼی ﭘروﻧده ھﺎﯾﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت .ھدی ﺻﺎﺑر آﺧرﯾن ﻧﻔر دراﯾن ﺳﯾﺎھﮫ اﺳت .اﯾن زﻧداﻧﯽ ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٢
ﺧرداد در زﻧدان ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .او در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻣرگ ھﺎﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ﻣراﺳم ﻓوت ﭘدرش ﻋزت ﷲ ﺳﺣﺎﺑﯽ ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد ،ﭼﻧدﯾن روز در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا
ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .وﻗﺗﯽ او ﺑﮫ زﻧداﻧﺑﺎن از درد ﻗﻠب ﮔﻔت ﻣورد ﺗوﺟﮫ آﻧﮭﺎ ﻗرار ﻧﮕرﻓت .ﺑﮫ ﮔواه ﺷﺎھدان در زﻧدان او ﻋﻼوه ﺑر ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ اش ﺑﺎ ﺿرب و
ﺷﺗم ﻣﺎﻣوران زﻧدان ﻧﯾز ﻣواﺟﮫ ﺷد.
ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯽ دی اف (PDF (http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Death_in_Prisons_Persian.pdf

در ﮔذﺷت ھدی ﺻﺎﺑر ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣوﺿوع ﺿﻌف ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ در زﻧدان ،اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣل ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت ﭘﺎﺳﺧﮕو
ﻧﺑودن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺳوول در ﻗﺑﺎل ﺳرﻧوﺷت زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ در اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ زﻧده ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﭘﯾش از ﻣرﺣوم ھدی ﺻﺎﺑر زﻧداﻧﯾﺎن دﯾﮕری ھم ﺟﺎن ﺧود را
ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون در زﻧدان از دﺳت داده اﻧد .ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش رو دارﯾد ﺷرﺣﯽ از ﻣرگ  ١٨زﻧداﻧﯽ در طﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در زﻧدان ھﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ زھرا ﮐﺎظﻣﯽ آﻏﺎز و ﺑﺎ ھدی ﺻﺎﺑر ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھﻣﮕﯽ ﻣوارد ﯾﺎد ﺷده ﭘﯾﮕﯾری ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻣﻘﺻران و ﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﻣرگ زﻧداﻧﯽ ﺷد ﻋﻣﻼ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﺎ ارﻋﺎب و ﺗﮭدﯾد از ﭘﯾﮕﯾری ﭘروﻧده ﻣرگ در زﻧدان ﻣﻧﺻرف
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ﺷده اﻧد .ﺿرب و ﺷﺗم زﻧداﻧﯾﺎن ،ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳوول ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ روﻧدی
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرگ اﻓراد ﯾﺎد ﺷده اﻧﺟﺎﻣﯾده ،ﺗﻼش ﺑرای ﺳرﭘوش ﮔذاﺷﺗن و اﻧﺣراف از اﺻل آﻧﭼﮫ واﻗﻊ
ﺷده ،ﺧﻠﻖ رواﯾﺗﯽ ﺟﻌﻠﯽ از ﻣرگ زﻧداﻧﯾﺎن از ﺟﻣﻠﮫ دﯾﮕر ﻣﺷﺗرﮐﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﭘروﻧده
ھﺎی ﯾﺎد ﺷده دﯾده ﻣﯽ ﺷود.
اﻓراد ﯾﺎد ﺷده ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺳﯾﺎھﮫ ای از ھﻣﮫ ﻣﺗﮭﻣﺎن و ﯾﺎ زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧدان ھﺎ ﺟﺎن ﺧود را ﺑﮫ
دﻻﯾﻠﯽ از دﺳت داده اﻧد ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻋﻣوﻣﺎ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣروری ﺑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﭘروﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در در اداﻣﮫ ﻣطرح ﺷده اﺳت ﺗﺻوﯾر ﺗﮑﺎن
دھﻧده ای از وﺿﯾت ﻧﺎﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ،اﺳﺗﯾﻼی دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑر روﻧدرﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﭘروﻧده ھﺎ و ﻣﺻوﻧﯾت از ﻣﺟﺎزات اﻓرادی را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺑرای آﻧﭼﮫ ﺑر زﻧداﻧﯾﺎن ﯾﺎد
ﺷده رﻓﺗﮫ اﺳت ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﺑودﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﺧﺻوص اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ
زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻣﺳوول ﻧﮕﺎھداﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺗﮑﺎن دھﻧده دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎ در ﮐﺷور ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
درﺑرﺧﯽ از ﭘروﻧده ھﺎی ﻣطرح ﺷده ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺗوان دﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ -اﻣﻧﯾﺗﯽ و
دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود را ﺑرای واروﻧﮫ ﺟﻠوه دادن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و از ھر
روﺷﯽ ﺑرای ﻣﺻون داﺷﺗن ﺧﺎطﯾﺎن از ﻣﺟﺎزات اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد .ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑرای
ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﻋﻘﯾدﺗﯽ و دﯾﮕر ﺷﮭروﻧدان ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﻋداﻟت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﮐﻣﭘﯾن ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ و ﻧﺎﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﯾران در ﻗﺑﺎل زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و دﯾﮕر ﺷﮭروﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﭘﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ زﻧدان ھﺎی
ﮐﺷور ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز ﻣﺻوﻧﯾت اﻓرادی ﮐﮫ ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻗدرت ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺧود
ﻣﺗﺻور ھﺳﺗﻧد ،وﺿﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورده و ﺑﯾم آن ﻣﯽ رود ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن
دﯾﮕر ﻧﯾز در ﻣﻌرض ﺧطرات ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی ،ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل ﺳﺎل  ٢٠٠٣و
رﯾﯾس ﮐﺎﻧون ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮔﻔت وﮔو ﺑﺎ ﮐﻣﭘﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣرگ ھﺎﯾﯽ را
»ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ« ﻣﯽ داﻧد.
زھرا ﮐﺎظﻣﯽ١٣٨٢ -ﺧﺑرﻧﮕﺎر -ﻋﮑﺎس

زھﺮا ﮐﺎظﻤﯽ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻋﮑﺎس

-

ﺧﺑرﻧﮕﺎر-ﻋﮑﺎس ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش  ٣٠ﺗﯾر ﻣﺎه  » ١٣٨٢ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه« ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی ﻣﺣﻣدﺧﺎﺗﻣﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت ،زھرا)
زﯾﺑﺎ( ﮐﺎظﻣﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾراﻧﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ روز دوم ﺗﯾر ﻣﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢ﺗﯾر ﻣﺎه ﺳﺎل  ٨٢ﭘس از اﺧذ ﻣﺟوز ﻋﮑس ﺑرداری از اداره
ﮐل ﻣطﺑوﻋﺎت داﺧﻠﯽ وزارت ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﯾن »ﺗﮭﯾﮫ ﻋﮑس و ﮔزارش از ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی
ﺗﮭران ،در ﺑراﺑر زﻧدان اوﯾن ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﺳﺎﻋت  ١٧و  ۴٠دﻗﯾﻘﮫ از ﺳوی دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود) «.ﻣﻧﺑﻊ –
ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه درﺑﺎره ﭘﯾﮕﯾری ﻣوﺿوع ﻣرگ زھرا ﮐﺎظﻣﯽ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری  ٣٠ﺗﯾر ،١٣٨٢ﺷﻣﺎره  ٢١ ،٣١١٣ﺟوﻻی
 ( ٢٠٠٣اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر  ۵۵ﺳﺎﻟﮫ و دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺣﮑم دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﮭران ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ﺑﺎزداﺷت ﺷد.

او از زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷت )ﺳﺎﻋت  ١٧و  ۴٠دﻗﯾﻘﮫ ٢ ،ﺗﯾر  ،(٨٢ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ٢٠دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎﻣدادﺷﺷم ﺗﯾر ﻣﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﻘﯾﮫ ﷲ اﻻﻋظم
ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب در اﺧﺗﯾﺎر دادﺳﺗﺎﻧﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و وزارت اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﺳت ) .ﻣﻧﺑﻊ-
ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه درﺑﺎره ﭘﯾﮕﯾری ﻣوﺿوع ﻣرگ زھرا ﮐﺎظﻣﯽ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری  ٣٠ﺗﯾر ،١٣٨٢ﺷﻣﺎره  ٢١ ،٣١١٣ﺟوﻻی ( ٢٠٠٣

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﺴﻦ آرﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
روز ﺑﻌﺪ از ﺳﻮی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ وﻗﺖ رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﮐﺮد "ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﭘﺲ از
درﮔﺬﺷﺖ زھﺮا ﮐﺎظﻤﯽ ﺧﺎرج از

ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺪون اطﻼع
2/40

ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ھﻣﯾن ﮔزارش زھرا ﮐﺎظﻣﯽ  ١٠و  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ  ۶ﺗﯾر ﻣﺎه  ٨٢در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﻘﯾﮫ ﷲ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﮫ
اﻏﻣﺎی ﮐﺎﻣل و داﺋم ﻣﯽ رود « و  ١٣روز ﺑﻌد”در ﺳﺎﻋت  ١۶و  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ  ١٩ﺗﯾر  ٨٢در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دارﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﻣﯽ ﮔوﯾد ”.در اﯾن ﮔزارش ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﺑود ﮐﮫ “ﺑﺎزﺟوﯾﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ وی ﺣﺎل ﻋﺎدی ﻧدارد” ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑرای ﺑﯽ
ﺣﺎﻟﯽ و ﺗﮭوع و ﺳردرد ﺷﮑﺎﯾت دارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد وی را ﺑﺎ وﯾﻠﭼر ﺑﮫ ﺑﮭداری اوﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد .ﺑﮭداری
اوﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﯾﻣﺎر را ﮐﮫ ﺣﺎﻟش ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﮔذارده  ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﻘﯾﮫ ﷲ اﻻﻋظم ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺳﺎﻋت
ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﺳﮫ ﻧﻔر ﻣراﻗب ﺑوﺳﯾﻠﮫ آﻣﺑوﻻﻧس ﺑﮭداری اوﯾن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﻘﯾﮫ ﷲ اﻻﻋظم ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.
در ﮔزارش”ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه درﺑﺎره ﭘﯾﮕﯾری ﻣوﺿوع ﻣرگ زھرا ﮐﺎظﻣﯽ” ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﺑود ﮐﮫ زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﭘس از آﻧﮑﮫ در
زﻧدان اوﯾن و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣواﺟﮫ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﺎزﺟوﯾﺎن ﺗﺣت اﻣر ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی دادﺳﺗﺎن وﻗت ﺗﮭران وﻗﺗﯽ “ﺻدای ﺑﺎزﺟو
را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل او آﻣده ﺑود ﻣﯽ ﺷﻧود ،ﺷروع ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد زدن و ﻓﺣﺎﺷﯽ ﻋﻠﯾﮫ او ﻣﯽ ﮐﻧد”.
ﻋﻠت ﺧﺷم زھرا ﮐﺎظﻣﯽ و ﻧﻘش ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی در ﻣرگ او را ﻣﺣﺳن آرﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺷﺷم در ﻧطﻖ ﭘﯾش از
دﺳﺗور ﺧود در روز  ٢٩ﺗﯾر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٢اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد“ :ﺧﺎﻧم زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﺑﻌﮫ ﮐﺷور ﮐﺎﻧﺎدا روز دوم
ﺗﯾرﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑل زﻧدان اوﯾن و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس از ﺗﺟﻣﻊ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ﺑود ﺑﺎ ﺿرب و
ﺟﺎی رﻋﺎﯾت ﺣرﯾم ﺧﺑرﻧﮕﺎری ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﺑرو و ﺣﯾﺛﯾت ﮐﺷور و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻧدادن ﺑﮫ
ﻣرﺗﺿوی ﺑﮫ
SHARE
ﺷﺗم دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽﺷود .ﻗﺎﺿﯽTHIS

https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/death_in_prisons_report/

ﮔزارش ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ -ﻣرگ در زﻧدان ھﺎ و ﭘروﻧده ھﺎی ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎز – ﮐﻣﭘﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران

ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ رﺳﺎﻧﻪھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ وزارت را اﺣﻀﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از وی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ طﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻓﻮت وی را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی اﻋﻼم ﮐﻨﺪ".
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ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻧظﺎم و ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻣوران ﻣﺗﺧﻠف ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر را ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار دادهاﻧد ﺣﮑم ﺑﺎزداﺷت وی را
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد .ﭘس از دو روز ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ در روز ﭼﮭﺎرم ﺗﯾرﻣﺎه ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ وی را ﺑﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
ﺗﺣوﯾل ﻣﯽدھﻧد .زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﺟوﯾﺎن ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﺟوﯾﯽ در دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫوﯾژه از
ﻧﺎﺣﯾﮫی ﺳر ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ”.آرﻣﯾن ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت:

ﺻﺤﻨﻪ ای از دادﮔﺎه زھﺮا ﮐﺎظﻤﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
دادﺧﻮاه درﺻﻒ اول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ

“ﺑﻌد از ظﮭر ھﻣﺎن روز وی ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣرﺗﺿوی ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ اوﯾن
ﻋودت داده ﻣﯽﺷود و ﭘس از ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻗﺎﺿﯽ ﻣرﺗﺿوی از وزارت
اطﻼﻋﺎت ﻣﯽﺧواھد او را ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرد.ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت
اطﻼﻋﺎت ،اﯾن وزارت اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎزداﺷت وی ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد.
اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺧود ﺑﻔرﺳﺗﯾد و ﻣﺎ در ھﻣﺎن ﺟﺎ از او ﺑﺎزﺟوﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣرﺗﺿوی ﻧﻣﯽﭘذﯾرد و وزارت را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﺣوﯾل
ﮔرﻓﺗن وی ﻣﯽﮐﻧد .زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﺟوﯾﯽ اﺑراز ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﻧﺟم ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎﻋت  ١٢ﺷب وی را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﮐﻧﻧد
و ﺳﺎﻋت  ۶ﺻﺑﺢ روز ﺷﺷم ،ﺣﺎﻟش وﺧﯾم ﺷده ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧوﻧرﯾزی
ﻣﻐزی ﺑﮫ ﮐﻣﺎ ﻣﯽرود و دﭼﺎر ﻣرگ ﻣﻐزی ﻣﯽﺷود ”.ﺑﻧﺎﺑر اﻋﻼم ﻣﺣﺳن
آرﻣﯾن وﻗﺗﯽ ﺧﺎﻧواده زھرا ﮐﺎظﻣﯽ “ﺑﮫ زﻧدان ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد دﯾﮕر از
ادﻋﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ وی ﺧﺑری ﻧﯾﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧوﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ

-

وی در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺳت .ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧدارﯾم ﺑروﯾد وی را از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺑرﯾد.
زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﺗﺎ روز  ١٩ﺗﯾرﻣﺎه ﻋﻠﯽرﻏم ﻣرگ ﻣﻐزی زﯾر دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﮕﮫداری ﻣﯽﺷود و ﭘس از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرگ وی اﻋﻼم ﻣﯽﮔردد ”.ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺣﺳن
آرﻣﯾن ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﺑﻌد از ﺳوی ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺧوﺷوﻗت ﻣدﯾرﮐل وﻗت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز آن را ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد “ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ﭘس از
درﮔذﺷت زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﺧﺎرج از ﺣﯾطﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺑدون اطﻼع ﺑﮫ وزﯾر ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣدﯾرﮐل رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن وزارت را اﺣﺿﺎر ﻣﯽﮐﻧد و از
وی ﻣﯽﺧواھد طﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫای ﻓوت وی را ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی اﻋﻼم ﮐﻧد ”.آرﻣﯾن در ھﻣﺎن ﻧطﻖ ﺧود در ﺗرﯾﺑون رﺳﻣﯽ ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺳﻌﯾد
ﻣرﺗﺿوی ﺣﺗﯽ “ﭘس از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣدﯾرﮐل ﻣذﮐور ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺑرﮔزاری ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ ﺧﺑر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﺧﺎﺑره ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧﺎﻧواده زھرا ﮐﺎظﻣﯽ دادﺳﺗﺎﻧﯽ
اﺻرار ﺑر دﻓن ﺳرﯾﻊ وی داﺷﺗﮫ اﺳت”.
ﭘروﻧده ﻣرگ زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﭘس از ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت،ﻣﺣﻣدﺧﺎﺗﻣﯽ ،در ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ و زﯾر ﻧظر ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی دادﺳﺗﺎن وﻗت ﺗﮭران ﮐﮫ ﺧود ﯾﮑﯽ
از ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑﮫ ﻗﺗل زھرا ﮐﺎظﻣﯽ در زﻧدان ﺑود ﺗﺷﮑﯾل ﺷد.در ﮐﯾﻔرﺧواﺳت اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺎﺗل زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد اﻣﺎ ﭘس از
ﭼﻧد دور ﺑرﮔزاری دادﮔﺎه و ﺗﺎﮐﯾد ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی،ﻣﺣﻣد ﺳﯾف زاده و ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﺳﻠطﺎﻧﯽ وﮐﻼی ﻣﺎدر زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ﺑر ﺑررﺳﯽ دﻗﯾﻖ و ﻣﻌرﻓﯽ آﻣران و ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺗل اﯾن
ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾراﻧﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ از ﺗﻌﻠﯾﻖ و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوﯾو ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت دﺧﯾل در ﻣرگ زھرا ﮐﺎظﻣﯽ اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد و ﻣﺎﻣور وزارت اطﻼﻋﺎت را ﻧﯾز از
اﺗﮭﺎم ﻗﺗل ﻋﻣد ﺗﺑرﺋﮫ و ﺑﺎ ﻗرار وﺛﯾﻘﮫ آزاد ﮐرد .ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی ﺑرﻧده ﻧوﺑل ﺻﻠﺢ و ﯾﮑﯽ از وﮐﻼی ﭘروﻧده زھرا ﮐﺎظﻣﯽ ھﻣزﻣﺎن ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﺟﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت).ﺷﯾرﯾن
ﻋﺑﺎدی از ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺟﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﺧﺑر داد ،ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ٢۶ ،ﻓروردﯾن ( http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/04/080414_an-ebadi-death-threats.shtml) (١٣٨٧
ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﺳﻠطﺎﻧﯽ دﯾﮕر وﮐﯾل اﯾن ﭘروﻧده ﺑﺎ ﺣﮑم ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی دادﺳﺗﺎن وﻗت ﺗﮭران ﺑﺎزداﺷت و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٢٢روز در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑﺎزداﺷت ﻧﮕﮭداری و ﺣﺗﺎ
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﮫ  ۶ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷد اﻣﺎ در دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾد ﻧظر از ھﻣﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺗﺑرﺋﮫ ﺷد.ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﺑﺎردﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر روز ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﺎ ﺣﮑم ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ﺑﺎزداﺷت و ﻣدﺗﮭﺎ زﻧداﻧﯽ ﺷد.
ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دادﺧواه دﯾﮕر وﮐﯾل اﯾن ﭘروﻧده ﻧﯾز در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﺎ ﺣﮑم ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ﺑﺎزداﺷت و ﻣﺎه ھﺎ
زﻧداﻧﯽ ﺷد.
ﻣﺣﻣدﺳﯾف زاده دﯾﮕر وﮐﯾل ﭘروﻧده زھرا ﮐﺎظﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﭘس از اﺣﺿﺎر ھﺎ و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎی ﻣﮑرر در ﻓروردﯾن ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺑﮫ اﯾن
ادﻋﺎ ﮐﮫ ﻗﺻد ﺧروج ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﮐﺷور داﺷﺗﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﺳت.ﺑﮫ رﻏم آﻧﮑﮫ ﻣﺣﻣد ﺳﯾف زاده اﺗﮭﺎﻣﺎت وارده ﺑﮫ ﺧود را رد ﮐرده اﻣﺎ ﺑﯾش از دو ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﺎزداﺷت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود) .ﻣﺣﻣدﺳﯾف زاده را ﻓورا آزاد ﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﭘﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران )(( /http://persian.iranhumanrights.org/1390/02/release-seifzadeh
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روز دوﺷﻧﺑﮫ دوﺷﻧﺑﮫ  ٩ﻣرداد  ٣١) ١٣٨۵ﺟوﻻی  (٢٠٠۴ﺳﮭراب ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣدﯾرﮐل زﻧدان ھﺎی اﺳﺗﺎن ﺗﮭران اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﮐﺑر
ﻣﺣﻣدی در ﺷب ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٨ﻣرداد در زﻧدان درﮔذﺷﺗﮫ و ﺟﺳد او ﺳﺎﻋت  ١٢ﺷب ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺣوﯾل ﺷده اﺳت .ﺳﮭراب
ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرده اﺳت .ھﻣﯾن ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻣﺎ روز ﺳوم ﻣرداد ﻣﺎه ﭘس از
اﻧﺗﺷﺎر ﺧﺑر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی آن را ﺑﮫ ﺷدت ﺗﮑذﯾب ﮐرد و ﺑﮫ اﯾﺳﻧﺎ ﮔﻔت» :ﺷدﯾدا اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﮑذﯾب ﻣﯽﮐﻧم و اﮐﺑر
ﻣﺣﻣدی در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑﮫ ﺳر ﻧﻣﯽﺑرد) «.ﻣﻧﺑﻊ-ﻣدﯾرﮐل زﻧدانھﺎی اﺳﺗﺎن ﺗﮭران :اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی درﮔذﺷت،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ٩،ﻣرداد ١٣٨۵
)((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-762286
SHARE THIS

https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/death_in_prisons_report/

ﮔزارش ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ -ﻣرگ در زﻧدان ھﺎ و ﭘروﻧده ھﺎی ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎز – ﮐﻣﭘﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران

21/06/2018

ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻌد ﺟﻣﺎل ﮐرﯾﻣﯽ راد ،ﺳﺧﻧﮕوی وﻗت ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ،درﺑﺎره ﻋﻠت ﻣرگ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در زﻧدان ﮔﻔت ﮐﮫ »ھﻧوز ﻋﻠت ﻓوت وی ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﻧظر
ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾم« .ﮐرﯾﻣﯽراد ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑوده اﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ﻣﺣﻣدی ﺑرای اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا اﺷﺎره ای ﻧﮑرد ،و ﮔﻔت » :طﺑﻖ آﻧﭼﮫ
رﯾﯾس زﻧدان ﺑﮫ ﻣن اﻋﻼم ﮐرده وی ﻣدﻋﯽ ﺑوده از ﺳوم ﻣرداد ﺑﮫ ﺑﻌد اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا داﺷﺗﮫ اﻣﺎ آب و ﭼﺎی ﻣﯽﺧورده اﺳت .در ﻧﮭﺎﯾت اﯾن ﻓرد ﻣدﻋﯽ ﺑوده ﮐﮫ در
اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرده اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑود «.اﯾن ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی »ﻗﺑل از ﻓوت ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ٧ﻋﺻر ﺗﺣت
ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮏ ﺑﮭداری زﻧدان ﺑوده و ﺧودش ﻋﻧوان ﮐرده ﮐﮫ ﺣﺎﻟش ﺧوب اﺳت و ﭘزﺷﮏ ﻧﯾز اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﺳت)«.ﻣﻧﺑﻊ -ﺳﺧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ:ﻋﻠت ﻓوت
اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ھﻧوز اﻋﻼم ﻧﺷده اﺳت،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ٩،ﻣرداد ((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-762464) ١٣٨۵
اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺎﻣوران ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و ﯾﮕﺎن ھﺎی وﯾزه ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران در  ١٨ﺗﯾر  ١٣٧٨و در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ
اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺑرادرش ﻣﻧوﭼﮭر ﻣﺣﻣدی ﺑﺎزداﺷت ﺷد .او اﺑﺗدا از ﺳوی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﻋدام و ﭘس از آن ﺑﮫ  ١٠ﺳﺎل زﻧدان ﺗﻌزﯾری و  ۵ﺳﺎل زﻧدان ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ
ﻣﺣﮑوم ﺷد .اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از دوره زﻧدان و ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﮫ ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﻌﻼﺟﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد اﻣﺎ در  ٢١ﺧرداد ﺳﺎل  ،٨۵ﮔروھﯽ از
ﻣﺎﻣوران ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘدری وی در ﺣوﻣﮫ آﻣل ھﭼوم ﺑرده و اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی را ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣدی ﭘدر اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن اﻗدام اﻋﻼم
ﮐرد ﮐﮫ »ﮔروھﯽ از دادﺳﺗﺎﻧﯽ آﻣل« ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺻره ﺧﺎﻧﮫ» ،اﮐﺑر را ﮔرﻓﺗﻧد و اﺟﺎزه ﻧﮭﺎر ﺧوردن ﺑﮫ او ﻧدادﻧد و ﺑﺎ آن ﺗن ﺧﺳﺗﮫ و ﻣﺎﻧده  ۵٠ھزار ﺗوﻣﺎن از ﻣﺎ ﺑﺎﺟﮕﯾری
ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﺑرای ﮐراﯾﮫ ﻣﺎﺷﯾن از آﻣل ﺗﺎ ﺗﮭران ﮐﮫ ده ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت ۵٠ ،ھزار ﺗوﻣﺎن از ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﻧد اﯾن ﺑﭼﮫ را ﺑﺎ وﺿﻌﯾت اﺳﻔﻧﺎﮐﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ دل ﻣﺎ ﺑﮫ
درد آﻣد«.
ﭘدر اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری رﺳﻣﯽ در اﯾران ﻧﯾز ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻋﻠﯾرﻏم اراﺋﮫ طول درﻣﺎن ﻧﺎﻣﺣدود از ﺳوی ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧدم ،وی ﺑﮫ زﻧدان
ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷد) «.ﻣﻧﺑﻊ -ﮔﻠﮫ ﭘدر اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی از ﺑﺎزﮔﺷت ﻓرزﻧدش ﺑﮫ زﻧدان ،اﯾﺳﻧﺎ ٢٢،ﺧرداد  ((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-733485) ١٣٨۵اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در
اﻋﺗراض دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا زد و روز ﺳوم ﻣرداد ﺳﺎل  ،٨۵ﺧﻠﯾل ﺑﮭراﻣﯾﺎن وﮐﯾل اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﮔﻔت» :ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن رﻓﺗم ﮐﮫ آﻧﺟﺎ
اﻋﻼم ﺷد وی ﭼون در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرد ،ﻣﻣﻧوع اﻟﻣﻼﻗﺎت اﺳت «.او ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ھﺷدار داده ﺑود ﮐﮫ “وﺿﻌﯾت ﺟﺳﻣﯽ اﮐﺑر و ﺑردارش
ﻣﻧوﭼﮭر ﻣﺣﻣدی را ﻧﺎﻣطﻠوب” اﺳت) .ﻣﻧﺑﻊ -ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭراﻣﯾﺎن:اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﻣﻣﻧوع اﻟﻣﻼﻗﺎت ﺷده اﺳت ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﻠﻧﺎ ٣،ﻣرداد  (١٣٨۵در ھﺷﺗﻣﯾن روز از اﻋﺗﺻﺎب
ﻏذای اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﭘدرش ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣدی اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ » اﮐﺑر در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ ﮐﺗﮏ او را ﻣﺟﺑور ﮐﻧﻧد اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﯾش را ﺑﺷﮑﻧد«.
او اداﻣﮫ داد» :اﮐﺑر در وﺿﻌﯾت ﺑدی ﻗرار دارد ،ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ او ﻧﺎراﺣﺗﯽ روﺣﯽ و ﺗﺷﻧﺞ ﻋﺻﺑﯽ و ﻣﺷﮑل دﯾﺳﮏ ﮐﻣر دارد ،او را ﺑﮫ ﺑﺎد ﮐﺗﮏ ﮔرﻓﺗﻧد.و ﻣﺎ اﻧﺗظﺎر
دارﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑرود ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن ﺑﺑﯾﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ،اﯾن رژﯾم ﭼﮫ ﺑﮫ ﺳر ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ آورد «.ﯾﮏ روز ﺑﻌد اﻣﺎ ﺳﮭراب ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣدﯾرﮐل زﻧدان ھﺎی اﺳﺗﺎن
ﺗﮭران از ﻣرگ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در ﺷب ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٨ﻣرداد در زﻧدان اوﯾن ﺗﮭران ﺧﺑر داد .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﻧﺎزه اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی را از روﺳﺗﺎی ﮐﻧﮕﻣﯾﺎن در  ٣٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری
ﺟﺎده آﻣل ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده و ﺗﺣت ﺗداﯾر ﺷدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش او را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردﻧد .ھﻣزﻣﺎن ﺷﻣﺎری از ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﮭران ﻋﺎزم
ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه وی ﺑودﻧد در ﻣﯾﺎﻧﮫ راه ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد.
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣدی  ،ﭘدر و ﮔلﺟﮭﺎن اﺷرفﭘور ،ﻣﺎدر اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﺟﻣﻌﮫ  ١٣ﻣرداد  ٨۵ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺎﻣﮫ ای اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ »ﺑدن ﻋرﯾﺎن ﻓرزﻧدم را داﺧل
اﺗوﻣﺑﯾل اﺳﺗﯾﺷن ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻗرار دادﻧد و ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد در ﺻورت ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﻊ ﺟﻧﺎزه و اﯾﺟﺎد ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻧش ﺟﻧﺎزه اﮐﺑر را ﺑﮫ ﺗﮭران
ﺑرﻣﯽﮔرداﻧﻧد و ﺑﺻورت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ دﻓن ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺣﺗﯽ آدرس ﻣﺣل دﻓن را ﻧﺧواھﯾم داد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﮫ
ﻣﻧوﭼﮭر ﻣرﺧﺻﯽ ﻧﻣﯽدھﯾم«.
در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﺷﻣﺎری از ﺣﺎﺿران در ﺗدﻓﯾن اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﻧﯾز رﺳﯾده ﺑود ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣوارد ﻣﺗﻌددی از آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ و ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ در ﺻورت،ﺳر و
ﺑدن اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت .ﻧﻌﻣت اﺣﻣدی وﮐﯾل دﯾﮕر اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣرگ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی را »ﯾﮏ درﮔذﺷت ﺳﺎده ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم و از آﯾت
ﷲ ﺷﺎھرودی درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻠﯾﮫ اﻓرادی ﮐﮫ دﺳﺗور دﺳﺗﮕﯾری اﯾﺷﺎن را دادﻧد و اﯾﺷﺎن را از آﻣل ﺑﮫ ﺗﮭران ﺣﻣل ﮐردﻧد و در ﺗﮭران ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ اﯾﺷﺎن اﻋﺗﺻﺎب
ﻏذا داﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داروھﺎ ،ﺗﻠﻔﻧﺎ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﺣﺗﯽ داروھﺎی ﺧودم را در اﺧﺗﯾﺎرم ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ،اﯾن اﻓراد ھﻣﮫ در ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﺟوان ﻣﺣﮑوم و ﻣظﻠوم ﮐﮫ در زﻧدان
ﻣرد ،ﻣﻘﺻر ھﺳﺗﻧد) ”.ﻣﻧﺑﻊ -رادﯾو ﻓردا ٩ -ﻣردادﻣﺎه ((http://www.radiofarda.com/content/article/285369.html) ١٣٨۵
دﻓن ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺟﺳد اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر ﺷدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﻣدرﯾﺎﻟوﮐﻼ و ﺷﻣﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧواﺳﺗﺗﻧد ﺗﺎ ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻣرگ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی را ﺑررﺳﯽ و اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .در  ١٣ﺷﮭرﯾور  ١٣٨۵ﺧﻠﯾل ﺑﮭراﻣﯾﺎن ﯾﮑﯽ از وﮐﻼی ﻣداﻓﻊ
ﻣرﺣوم اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی اﻋﻼم ﮐرد» :ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ دوم ﺑﺎزﭘرﺳﯽ دادﺳرای اﻣور ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺗﮭران ،وﯾژه رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردم و اﻋﻼم ﺟرﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﮐﻠم ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ﻋﺎدی ﻓوت ﻧﮑرده اﺳت ،اراﺋﮫ دادم) ”.ﻣﻧﺑﻊ – وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﻣرﺣوم اﮐﺑرﻣﺣﻣدی از ﺷﮑﺎﯾت درﺑﺎره ﻓوت ﻣوﮐﻠش ﺧﺑر داد ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ١٣،ﺷﮭرﯾور (١٣٨۵
)((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-782985

ﻧﻌﻣت اﺣﻣدی وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﺧﺎﻧواده اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﻧﯾز از ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ ،ﻣﺳووﻻن ﺑﻧدی ﮐﮫ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در آن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرده ،ﺑﮭداری زﻧدان و
ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﺿﻌﯾت ﺟﺳﻣﯽ وی دﺳﺗور اﻋزام ﻣﺟدد او را ﺑﮫ زﻧدان دادهاﻧد در دادﺳرای ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺗﮭران ﺧﺑر داد ) .ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ
)((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-785907
ﺑﮫ رﻏم وﻋده اوﻟﯾﮫ ﺟﻣﺎل ﮐرﯾﻣﯽ راد ﺳﺧﻧﮕوی وﻗت ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ درﺑﺎره ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠت ﻣرگ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﻣرگ او ،ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﭘروﻧده ﻣرگ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در زﻧدان ،ﻧظرﯾﮫ ﭘزﺷﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و دﯾﮕر ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﭘروﻧده اﻋﻼم ﻧﮑرده اﺳت .اﻣﺎ ﺧﻠﯾل ﺑﮭراﻣﯾﺎن وﮐﯾل اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی
ﭼﻧدی ﺑﻌد ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان اوﯾن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم “ﺗوھﯾن و اﻓﺗرا” ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ دوم ﺑﺎزﭘرﺳﯽ دادﺳرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن دوﻟت اﺣﺿﺎر و ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﮔرﻓت ) .ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ
)((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-785832
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وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ،١٣٨۵ -زﻧداﻧﯽ ﻋﻘﯾدﺗﯽ
وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی در ﻣﮭرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺑﺎزداﺷت ﺷد ،و در  ١۵ﺷﮭرﯾور ﺳﺎل  ١٣٨۵ﻣﻘﺎم ھﺎی زﻧدان اوﯾن ﺧﺑر ﻣرگ او را
ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرده و ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ » وﻟﯽﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺧود را در ﺳﻠوﻟش ﺣﻠﻖآوﯾز ﮐرد و ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،در آﻧﺟﺎ ﻓوت ﮐرد) «.ﻣﻧﺑﻊ -ﻣدﯾر رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ:ﻓﯾضﻣﮭدوی ﭘس از اﻗدام ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ،در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﻓوت ﮐرد،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ١۵،ﺷﮭرﯾور ((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-784806) ١٣٨۵

وﻟﯽ ﷲ ﻓﯿﺾ ﻣﮫﺪوی
زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ

وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی در ﻣﮭرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٠ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ  ٢٢ﺳﺎل داﺷت ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻋﺿوﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ در دزﻓول
واﻗﻊ در اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن ﺑﺎزداﺷت ﺷد.دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب او را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﻼش ﺑرای ﺑﻣﺑﮕذاری ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ و ﺑدون ﺣﺿور
وﮐﯾل ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﮐرد،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دادﺧواه و ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف دو وﮐﯾل ﻋﺿو ﮐﺎﻧون ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﺎ
ﭘذﯾرش وﮐﺎﻟت او ﺑرای ﻟﻐو ﺣﮑم اﻋدام وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺗﻼش ﮐردﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻌﯾﯾن و اﺑﻼغ روز  ٢۶اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٨۵ﺑﮫ
ﻋﻧوان روز اﻋدام ﺑﮫ وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﺧود ﺑرای ﻟﻐو ﺣﮑم اﻋدام او اﻓزودﻧد از ﺟﻣﻠﮫ وﮐﻼی او؛ ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دادﺧواه و ﻣﺣﻣد
ﺷرﯾف ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی رﺋﯾس وﻗت ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺧواھﺎن ﺗﺟدﯾدﻧظر در اﯾن ﺣﮑم ﺷدﻧد.
اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻧﯾز در ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢٢اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٨۵از داﺧل زﻧدان ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر ارﺳﺎل ﮐرد،اﻋﻼم ﮐرد» :ﻣن وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض
ﻣﮭدوی ﮐﮫ در ﻣﮭرﻣﺎه  ١٣٨٠ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ در ﻋراق و اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت ﮐﺷور دﺳﺗﮕﯾر ﺷدم  .ﭼون ﻣن ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﻋﻘﯾدﺗﯽ ھﺳﺗم و اﻗدام
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﺟﺎم ﻧداده ام و ﻓﻘط ﺻرف داﺷﺗن ﻋﻘﯾده ام در داﺧل زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرم از ﺗﻣﺎم اﻓراد آزادی ﺧواه و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻣﯽ ﺧواھم
ﮐﮫ از اﻋدام ﻣن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﮫ ﻋﻣل ﺑﯾﺎورﻧد و ﺟﻠوی اﯾن ﻋﻣل ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت را ﺑﮕﯾرﻧد ) «.ﭘﯾﺎم دوم وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی از زﻧدان ﮔوھردﺷت،ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ٢٢
اردﯾﺑﮭﺷت (١٣٨۵
اﻋدام ﻓﯾض ﻣﮭدوی در روز  ٢۶اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﻟﻐو ﺷد و ﺧﺑرﮔزاری اﯾﻠﻧﺎ در  ٧ﺧرداد  ١٣٨۵از ﻗول ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دادﺧواه ﯾﮑﯽ از وﮐﻼی وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی اﻋﻼم
ﮐرد ﮐﮫ » ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت رﯾﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ،ﺣﮑم اﻋدام ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺣﺑس ﺗﺑدﯾل
ﺷد«.
ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دادﺧواه ،وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺑﮫ ﺧﺑرﮔزاری اﯾﻠﻧﺎ ﮔﻔت» :ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺻدور ﺣﮑم اﻋدام ﻣوﮐﻠم در
ﻧﺎﻣﮫای ﺧطﺎب ﺑﮫ رﯾﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺟدﯾدﻧظرﺧواھﯽ در ﺣﮑم ﻣﮭدوی ﺷدﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت
آﯾتﷲ ﺷﺎھرودی ﻣواﺟﮫ ﺷد و ﺣﮑم اﻋدام ﻣوﮐﻠم ﺑﮫ ﺣﺑس ﺗﺑدﯾل ﺷد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﮑم اﻋدام در ﻣورد وی اﺟرا
ﻧﺧواھد ﺷد) «.ﻣﻧﺑﻊ -ﻣواﻓﻘت رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑﺎ ﻟﻐو ﺣﮑم اﻋدام ﻓﯾض ﻣﮭدوی،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﻠﻧﺎ،ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ٧
ﺧرداد  (١٣٨۵ﺣﮑم ﻟﻐو اﻋدام وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨۵ﯾﻌﻧﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌد ﻧﯾز از
ﺳوی ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﮔوھردﺷت ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﻧﺷد.

در  ١٣ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣٨۵ﺳﮫﺮاب ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان
در اظﮫﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮد» :اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﺮوز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺣﻤﺎم ﺑﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺧﻮد در زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮدش ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﻧﻤﻮدن
ﺧﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ھﻢ
اﺗﺎﻗﯽھﺎی وی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان اطﻼع
داده ﺷﺪ و در ﺑﮫﺪاری زﻧﺪان ﮐﺎرھﺎی
اﺣﯿﺎء وی اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﺟﮫﺖ ﻣﺪاوا ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪ«.ﻋﮑﺲ :وب ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ زﻧﺪان
ھﺎ

ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در  ۴ﺷﮭرﯾور  ١٣٨۵وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم دﯾﮕری از زﻧدان اﻋﻼم ﮐرد:
»اﯾﻧﺟﺎﻧب وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﭘﯾرو ﺧواﺳت ھﺎی ﺑر ﺣﻘم .١:ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وﮐﻼﯾم .٢ .اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ زﻧدان
اوﯾن.٣ .اﺑﻼغ ﻋدم اﺟرای ﺣﮑم اﻋدام ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ﮔوھر دﺷت ﮐﮫ از ﺣداﻗل ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ
اﺳت و ﺿﻣن اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺗرﺗﯾب اﺛر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾم ﺗﺎ ﮐﻧون ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت
از اﻣروز  ۴ﺷﮭرﯾور ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا روی ﻣﯽ آورم«.
در  ١٣ﺷﮭرﯾور  ١٣٨۵ﺳﮭراب ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣدﯾرﮐل ﺳﺎزﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎی اﺳﺗﺎن ﺗﮭران در اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ از ﺳوی
ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ادﻋﺎ ﮐرد» :اﯾن زﻧداﻧﯽ دﯾروز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ در ﺣﻣﺎم ﺑﻧد ﻣﺣل
اﺳﺗراﺣت ﺧود در زﻧدان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻟﺑﺎس ﺧودش ،اﻗدام ﺑﮫ ﺣﻠﻖ آوﯾز ﻧﻣودن ﺧود ﮐرد ﮐﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﺗوﺳط ھم اﺗﺎﻗﯽھﺎی وی ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان اطﻼع داده ﺷد و در ﺑﮭداری زﻧدان ﮐﺎرھﺎی اﺣﯾﺎء وی
اﻧﺟﺎم و ﺳﭘس ﺟﮭت ﻣداوا ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد «.ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ در ھﻣﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ از وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض
ﻣﮭدوی ﺑﮫ ﻋﻧوان”ﻣﺣﺎرب” ﻧﺎﻣﺑرد و ﺑﺎ ادﻋﺎ ﮐﮫ” وﺿﻌﯾت ﻣﮭدوی ﻋﺎدی ﺑوده و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﯾﯽ
ﻧﺑوده اﺳت” ﮔﻔت”در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وی در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﺳﺗری و ﺗﺣت ﻧظر اﺳت) ”.ﻣدﯾرﮐل ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧداﻧﮭﺎی اﺳﺗﺎن ﺗﮭران:ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﮏ ﻋﺿو ﻓﻌﺎل ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن در زﻧدان ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧد ،ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس ١٣،ﺷﮭرﯾور ١٣٨۵
)((http://www.farsnews.ir/newstext.php?nn=8506130197

دو روز ﺑﻌد اﻣﺎ ﻣدﯾر رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ از ﻣرگ وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺧﺑر داد و ﺑرﺧﻼف
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدان ھﺎ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﮐرده ﺑود اﯾن زﻧداﻧﯽ در ﺣﻣﺎم زﻧدان ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده،اﯾن ﺑﺎر ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ »وﻟﯽﷲ
ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺧود را در ﺳﻠوﻟش ﺣﻠﻖآوﯾز ﮐرد و ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،در آﻧﺟﺎ ﻓوت ﮐرد) ”.ﻣﻧﺑﻊ -ﻣدﯾر
رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ،ﻓﯾضﻣﮭدوی ﭘس از اﻗدام ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ،در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻓوت ﮐرد ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ١۵،ﺷﮭرﯾور http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-) ١٣٨۵
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اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران دﺑﯾرﮐل ﺟﺑﮭﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ و از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧدان ﮔوھر دﺷت در  ١٣ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣرﺧﺻﯽ از
زﻧدان ﺑﮫ ﺳﺑر ﻣﯽ ﺑرد اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﮫ او اطﻼع داده اﻧد ﮐﮫ »در ﭘﯽ درﮔﯾری ﻟﻔظﯽ روز ﺷﻧﺑﮫ  ١١ﺷﮭرﯾور  ” ١٣٨۵ﻓﯾض ﻣﮭدوی “ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی زﻧدان
ﮔوھر دﺷت ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده،ھرﮐﺎری دوﺳت دارﯾد ﺑﮑﻧﯾد ”.وی ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت از ﻗول ھﻣﺑﻧدﯾﺎن دﯾﮕر ﻓﯾض ﻣﮭدوی
ﮔﻔت“ :ﻓﯾض ﻣﮭدوی ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ زﻧدان ﺑﯾﮭوش و ﺑﯾﺟﺎن ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد”.
اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران دو روز ﭘﯾش از اﻋﻼم ﺧﺑر ﻣرگ وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی از ﺳوی ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﮐرد”ﺣﮑوﻣت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠف از ﺑﯾن ﺑﺑرد…ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﮏ ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد.
ﭼﻧدی ﭘﯾش اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان اوﯾن و در ﭘﯽ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا درﮔذﺷت ”.اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران ﺧود ﻧﯾز روز  ١٨ﻣﺎه ﺑﻌد در روز
ﺟﻣﻌﮫ  ١۶اﺳﻔﻧد  ١٣٨٧ﭘس از ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺗﺣﻣل زﻧدان ﺑﮫ ﻣرﮔﯽ ﻣﺷﮑوک در زﻧدان ﮔوھردﺷت درﮔذﺷت.
در روزھﺎی ﭘس از اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ﺧﺑر ﻣرگ وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران ﮔزارش دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران ﺣراﺳت زﻧدان ﮔوھردﺷت و ﻧﯾز ﻣﺎﻣوران
وزارت اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎری از ھﻣﯾﻧدان اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر و ﺗﮭدﯾد ﻗرار داده اﻧد ﺗﺎ “اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای” ﻓﯾض ﻣﮭدوی را ﺗﮑذﯾب و” ﺧودﮐﺷﯽ” او را ﺗﺎﺋﯾد
ﮐﻧﻧد اﻣﺎ اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺷده اﻧد .ﺟﻧﺎزه وﻟﯽ ﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده او ﺗﺣوﯾل ﻧﺷد و از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ھﻣﭼﭘﻧﯾن ﮔزارش ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﺗﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻖ درﺑﺎره ﻣرگ ﻣﺷﮑوک اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ھرﮔز اﻋﻼم ﻧﮑردﻧد .در ١٩
ﺷﮭرﯾور  ١٣٨۵اﻣﺎ ﺷﻣﺎری از وﮐﻼ در اﯾران ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺧواﺳﺗﺎر ﺷدﻧد ﺗﺎ “ﺟﺳد ﻓﯾض ﻣﮭدوی ﺗوﺳط ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﻌﺗﻣد و ﻣﺳﺗﻘل و ﺳرﺷﻧﺎس ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ ﺷود ﺗﺎ
ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻣرگ اﯾﺷﺎن ﻣﺷﺧص ﮔردد) ”.ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭼﻧد ﺗن از وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری درﺑﺎرهی ﻓوت ﻓﯾض ﻣﮭدوی ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ١٩،ﺷﮭرﯾور ١٣٨۵
)((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-785937
اﯾن وﮐﻼ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺷﮑوک وﻟﯽﷲ ﻓﯾض ﻣﮭدوی اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ “ﻓﻘدان ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑﯽطرف ﻣﺗﺷﮑل از وﮐﻼی ﻣﺳﺗﻘل و ﺗﺷﮑلھﺎی
ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﻋﻣدهی ﭘﯾداﯾش روﻧدی ﺗﺄﺳفآور اﺳت” و ﻣﺳﺋوﻻن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن “ﺣﺿور ﺟدی و ﻣؤﺛر وﮐﻼی ﻣﺳﺗﻘل دادﮔﺳﺗری در
ﺣﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ در ﮐﻠﯾﮫ ﭘروﻧدهھﺎ” ﺑﺎﯾد “اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﮭت ﻧظﺎرت ﻓﻌﺎل و ﻣؤﺛر ﺗﺷﮑلھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑر اﻣور زﻧدانھﺎ را ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر ﻓراھم ﮐﻧﻧد) ”.ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﭼﻧد ﺗن از وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری درﺑﺎره ﻓوت ﻓﯾض ﻣﮭدوی ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ١٩،ﺷﮭرﯾور ((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-785937) ١٣٨۵

زھرا ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب ،١٣٨۶ -ﭘزﺷﮏ

زھﺮا ﺑﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب
ﭘﺰﺷﮏ

دﮐﺗر زھرا ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب،ﭘزﺷﮏ  ٢٧ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﮐﮫ ﺑرای ﺧدﻣت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻣردم در روﺳﺗﺎھﺎی اطراف ھﻣدان از ﺗﮭران ﺑﮫ
اﯾن ﺷﮭر رﻓﺗﮫ ﺑود ،در  ٢٠ﻣﮭر  ١٣٨۶ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺎﻣزدش در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرک ھﺎی ھﻣدان از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی ﺳﺗﺎد اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و
ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﺑﺎزداﺷت ﺷد .اﯾن ﻧﯾروھﺎی ادﻋﺎ ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ راﺑطﮫ زھرا ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎھل ﻧﺎ ﻣﺷﺧص ﺑوده و ﺑﮫ ھﻣﯾن اﺗﮭﺎم او را
ﺑﺎزداﺷت ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ ﭘدر و ﻣﺎدر زھرا اﯾن ادﻋﺎ را رد ﮐرده و ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ دﺧﺗرﺷﺎن ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺑل ﺑﺎ ﺣﺿور دو ﺷﺎھد و ﭘدر
ﻧﺎﻣزدش ﺻﯾﻐﮫ ﻣﺣرﻣﯾت ﺧواﻧده ﺑودﻧد.

 ۴٨ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ،در ﺳﺎﻋت  ٩و  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢٢ﻣﮭر ﻣﺎه ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر زھرا ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع از
وﺿﻌﯾت دﺧﺗرﺷﺎن از ﺗﮭران ﺑﮫ ھﻣدان ﺳﻔر ﮐرده ﺑود ﺑﺎ اﯾن ادﻋﺎی ﻣﺎﻣوران ﺳﺗﺎد اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﭘزﺷﮏ  ٢٧ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎﻋت  ٩ﺷب،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﻗﺑل”،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﻼﮐﺎرد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ” ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده اﺳت .رﺣﯾم ﺑﻧﯽ
ﯾﻌﻘوب اﻣﺎ ﭘس از اﻋﻼم ﻣرگ ﺧواھرش ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ “ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺧودﮐﺷﯽ زھرا ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .ﭼون ﺧوم ﯾﮏ رﺑﻊ ﭘﯾش از ﻣرﮔش ﺻﺣﺑت
ﮐردم ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺧوﺑش و دﻟداری ھﺎی ﻣن ﻣﺣﺎل اﺳت او ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد”.
او ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ” :ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﮫ  ٩ﺷب” ﺑﺎ ﺧواھرش ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﮔﻔﺗﮫ”آﻧﻘدر ﺣﺎل زھرا ﺧوب ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎﯾم ﺑر طرف ﺷد.ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﺧواھر ﻧﮕران ﻧﺑﺎش.ﭘدر
و ﻣﺎدر در راھﻧد و ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ھﻣدان ﻣﯽ رﺳﻧد ”.او اﻓزود“ :ﭘﯾش از ﺣﺎدﺛﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زھرا ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت و ﮔﻔت ﺑﺎزداﺷت ﺷده و در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻣﻧﮑرات ھﻣدان
اﺳت روﺣﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ داﺷت ،ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس وی ﻣن ھم ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗم و ﮔﻔﺗم ﭘدر ﺑﺎ ﺳﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ھﻣدان در ﺣﺎل ﺣرﮐت اﺳت و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌد ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ آن
ﻣوﻗﻊ زھرا ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺎﻟش ﺧوب ﺑود و ﺷﺎداب ﺑﺎ ﻣن ﺻﺣﺑت ﮐرد ،ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧداﺷت و از ﭘدرم ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﯾد و ھﯾﭻ ﻋﻠﺗﯽ ﻧداﺷت ﮐﮫ
ﺑﺧواھد ﺧودﮐﺷﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣﺎ اﺳت) ”.ﻣﻧﺑﻊ -روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗﻣﺎد ،ﺷﻣﺎره  ٧، ١۶٢۵اﺳﻔﻧد (١٣٨۶
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧﺎﻧواده ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب در ھﻧﮕﺎم ﺧﺎکﺳﭘﺎری زھرا”از ﺑﯾﻧﯽ و ﮔوﺷش او ﺧون ﺟﺎری ﺑوده” ﮐﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ﻣورد ﻣﺷورت ﺧﺎﻧواده ان را ﻧﺷﺎﻧﮫ”ﻣرگ ﺑر اﺛر ﺿرﺑﮫ
ﻣﻐزی” داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .در اﺳﻔﻧد  ١٣٨۶ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﺧﺎﻧواده زھرا ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب در ﻣورد ﭘروﻧده دﮐﺗر زھرا ﺑﻧﯽ ﯾﻘوب ﮔﻔت:
“ﻣن ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺳﮫ وﮐﯾل دﯾﮕر ﺑرای ﺧواﻧدن ﭘروﻧده ﺑﮫ دادﺳرای ھﻣدان رﻓﺗﯾم و از ﻣﺣل ﺑﺎزداﺷت زھرا دﯾدن ﮐردﯾم .ﻣﺳووﻻن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ زھرا ﭼطور ﺧود را
ﺣﻠﻖ آوﯾز ﮐرده ﺑود” اﻣﺎ “آﻧﭼﮫ ﻣﺎ دﯾدﯾم در واﻗﻊ ﺻﺣت ادﻋﺎی ﺧﺎﻧواده زھرا ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧم دﮐﺗر ﺟوان ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﮑرده اﺳت را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.ﭼرا ﮐﮫ زھرا ١٧۵
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻗد و  ٨٠ﮐﯾﻠو وزن داﺷﺗﮫ اﺳت و اﮔر اﯾن دﺧﺗر ﭘﺎرﭼﮫ را ﺑﮫ ﭼﺎرﭼوب در ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دادﻧد ﻧﺻب ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧدی ﭘﺎرﭼﮫ و ﭼﺎرﭼوب
را ھم در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف ﭘﺎی زھرا ھﻧﮕﺎم ﺧودﮐﺷﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ رﺳﯾده و وی ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺷده اﺳت”.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی”ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﯽ ھم در ﺳﺎﻋت ﻓوت زھرا وﺟود دارد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن دﺧﺗر ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺑل از ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ درﺧﺻوص ﺧودﮐﺷﯽ وی اﻋﻼم ﺷده ﺑﺎ ﺑرادرش
 وﮔو ﮐرده و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑرادر ﺣﺎﻟش ﺧوب ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ از ﺑﺎزﭘرس درﺧواﺳت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭘرﯾﻧت ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺑرادر زھرا در زﻣﺎن ﻣورد ادﻋﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و در
ﮔﻔت
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رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻧوﺷﺗﯾم و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردﯾم ﭘروﻧده در ﺗﮭران ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﮔﯾرد اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎﮐﻧون
اﺟﺎزه اﯾن ﮐﺎر داده ﻧﺷده و اﻣﯾدوارم آﯾت ﷲ ﺷﺎھرودی ﺑﺎ اﯾن درﺧواﺳت ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد «.ﺧﺎﻧم ﻋﺑﺎدی
درﺧﺻوص ﻣﺗﮭﻣﺎن در اﯾن ﭘروﻧده ﮔﻔت» :ﺳﮫ ﻧﻔر ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﯾری و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ از زھرا ﻧﻘش داﺷﺗﻧد ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺗﮭم ﺑﮫ دادﺳرا اﺣﺿﺎر ﺷدﻧد و ﻓﻌﻼً ﺑﺎ وﺛﯾﻘﮫ آزاد ھﺳﺗﻧد«.
 ١٩ﺗﯾرﻣﺎه  ٨٧از طرف ﺑﺎزﭘرس ﺷﻌﺑﮫ ﺳوم دادﺳرای ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب دادﮔﺎه ھﻣدان ﺣﮑﻣﯽ ﺑﮫ دﺳت
ﺧﺎﻧواده ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن “ﻣرگ دﮐﺗر زھرا ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب ﺧودﮐﺷﯽ ﺗﺷﺧﯾص و ﭘروﻧده ﻣﺧﺗوﻣﮫ
اﻋﻼم ﺷد” و »ﺑرای ﻣﺗﮭﻣﺎن اﯾن ﭘروﻧده ﻗرار ﻣﻧﻊ ﺗﻌﻘﯾب ﺻﺎدر ﺷد«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی"ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ھﻢ در
ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻮت زھﺮا وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص
ﺧﻮدﮐﺸﯽ وی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮادرش
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮادر ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﺑﺎزﭘﺮس درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮادر زھﺮا در
زﻣﺎن ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﮑﺲ ﻋﺰاداری اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰارزھﺮاﺑﻨﯽ
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﻨﺒﻊ ﻋﮑﺲ :ﮐﺎﻧﻮن
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﺎ ﭘﯾﮕﯾری و اﻋﺗراض ﺧﺎﻧواده و وﮐﻼ و ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣﺣﻣود ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی،رﺋﯾس وﻗت ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ،اﯾن
ﭘروﻧده در دادﮔﺎه ﺷﻌﺑﮫ  ۴۶دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺗﮭران ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .ﻏﻼﻣرﺿﺎ ﻣوﺣدﯾﺎن رﺋﯾس
اﯾن ﺷﻌﺑﮫ در  ٢٨ﺑﮭﻣن  ١٣٨٨ﺑﺎ ﺻدور ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ “ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻗره ﺑﺎﻏﯽ ،رﯾﯾس ﺳﺗﺎد اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و
ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ھﻣدان ﺑﮫ »اﺗﮭﺎم ﺟﻌل در اﺳﻧﺎد« و »ﺑﺎزداﺷت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ« و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم اﺳﺗﻧﮑﺎف از
اﻧﺟﺎم دﺳﺗور ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ دو ﺳﺎل زﻧدان و ﺷش ﻣﺎه اﻧﻔﺻﺎل از ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﯽ” و “ﺣﺳن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ دﯾﮕر ﻋﺿو
ﺳﺗﺎد اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ھﻣدان و از ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ ھﻣدان ﮐﮫ زھرا ﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب را در ﭘﺎرک
دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده ﺑود ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﺗوﻗﯾف اﺷﺧﺎص ﺑر ﺧﻼف ﻗﺎﻧون در ﺟرم ﻏﯾر ﻣﺷﮭود« ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺣﺑس”ﻣﺣﮑوم ﮐرد.
اﻣﺎ ﭘروﻧده آن ھﺎ و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﺳﺗﺎد اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف وﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ھﻣدان دﺧﯾل در اﯾن ﭘروﻧده را از
اﺗﮭﺎم ﻗﺗل”ﺗﺑرﺋﮫ” و اﯾن ﭘروﻧده ﺑﺎ ﻣﺧﺗوﻣﮫ اﻋﻼم ﮐرد.

اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ١٣٨۶ -ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوی

اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺷﮭر ﺳﻧﻧدج در  ١۶دی ﺳﺎل
 ١٣٨۶ﺑﺎزداﺷت ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ  ٩روز ﺑﻌد در  ٢۵دی ﻣﺎه  ١٣٨۶ﻣﺎﻣوران
اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده او ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ در
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اطﻼﻋﺎت ﺳﻧﻧدج ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده و ﺟﺳدش را در در
ﮔورﺳﺗﺎن ﺳﻧﻧدج دﻓن ﮐرده اﻧد .اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزداﺷت و
ﻣرگ ﺗﻧﮭﺎ  ٢٧ﺳﺎل داﺷت و داﻧﺷﺟوی ﺗرم ھﻔﺗم رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق داﻧﺷﮕﺎه
ﭘﯾﺎم ﻧور ﺳﻧﻧدج ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران او را روز  ١۶دی ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺧروج
از ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺗﺣﺎن در داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور ﺳﻧﻧدج ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .ﺧﺎﻧواده
اﯾن ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣروم ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺷﮭر ﺳﻧﻧدج ﺑودﻧد
ﻣوﻓﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎ او در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اطﻼﻋﺎت ﺳﻧﻧدج ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﺑردارش اﺑراھﯾم در اﯾن ﻣﻼﻗﺎت از ﻧظر روﺣﯽ وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ،
ﺣﺗﯽ درﺧواﺳت ارﺳﺎل ﻟﺑﺎس ﮐرده و ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻗﺻد ﺧودﮐﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﮫﯽ
ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

اﻣﺎ روز  ٢۵دی ﻣﺎه  ١٣٨۶ﻣﺎﻣوران اطﻼﻋﺎت ﺳﻧﻧدج ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺎزه او را در ﮔورﺳﺗﺎن ﺳﻧﻧدج دﻓن ﮐرده اﻧد و
ﻋﻠت ﻣرگ اﯾن ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ را “ﺧودﮐﺷﯽ در ﺳﻠول زﻧدان” اﻋﻼم ﮐردﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺣﯽ در ﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﺟزﺋﯾﺎت ﺧودﮐﺷﯽ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ
اراﺋﮫ ﻧﮑردﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐردﺳﺗﺎن در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﮔزارش داد ﮐﮫ ﺟﻧﺎزه اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر ﺷدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺎ
ﺣﺿور ﭘرﺷﻣﺎر ﻣﺎﻣوران “ﺷﺑﺎﻧﮫ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺳﻧﻧدج دﻓن ﺷده اﺳت ”.ﺧﺎﻧواده اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻣﺎﻣوران درﺑﺎره »ﺧودﮐﺷﯽ اﺑراھﯾم ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﻋﻧوان درﺳت ﻧﯾﺳت« و ﻋﻼوه ﺑر ﺷﮑﺎﯾت ﺧواھﺎن ﻧﺑش ﻗﺑر و ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠت ﻣرگ اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ در زﻧدان ھﺳﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﯽ ﺑرده اﻧد ﮐﮫ”ﻣرگ ﻓردی ﺑﺎ اﺳم و ﻣﺷﺧﺻﺎت اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣرگ او
اﺷﺎره ای ﺷده ﺑﺎﺷد ”.درﺧواﺳت ﺧﺎﻧواده ﻧﺑش ﻗﺑر و ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠت ﻣرگ اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﭘس از آن ﺳوی ﺻﺎﻟﺢ ﻧﯾﮑﺑﺧت وﮐﯾل ﺧﺎﻧواده ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت
رﺳﻣﯽ اراﺋﮫ ﺷد“ .ﮐﺎﻧون ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران” ﻧﯾز در  ٣ﺑﮭﻣن  ١٣٨۶ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺧواﺳﺗﺎر “ﻧﺑش ﻗﺑر و ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ ﺟﺳد اﯾن داﻧﺷﺟو” ﺷد و اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ”دﻓن ﺷﺑﺎﻧﮫ اﯾن داﻧﺷﺟو ﺗوﺳط ﻣﺄﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ” ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺟﺳد را ﺑرای آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺣوﯾل دھﻧد ﯾﮏ “ﻋﻼﻣت ﺳؤال ﺑزرگ را در ذھن ھر
ﻓرد ﺑﯽ طرﻓﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد”.
ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن درﺧواﺳت ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧدادﻧد و ھرﮔز اطﻼع ﺗﺎزه ای درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣرگ اﺑراھﯾم ﻟطف
اﻟﻠﮭﯽ در طﯽ ﺑﺎزداﺷت  ٩روز اراﺋﮫ ﻧﮑردﻧد .ﮐﺎﻧون ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران در آن زﻣﺎن از ﻣﺳووﻻن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ درﺑﺎره ﻋﻠت ﻣرگ
اﺑراھﯾم ﻟطف اﻟﻠﮭﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐﻧد .ﻣرﮔﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از ﻣرگ زھراﺑﻧﯽ ﯾﻌﻘوب رخ داد » :در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻧون ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر آﻣده اﺳت» :ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎرﺗﯽ ﺟدی ﺑر ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎی اوﻟﯾﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﺷود ،وﻗوع ﭼﻧﯾن ﺣوادث ﻣرﮔﺑﺎر دور از اﻧﺗظﺎر ﻧﯾﺳت… ﮐﮫ دﻓن ﺷﺑﺎﻧﮫ اﯾن داﻧﺷﺟو ﺗوﺳط ﻣﺄﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ،
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ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺟﺳد را ﺑرای آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺣوﯾل دھﻧد» ،ﻋﻼﻣت ﺳؤال ﺑزرﮔﯽ را در ذھن ھر ﻓرد ﺑﯽ طرﻓﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد… اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺣوادث
ھﺷداری اﺳت ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﺗﺎ ﺑرای ﮐﻧﺗرل رﻓﺗﺎر ﻣﺄﻣوراﻧﺷﺎن ﭼﺎره ای ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد« .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐدام از اﯾن ﺣوادث ﻣﺻوﻧﯾت از ﻣﺟﺎزات ﺧﺎطﯾﺎن در رﻓﺗﺎر ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن و
ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن را ﺧدﺷﮫ دارد ﻧﮑرد) .ﻣﻧﺑﻊ -رادﯾو ﻓردا -ﭼﮭﺎرم ﺑﮭﻣن ﻣﺎه (((http://www.radiofarda.com/content/f8_US_Lotfollahi/431715.html) ١٣٨۶

اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣتﺳﺎران ١٣٨٧ -زﻧداﻧﯽ ﻋﻘﯾدﺗﯽ
اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران از زﻧداﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧدان ﮔوھر دﺷت در ﮐرج ،ﺟﻣﻌﮫ  ١۶اﺳﻔﻧد  ١٣٨٧ﭘس از ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺗﺣﻣل زﻧدان،ﺑﮫ
ﻣرﮔﯽ ﻣﺷﮑوک در زﻧدان درﮔذﺷت .وی در ﺳﺎل  ٨٣ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم “ﺟﺑﮭﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ اﯾران” ﺑﺎزداﺷت ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و
ﺑﮫ  ٨ﺳﺎل زﻧدان ﺗﻌزﯾری و  ٨ﺳﺎل زﻧدان ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑود.
وﺿﻌﯾت ﺟﺳﻣﯽ اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران دﺳﺗﮑم دو روز ﭘﯾﺷﺗر از ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ١۴اﺳﻔﻧد  ٨٧در زﻧدان ﮔوھردﺷت وﺧﯾم ﺷده ﺑود و
دوﺳﺗﺎن زﻧداﻧﯾش او را دو ﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﮭداری زﻧدان ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده ﺑودﻧد اﻣﺎ ﺑﮭداری زﻧدان ﺑﺎر اول از ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ او ﺧودداری ﮐرده ﺑود و
ﻣﻘﺎم ھﺎی زﻧدان ﮔوھردﺷت ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋﺗﮫ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺷب زﻣﺎﻧﯽ او را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت او ﺑﺣراﻧﯽ
ﺷده ﺑود .روز ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ١۵اﺳﻔﻧد  ١٣٨٧رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ اﺧﺑﺎری درﺑﺎره وﺿﻌﯾت وﺧﯾم ﺟﺳﻣﯽ اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران
در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮔزارش ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﻧد و ﮔزارش دادﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ رﻏم وﺿﻌﯾت وﺧﯾم ﺟﺳﻣﯽ و ﺑﺳﺗری ﺑودن اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑﺧش
آی ﺳﯽ ﯾو ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رﺟﺎﯾﯽ ﮐرج و ﺣﺿور دو ﻣﺎﻣور ﻣراﻗب ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﻘﺎم ھﺎی زﻧدان دﺳت ھﺎی اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران را
ﺑﮫ ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن زﻧﺟﯾر ﺷده اﺳت.

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺣﺸﻤﺖ
ﺳﺎران زﻧﺪاﻧﯽ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ

ﻋﻠﯽ ﺣﺎج ﮐﺎظم رﺋﯾس زﻧدان ﮔوھردﺷت در ﻣراﺟﻊ ﺧﺎﻧواده اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران ﺑﮫ وی از اﻋﻼم ﻣﺣل ﺑﺳﺗری ﺷدن و ﺷراﯾط وﺧﯾم اﻣﯾر ﺣﺷﻣت ﺳﺎران ﺑﮫ آن ھﺎ
ﺧودداری ﮐرده و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾری ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﻘﺎم ھﺎی زﻧدان ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻔﺗﻧد ﮐﮫ اودر ﺑﺧش آی ﺳﯽ ﯾو ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رﺟﺎﯾﯽ ﮐرج ﺑﺳﺗری ﺷده اﺳت.ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ﺑﮫ ﻓرزﻧدان اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت و دﯾدار از ﭘدرﺷﺎن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧﯾز داده ﻧﺷد .اﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران و ﺳﺎﯾر زﻧداﻧﯾﺎن ھﻣﺑﻧد او در زﻧدان
ﮔوھردﺷت ﺑﺎرھﺎ در زﻧدان ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻣﺎﻣوران ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﻣرگ،ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﻣﺎری دﯾﮕر از زﻧداﻧﯾﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﺎﻣوران”ﺣﻔﺎظت زﻧدان” ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ “ﺑﺎﺗوم” ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﻟﮭﮫ ھﻣﺳر ﺳﺎران ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در آن زﻣﺎن ﮔﻔت » :ﺻﺑﺢ
روز  ۵ﻣﺎرس ﯾﮑﯽ از ھﻣﺑﻧدان ﺳﺎران در ﺑﻧد  ٢در ﺳﻠول  ۵زﻧدان ﮔوھردﺷت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺗﻠﻔن زﻧدان ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت و ﮔﻔت ﺳﺎران ﺷب ﭘﯾش ﺑﯾﻣﺎر و ﺑﮫ
ﻣرﮐز ﭘزﺷﮑﯽ زﻧدان ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت .وﻗﺗﯽ او ﺑﺎ ﻣرﮐز ﭘزﺷﮑﯽ زﻧدان ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت ﺑﮫ وی ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺳﺎران ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه )آی ﺳﯽ ﯾو( در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر ﻣﻧﺗﻘل و ﺑﺳﺗری ﺷده اﺳت .ھﻣﺳر ﺳﺎران ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ او ﺑرای ﻣدت  ١۵دﻗﯾﻘﮫ در آی ﺳﯽ ﯾو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳﺎران “ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺷم ﺑﺎز” و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﯾﮏ دﺳت و ﯾﮏ ﭘﺎﯾش ﺑﮫ ﺗﺧت ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻏﻣﺎﺳت .ﺑر روی ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻔﯾد ﺑﺎﻻی ﺗﺧت او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ وی ﺑﮫ دﻟﯾل “ﺑﯾﻣﺎری ﻋﺻﺑﯽ”
ﺑﺳﺗری ﺷده اﺳت.
ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد در  ۶ﻣﺎرس اﻟﮭﮫ ﺳﺎران ﻣﺟددا ﺑرای دﯾدن ﺷوھرش ﺑﮫ آی ﺳﯽ ﯾو رﻓت .اﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺷوھرش ﻓوت ﮐرده اﺳت .ھﻣﺳر
ﺳﺎران ﺑﮫ دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﻔت“ :ﻣﺗﺧﺻص ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از او را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت وی ﺧوﻧرﯾزی ﻣﻐزی ﮐرده و ﻋﻔوﻧت رﯾوی داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺑدﻧش ﺳراﯾت ﮐرده ﺑود و ﺑﺎﯾد زودﺗر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن آورده ﻣﯽ ﺷد .او ﻣوﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن آورده ﺷد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣرده ﺑود ”.ھﻣﺳرش ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ده روز
ﻗﺑل از ﻣرﮔش ﺑﺎ او داﺷﺗﮫ ﺑدﻧش ورم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ او آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﺳﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ ﺑود .او ﭘﯾش از آن ﯾﮑﺑﺎر در  ٢۶ﻓورﯾﮫ ﺑطور ﻣوﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﻏﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود.
ﺑﻌد از اﻏﻣﺎی اول ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در اﻗداﻣﯽ ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑرای دادن ﯾﮏ داروی ﭘودری ﻧﺎﻣﺷﺧص از ﺳﺎران اﻣﺿﺎ ﮔرﻓت) .ﻣﻧﺑﻊ :ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر :ﻣرگ
) (http://www.hrw.org/en/news/2009/03/19-1زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗراردھﯾد ١٩ ،ﻣﺎرس (٢٠٠٩
ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﻓﻘﯾﮭﯽ وﮐﯾل اﻣﯾرﺣﺷﻣت ﺳﺎران ﭘس از اﻋﻼم ﺧﺑر ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺣﺷﻣت ﺳﺎران “از ﻣﺎهھﺎ ﻗﺑل دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺑوده و ﭘﯾش
از اﯾن ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ ﺣﺎل او ﺑد ﺷده ﺑود” اﻣﺎ ” دادﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﮭرﯾﺎر درﺧواﺳتھﺎی ھﻣﺳر آﻗﺎی ﺣﺷﻣت ﺳﺎران ،اﻟﮭﮫ ﻧﺎزﺟو ،را ﺑرای درﻣﺎن اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﮔذاﺷﺗﮫ
و در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮔﻔتوﮔوی او ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ او ﻣرﺧﺻﯽ ﻧداده اﺳت”.
ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﻓﻘﯾﮭﯽ ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ “زﻧدان ﮐوﺷش ﺟدی ﺑرای ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرش ﻧﮑرده” و “ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧدان ﻣﺳﻠم اﺳت ”.ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﺎران ﺧواھر اﯾن
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﻣرگ ﺑردار زﻧداﻧﯽ اش را “ﻣﺷﮑوک”اﻋﻼم ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ “ﺧﺎﻧواده ﺣﺷﻣت ﺳﺎران ﺑﮫ ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ ﻣﺷﮑوک ھﺳﺗﻧد ،و دﻧﺑﺎل اﯾن ﮐﺎر را
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ”.ھﻣﺳر ﺳﺎران ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳﺎران و ھم ﺳﻠوﻟﯽ ھﺎﯾش )اﻓﺷﯾن ﺑﯾﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﮭروز ﺟﺎوﯾدﺗﮭراﻧﯽ و ﮐرم ﺧﯾرآﺑﺎدی( ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودﻧد ﯾﮑﺑﺎر ﺗوﺳط ﺳﺎﯾر زﻧداﻧﯾﺎن و ﺑﻌد “ﺑﮫ دﻓﻌﺎت زﯾﺎد” ﺗوﺳط زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺳﺎران ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل
ﺷود اﻋﻼم ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮐﮫ در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺷراﯾط زﻧدان )ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﭘزﺷﮑﯽ و ﻓﻘدان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ و ﻧور ﻣﻧﺎﺳب( دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺧواھﻧد زد.
ﺧﺎﻧم ﺳﺎران ﺑﮫ دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﻔت“ :ﻣن از دوﺳﺗﺎﻧش ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ آن ﺷب  ٣٠ﻧﮕﮭﺑﺎن زﻧدان ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺑﺎزدارﻧد”.
اﻟﮭﮫ ﺳﺎران ﺑﮫ دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﻔت ﮐﮫ در طﯽ دوران ﺣﺑس ﺷوھرش ھر  ١۵روز ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدت  ٢٠دﻗﯾﻘﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد و ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﯾش ﮐﮫ وی از
درد ﭘﺎ ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ اﺑراز ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐرده ﺑﯾﻣﺎر ﺑﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳﯾد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وﮐﯾﻠش او ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ داﺷﺗﮫ و ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده اش اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺿرب و ﺟرح او در زﻧدان ﺑدﺳت آوردﻧد طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ھﻣواره ﺧواﺳﺗﺎر
اﻋطﺎی ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﻌﻼﺟﯽ ﺑﮫ او ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﻣﻘﺎم ھﺎی زﻧدان اﯾن درﺧواﺳﺗﮭﺎ را رد ﮐرد .ﭘس از ﻣرگ ﺳﺎران ،ﺧﺎﻧواده اش اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺟﺳد او را ﺑرای ﺗدﻓﯾن ﺗﺣوﯾل

ﺑﮕﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺻدد دﻓن او در ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺷﮭر ﺧود ﺷﮭرﯾﺎر ﺑودﻧدSHARE THIS .
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در ﺳﺎﻋت  ۶:٣٠ﺻﺑﺢ  ٨ﻣﺎرس راﻧﻧده آﻣﺑوﻻﻧس ﺳردﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺟﺳد ﺳﺎران در آن ﺑود ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺧﺎﻧواده ﺳﺎران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت در ﺗﮭران
دﺳﺗور داده ﮐﮫ اﯾن ﺟﺳد ﺑﮫ ﺳردﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕری در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای دور ﻣﻧﺗﻘل ﺷود .ﺧﺎﻧم ﺳﺎران ﺑﮫ دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﻔت“ :ﭘس از آن ﺳﮫ ﻣرد از وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ
ﻣﻧزل ﻣﺎ آﻣدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺎزه ﺳﺎران را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺧواھﻧد داد زﯾرا ﻣﺎ ﻣرگ او را ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت و ﺟﺎی دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ ﻋﻠﻧﯽ ﮐردﯾم ”.او اﻓزود“ :آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ
ﺧودﺷﺎن او را در ﺟﺎﯾﯽ دﻓن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم او را دﻓن ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎﺳﯾش ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣدﻧد ﺑﮕوﯾﯾم ﺑﮫ ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﻧﯾﺎﯾﻧد ”.ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﺧﺎﻧواده ﺳﺎران ﯾﮏ ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش ﺑرﮔزار ﮐرده و او را در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺳﮑﯾﻧﮫ در  ۴٠دﻗﯾﻘﮫ ای ﺷﮭر ﺧود دﻓن ﮐردﻧد.

اﻣﯾد رﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ١٣٨٧ -وب ﻻگ ﻧوﯾس

اﻣﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﯿﺮﺻﯿﺎﻓﯽ
وب ﻻگ ﻧﻮﯾﺲ

روز  ٢٨اﺳﻔﻧد ﻣﺎه  ١٣٨٧در زﻧدان اوﯾن در ﺗﮭران ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾر رﺳﻣﯽ از ﻣرگ ﻣﺑﮭم اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ وﺑﻼگ ﻧوﯾس زﻧداﻧﯽ در
زﻧدان اوﯾن ﺧﺑر دادﻧد .اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ اوﻟﯾن ﺑﺎر در  ٣اردﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﮫ اﺗﮭﺎم “ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ” در وﺑﻼﮔش “روزﻧﮕﺎر” ﺑﺎزداﺷت و ﭘس از  ۴١روز ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن وﺛﯾﻘﮫ  ١٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ آزاد ﺷد .در آﺑﺎن ٨٧
او از ﺳوی ﺷﻌﺑﮫ  ١۵دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﮭران ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﮫ اﺗﮭﺎم “ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم” ﺑﮫ  ۶ﻣﺎه و ﺑﮫ اﺗﮭﺎم “ﺗوھﯾن ﺑﮫ آﯾت ﷲ
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای” ﺑﮫ ٢ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷد.

ﺑﮫ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻗواﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺟﺎری در اﯾران ،ﺣﮑم اوﻟﯾﮫ اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض ﺑود اﻣﺎ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ١٩
ﺑﮭﻣن  ١٣٨٧ﭘس از اﺣﺿﺎر اﯾن وﺑﻼگ ﻧوﯾس ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺣﮑم دادﮔﺎه ﺑدوی او را ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن اﻋزام و زﻧداﻧﯽ ﮐرد .ﺷﻌﺑﮫ ١۵
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﭘﯾش از زﻧداﻧﯽ ﮐردن اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﺣﮑم ﺻﺎدره ﻋﻠﯾﮫ او را ﺑﮫ وﮐﯾﻠش ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دادﺧواه اﺑﻼغ ﻧﮑرده ﺑود.
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ دادﺧواه ،وﮐﯾل اﻣﯾد ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت”ﺣﮑم اﻣﯾد ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ اﺟرا درآﻣد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ آﺋﯾن ﻣﻧﺎﺳب دادرﺳﯽ در آن ﻣورد اﻋﻣﺎل ﺷود”.
اﯾن وﺑﻼگ ﻧوﯾس زﻧداﻧﯽ در ﺳﺎﻋت  ١٢ظﮭر  ٢٨اﺳﻔﻧد  ٨٧در زﻧدان اوﯾن ﺗﮭران “دﭼﺎر اﻓت ﺷدﯾد ﻓﺷﺎر ﺧون” ﺷده و ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻧدرزﮔﺎه ﺷﻣﺎه  ٧و ﭘس از آن ﺑﮫ
ﺑﮭداری زﻧدان اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾری ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻟﻘﻣﺎن ﺣﮑﯾم ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﻌد در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﮔذﺷت و اﯾن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻋﻠت ﻣرگ
اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ را ” ﻣﺳوﻣﯾت داروﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از  ۵٠ﻗرص ﭘروﭘراﻧوﻟول ﺛﺑت ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﺧواھر اﻣﯾد ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﭘس از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺳد
ﺑرادرش اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ”ﮔوش ﺳﻣت ﭼپ ﺧوﻧرﯾزی داﺷت ،ﺑﯾﻧﯽاش ﭘر از ﻟﺧﺗﮫھﺎی ﺧون ﺑود .ﺻورﺗش ﮐﺑود ﺑود .ﭘﺷت ﮐﺗفھﺎ و ﮐﻣر ﻧﯾر آﺛﺎر ﮐﺑودی ﭘﯾدا ﺑود و ظﺎھرا
ﻗﺳﻣت ﭘﺷت ﮔوش ،آن ﻗﺳﻣت ﺟﻣﺟﻣﮫ ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ھم داﺷت”.
اﻣﯾرﭘروﯾز ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﺑردار اﻣﯾد ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷﺎھدات ﺧود را از ﻣﻼﺣظﮫ ﺟﺳد و ﭘﯾﮕﯾری ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده درﺧﺻوص ﻋﻠت ﻣرگ
ﺑردارش اﯾن ﭼﻧﯾن ﺷرح داد » :ﻣﺎ ﺻﺑﺢ ﻓرداﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺑردار ﺷدﯾم ،رﻓﺗﯾم ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺳد ،ﻣن ﺧودم ﺟﺳد را دﯾدم ،ﮔوش ﺳﻣت ﭼپ ﺧوﻧرﯾزی ﺷدﯾد داﺷت ،ﺑﯾﻧﯽ
اش ﭘر از ﻟﺧﺗﮫ ھﺎی ﺧون ﺑود ،ﺻورﺗش ﮐﺑود ﺑود ،ﭘﺷت ﮐﺗف ھﺎ ﮐﺑود ﺑود و ﭘﺷت ﮐﻣر ،و ظﺎھرا ﻗﺳﻣت ﭘﺷت ﮔوش آن ﻗﺳﻣت ،ﺟﻣﺟﻣﮫ ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ھم داﺷﺗﮫ ،طوری
ﮐﮫ آن ﻣﻼﻓﮫ ای ﮐﮫ ﺟﺳد را ﭘﯾﭼﯾده ﺑودﻧد ﮐﺎﻣﻼ ﺧوﻧﯽ ﺷده ﺑود ﻗﺳﻣت زﯾر ﺳر .ﺑﻌد آﻧﺟﺎ ﺟﺳد را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺣوﯾل دادﻧد ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮭرﯾزک ،ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت
طول ﮐﺷﯾد ،ظﺎھرا ﮐﺎﻟﺑد ﺷﮑﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧدادﻧد .ﯾﮏ ﻓرﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ داده ﺷد ﮐﮫ داﺧﻠش ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودﻧد از ﺳواﺑﻖ ﺑﯾﻣﺎری اﻣﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫ
را رد ﮐردﯾم  ،اﯾﺷﺎن ﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑود ﻧﮫ ﻣﻌﺗﺎد ﺑود و ﻧﮫ ھﯾﭼﯽ .ﺑﻌدش ﯾﮏ ﻗﺳﻣﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ دارﯾد؟ ﻣن ھم ﻧوﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﻠﮫ .اﻟﺑﺗﮫ اﻓرادی آﻧﺟﺎ ﺑودﻧد ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺷﮑﺎﯾت دارﯾد ﺟﺳد را ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣوﯾل ﺗﺎن ﻧدھﻧد .ﻣن ھم آﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﺻﻼ ﺟﺳد را ﻧﻣﯾﺧواھم ﺗﺣوﯾل ﺑدھﻧد و ﺟﺳد اﻣﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ درد ﻣن ﻣﯽ
ﺧورد؟ ﻣن ﻧوﺷﺗم ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾت دارﯾم ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان اوﯾن ﻣﻘﺻر ھﺳﺗﻧد اﯾن ﻗﺗل ﻣﺷﮑوک اﺳت و ﺑﺎﯾد ﭘﯾﮕﯾری ﺷود و اﻣﺿﺎ ﮐردم .ﺑﻌد از ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت ﺟﺳد را ﺑرای
ﺗدﻓﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺣوﯾل دادﻧد ﻣوﻗﻌﯽ ھم ﮐﮫ داﺷﺗﻧد ﭘﯾﮑر ﭘﺎﮐش را ﺷﺳﺗﺷو ﻣﯽ دادﻧد ھﻧوز ﮔوﺷش داﺷت ﺧوﻧرﯾزی ﻣﯽ ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن
ﻗرص ﺧورده ،ﻓﺷﺎرش اﻓت ﮐرده و ﻓوت ﮐرده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎرش اﻓت ﮐﻧﮫ ،ﭘدر ﻣن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﮭﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺳﯾﻧﺎ ﺑوده ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺣت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾﺷﺎن ﻗطﻌﺎ ﮐﺗﮏ ﺧورده ،اﯾن را ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم ،ﻣﺎ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از اﻗوام ﻣﺎن ﺗواﻧﺳت ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺟﺳد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑردﯾم ﯾﮏ ﺗﺻوﯾری از ﺳﻣت راﺳت
ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ای ﮐﺎش از ﺳﻣت ﭼپ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺳد را در واﻗﻊ ﺗﺣوﯾل دادﻧد ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔزارش ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑﻌدا اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ از ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﭼﻧﯾن ﺣوادث ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﭘﯾش آﻣده ﺑود ﭘرﺳﯾدﯾم ﮔﻔﺗﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه اﯾﻧﮭﺎ طوﻟش ﺑدھﻧد ،و ﯾﮏ ﭼﯾزی را ھم ﻣن ﺑﮕوﯾم ،ﻣﺎ ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑﮫ
ﮔزارش واﻗﻌﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧدارﯾم ،ﻗطﻌﺎ آﻧﮭﺎ ھم ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺧواھﻧد ﺑود و ﭼﯾزی ﺟز آﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧواھد ﺧواﺳت ﻧﺧواھﻧد ﻧوﺷت ،ﻗطﻌﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣذاق ﺣﮑوﻣت ﺧوش ﺑﯾﺎد ،وﻟﯽ ﻣن اﯾﻣﺎن دارم ﮐﮫ اﻣﯾد ﮐﺗﮏ ﺧورده ﺑود و ﺑﻧده ﺧدا آدم ﻧﺣﯾﻔﯽ ھم ﺑود ،ﺧﯾﻠﯽ ظرﯾف ﺑود اﯾن ﺑﺷر ،و ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ زﯾر ﮐﺗﮏ ﺣﺎﻟش
ﺑد ﺷده و رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺷده و اﯾﺷﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ) « .ﻣﻧﺑﻊ -وب ﺳﺎﯾت ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ) ،(http://www.voanews.com/persian/news/a-31-2009-03-28-voa11-62495702.htmlاطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎزه در ﻣورد
ﻣرگ اﻣﯾدرﺿﺎﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ در زﻧدان اوﯾن ٢٨ ،ﻣﺎرس (٢٠٠٩
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ دادﺧواه ﺑرای ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣوﮐﻠش ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد و در  ٢٩اﺳﻔﻧد  ٨٧ﭘﯾﮑر اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ در ﮔورﺳﺗﺎن
ﺑﮭﺷت زھرا ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد .ﺧﺎﻧواده ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑراﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ “ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧداﺷت”،ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ طﯽ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ”ﻣﺳﺋوﻟﯾن
زﻧدان اوﯾن ﻣﻘﺻر ھﺳﺗﻧد ،و اﯾن ﻗﺗل ﻣﺷﮑوک اﺳت و ﺑﺎﯾد ﭘﯾﮕﯾری ﺷود ”.ﺑﮫ رﻏم ﺗﻧﺎﻗض ھﺎ و اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ،ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﻧون درﺑﺎره
اﺑﮭﺎﻣﺎت ﭘروﻧده ﻣرگ اﻣﯾدﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﻧداده و ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑﺎﯾت دادﮔﮭﯽ ﺑرﮔزار ﻧﮑرده اﻧد .ﻣرگ اﻣﯾدرﺿﺎ ﻣﯾرﺻﯾﺎﻓﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و وﺑﻼگ
ﻧوﯾس ﺟوان در  ٢٨اﺳﻔﻧد  ١٣٨٧ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ﺑﺎزداﺷت و زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑود ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻣرگ ھﺎی ﻣﺷﮑوک اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺻدی ﻣرﺗﺿوی ﺑر
دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﮭران اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
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اﻣﯾر ﺟوادی ﻓر ،ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻣراﻧﯽ ،ﻣﺣﺳن روح اﻻﻣﯾﻧﯽ،
راﻣﯾن آﻗﺎزاده ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ-
 ١٣٨٨ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری

اﻣﯿﺮﺟﻮادی ﻓﺮ  -از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺎل ١٣٨٨

در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٣٨٨و ﺑﺎزداﺷت ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﭘس از آن ﮔزارش ھﺎی ﻣﺗﻌددی از ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدن،ﺷﮑﻧﺟﮫ،و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت.در اﯾن ﻣﯾﺎن اﻣﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﻣﯾر ﺟوادی ﻓر،ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻣراﻧﯽ،ﻣﺣﺳن روح
اﻻﻣﯾﻧﯽ و راﻣﯾن آﻗﺎزاده ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک از وﯾژﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
اﻣﯾر ﺟوادی ﻓر،ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻣراﻧﯽ،ﻣﺣﺳن روح اﻻﻣﯾﻧﯽ و راﻣﯾن آﻗﺎزاده ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ده ھﺎ ﻧﻔر دﯾﮕر از ﻣردم ﻣﻌﺗرض در
ﺟرﯾﺎن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ  ١٨ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٣٨٨در ﺗﮭران از ﺳوی ﻣﺎﻣوران در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ھﺎی اطرف داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑﺎزداﺷت ﺷده و در
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ارﺷد ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻌﺑد ﻣرﺗﺿوی دادﺳﺗﺎن وﻗت ﺗﮭران ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و در اﺛر
ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺿرب و ﺷﺗم در اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
از اﺣﻣد ﻧﺟﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔر ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ﻧﺎﻣﺑرده ﺷده اﺳت.

در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺣﺳن روح اﻻﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭘدرش ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن روح اﻻﻣﯾﻧﯽ از اﻋﺿﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺣزب اﯾﺛﺎرﮔران و از ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ و ﺷﻣﺎری دﯾﮕر از
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻠﻧﯽ ﺷدن ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ﺷد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در  ٧ﻣرداد ﺳﺎل  ١٣٨٨اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﮔزارﺷﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗور ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک را ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.ھرﭼﻧد ﮔزارش ھﺎی دﯾﮕر از ﺗداوم ﻗﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه
ﺣﮑﺎﯾت دارﻧد.
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ھﻣﭼﻧﯾن در ﺷﮭرﯾور ھﻣﺎن ﺳﺎل از ﮐﺷﺗﺎر ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ﺑﮫ ﻋﻧوان”ﺟﻧﺎﯾت” ﻧﺎﻣﺑرد و ﮔﻔت
ﮐﮫ دﺳﺗور ﭘﯾﮕﯾری آن را ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت .ھﻣزﻣﺎن ﺣﻣﯾد درﺧﺷﺎن ﻧﯾﺎ،ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم رﯾﯾس دادﮔﺳﺗری ﺗﮭران،اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ”ﺗﻌطﯾﻠﯽ
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮭرﯾزک را از دو ﺳﺎل ﭘﯾش درﺧواﺳت ﮐرده ﺑودﻧد و اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه زﯾرﻧظر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ ﻧﺑوده اﺳت”
ازﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ دو ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗذﮐر رﯾﯾس دادﮔﺳﺗری ﺗﮭران درﺑﺎره ﺗﻌطﯾﻠﯽ اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد و”از دادﺳرای اﻧﺗظﺎﻣﯽ
ﻗﺿﺎت ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮭﻣﺎن را ﺑﮫ ﮐﮭرﯾزک ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردهاﻧد ،ﺑرﺧورد ﮐﻧد) ”.ﻣﻧﺑﻊ :اﻧﺗﻘﺎد ازﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ  ٢ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗذﮐر درﺑﺎره ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ٧،ﻣرداد ((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1378264&Lang=P) ١٣٨٨

ﻣﺤﺴﻦ روح اﻻﻣﯿﻨﯽ -از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

در  ٢١دی ﻣﺎه ﺳﺎل “ ١٣٨٨ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﺣوادث ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت” ﺿﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارﺷﯽ
درﺑﺎره ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک”ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ،دادﺳﺗﺎن ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب وﻗت ﺗﮭران را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺎدرﮐﻧﻧده دﺳﺗور اﻧﺗﻘﺎل
ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن روز  ١٨ﺗﯾر ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک” ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣرﺗﺿوی دﻟﯾل اﯾن ﮐﺎر را “ﻓﻘدان ظرﻓﯾت
زﻧدان اوﯾن” اﻋﻼم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﻋﯽ ﺷده ﮐﮫ ﻋﻠت ﻣرگ ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک “اﺑﺗﻼ
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻧﻧژﯾت” اﺳت اﻣﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه ﻣﺟﻠس در ﺑررﺳﯽھﺎی ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ﮐﮫ”ھر دوی اﯾن اظﮭﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ

اﺳت”.
ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه ﻣﺟﻠس ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ “ﻓﻘدان ﺟﺎ و ظرﻓﯾت زﻧدان اوﯾن ،ﻣطﻠب ﺻﺣﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳت و زﻧدان اوﯾن ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘذﯾرش آن ﺑﺎزداﺷتﺷدﮔﺎن را داﺷﺗﮫ” و
ﻋﻼوه ﺑراﯾن ﻋﻠت ﻣرگ ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ﻧﯾز”ﺿرب و ﺷﺗم و ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﻣﺄﻣوران و ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ،ازدﺣﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ،ﺿﻌف اﻣور ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب،
اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﺗوﺑوس ،و ﮔرﻣﺎ” ﺑوده اﺳت .ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه ﻣﺟﻠس ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑراﯾﻧﮑﮫ”ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ دﻻﯾل ﮐﺷﺗﮫﺷدن اﯾن ﺳﮫ ﺟوان ﺑﺎزداﺷتﺷده ﺑر ﻋﮭده دﺳﺗﮕﺎه
ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺳت” از ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺿﻣن “رﯾﺷﮫﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾﻖ و ﺑرﺧورد ﺟدی ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻋواﻣل اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﻠﺦ اﻋم از ﻗﺿﺎﯾﯽ ،اداری و اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﺑدون رﻋﺎﯾت ھر
ﮔوﻧﮫ ﻣﻼﺣظﮫای و ﺑﺎ ﺗﻘدم دﻟﺳوزی ﺗﺎم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﺑروی ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ” اﯾن ﭘروﻧده را ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﺎﻧد و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را از اﻗداﻣﺎت ﺧود ﻣطﻠﻊ و “ﺑﺎ ﻋواﻣل
اﺻﻠﯽ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧﺎوﯾن” آﻧﮭﺎ ﺑرﺧورد ﮐﻧد) .ﻣﻧﺑﻊ -ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه ﻣﺟﻠس ٢٠،دی ((http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1470887&Lang=P) ١٣٨٨
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﭘروﻧده ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺧود ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﯾز آن را “ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک” ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻧد ،ﺑﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ “ ١١ﻧظﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔر ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ” در ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ و ﺑدون ذﮐر ﻧﺎم
ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑرﮔزار ﺷد .در ﺟرﯾﺎن ﺑرﮔزاری ھﻣﯾن دادﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن روح اﻻﻣﯾﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرد راﻣﯾن آﻗﺎزاده
ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز در ﺷﻣﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک و ﮐﺳﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺛر ﻋوارض ﺷرﺑﺎت و ﺷﮑﻧﺟﮫ در اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه
ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت اﻣﺎ ﭼون ﻣرگ او در ﺑﯾرون از ﺑﺎزدﺷﺗﮕﺎه روﯾداده ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﯾروی ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺣﺎﺻر ﻧﺷده ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت
ﺧﺎﻧواده راﻣﯾن آﻗﺎزاده رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد.

ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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دوﺷﻧﺑﮫ  ١ﺷﮭرﯾور  ١٣٨٩ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﻣﺣﺳﻧﯽ اژهای ﺳﺧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺧﺑر “ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺳﮫ ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘروﻧده ﮐﮭرﯾزک”
را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد و رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻧﯾز ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﺧﺑر “ﺻدور ﺣﮑم ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺑرای ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ،ﺣﺳن زارع دھﻧوی )ﻗﺎﺿﯽ ﺣداد( و
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺣﯾدری ﻓر” از اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﮔزاری ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﺑر دادﻧد.ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد در ھﻔﺗم ﻣﮭرﻣﺎه  ١٣٨٩ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻣراﻧﯽ
،ﻣﺣﺳن روح اﻻﻣﯾﻧﯽ و اﻣﯾر ﺟوادی ﻓر ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ از اﻋدام دو اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه
ﮐﮭرﯾزک ﮐﮫ دادﮔﺎه آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﺎﺷر ﻗﺗل ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﮐرد،ﮔذﺷت ﮐردﻧد.
SHARE THIS

https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/death_in_prisons_report/
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اﻟﺑﺗﮫ ﺧﺎﻧواده ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﮐﮭرﯾزک در ھﻣﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺧواھﺎن “ﻟﻐو ﻣﺻوﻧﯾت آﻣران ﻗﺿﺎﯾﯽ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت” ھﺳﺗﻧد و ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ “ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧون ﺑﮫ
ﻧﺎﺣﻖ رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن ،ﺑﺎ ﮔذﺷت از ﻗﺻﺎص دو ﻣﺟری اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﺷدهاﻧد و ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﺟرای ﺳﺎﯾر ﻣﺟﺎزاتھﺎ در ﻣورد آﻧﮭﺎ ،ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﺧود را در ﻣﺳﯾر ﺧوﻧﺧواھﯽ و ﭘﯾﮕرد آﻣران و ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﮫ ﻣﺻوﻧﯾتھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﻓرورﯾﺧﺗن اﺳت ،ﻗرار ﺧواھﯾم داد”.
در واﭘﺳﯾن روزھﺎی ﺳﺎل  ١٣٨٩روز  ٩اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ﻣﺣﺳﻧﯽ اژه ای ﺳﺧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ “ﭘروﻧده ﺳﺑﺣﺎن و ﮐﮭرﯾزک و
دادﺳﺗﺎن ﺳﺎﺑﻖ ،در دادﮔﺎه ﻣﻔﺗوح اﺳت”.

راﻣﯿﻦ آﻗﺎزاده ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ
از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

-

او ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻠت ﺗﺎﺧﯾر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢ﺳﺎﻟﮫ در رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘروﻧده را ﻧﯾز ﻋدم درﯾﺎﻓت اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ذﮐر ﮐرد و ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ”
ﺷﺧﺻﺎ ﭘرﺳﯾدم ﻋﻠت ﭼﯾﺳت ﮐﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود؟ ﻣﺳﺋوﻻن دادﺳرای ﻣرﺑوطﮫ ﮔﻔﺗﻧد اﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺗﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ھﻧوز ﺟواب ﻧﯾﺎﻣده و
اﯾن اﺳﺗﻌﻼم ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺛﯾرﮔذار در ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ اﺳت ،اﮔر ﺟواب اﺳﺗﻌﻼم ﺑﯾﺎﯾد ،ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد” .ﭘروﻧده آﻣران ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺟﻧﺎﯾت
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ﺗﺎﮐﻧون ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻣﺎ ﺳﻌﯾد ﻣرﺗﺿوی ﺑﮫ رﻏم ﺗﻌﻠﯾﻖ از ﺳوی دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻗﺿﺎت ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﻌﺎون ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد و رﺋﯾس ﺳﺗﺎد ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﻧﺻوب ﺷده و ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن در
ﺟرﯾﺎن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی اﺧﯾر ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز در ردﯾف ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن وﯾژه ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭘروﻧده ﻣرگ
ﻣﺷﮑوک ﭘزﺷﮏ وظﯾﻔﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک راﻣﯾن ﭘوراﻧدرﺟﺎﻧﯽ ﻧﯾز ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧده اﺳت.راﻣﯾن ﭘور اﻧدرﺟﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮏ
وظﯾﻔﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک را ﻗﺑل از ﻣرگ وﯾزﯾت ﮐرده ﺑود اﻣﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ
از اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ او در ﻣﺣل اﺳﺗراﺣﺗﮕﺎه ﺧود در داﺧل ﯾﮑﯽ از ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ اﯾن ﻧﯾرو

ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده اﺳت.

ﻣﺤﺴﻦ دﮔﻤﮫ ﭼﯽ ١٣٩٠ -زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ روز دوﺷﻧﺑﮫ  ١۶ﺷﮭرﯾور  ١٣٨٨از ﺳوی ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﺎزداﺷت و ﺑﻧد  ٢٠٩زﻧدان اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل
ﺷد ،و ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﺷﻧﺑﮫ  ٨ﻓروردﯾن ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺧﺑر ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ  ۵٣ﺳﺎﻟﮫ اﻋﻼم ﺷد .ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫﭼﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن
ﺗﮭران ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﻧﺧﺳت ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ھواداری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ زﻧداﻧﯽ و آزاد ﺷده ﺑود.

ﻣﺤﺴﻦ دﮔﻤﻪ ﭼﯽ
زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ

-

اﺗﮭﺎم وی در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزداﺷت  ١۶ﻓروردﯾن ﺳﺎل “ ١٣٨٨ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ” ﻋﻧوان ﺷد .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد در
ﻣﮭرﻣﺎه  ١٣٨٨ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣرﯾم اﻟﻧﮕﯽ ھﻣﺳر ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ را ﻧﯾز ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ
ﭼﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻏﯾر ﻏﻠﻧﯽ و ﺑدون ﺣﺿور وﮐﯾل در ﺷﻌﺑﮫ  ١۵دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻠواﺗﯽ ﺑﮫ  ١٠ﺳﺎل زﻧدان و
ﺗﺑﻌﯾد ﺑﮫ زﻧدان ﮔوھردﺷت ﮐرج )رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر( ﻣﺣﮑوم ﺷد.

ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزداﺷت و ﺑﺎ “دل درد ﺷدﯾد”»،ﻧﺎرﺣﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ” و”ﮐﺎھش وزن ﺷدﯾد” ﻣواﺟﮫ ﺷده و ﺑﮫ رﻏم درﺧواﺳت اﻋزام ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ
ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﻣواﺟﮫ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾری  ۴ﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻋزام ﺷد.ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص “ﺳرطﺎن ﭘﺎﻧﮑراس” ﺑرای اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ “ﺷﯾﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ” ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
اﻣﺎ اﻋزام وی ﺑﮫ ﺷﯾﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ از ﺳوی ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ھﻣراه ﺷده و ﺑﮫ ﺟﺎی  ٢۵دی ﻣﺎه ،ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ اواﯾل اﺳﻔﻧد  ١٣٨٩ﺑرای ﺷﯾﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.
در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﻣﺳرش “دﺳت و ﭘﺎی ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ را ﺑﺎ دﺳتﺑﻧد و ﭘﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﺗﺧت ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗراض وی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ” و ﻣﺎﻣوران ﺑﺎردﯾﮕر او
را ﺑﮫ زﻧدان ﮔوھردﺷت ﮐرج ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﺗﻧﮭﺎ  ٣ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺟﺳﻣﯽ او ﺑﺣراﻧﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷود از ﺳوی ﻣﻘﺎم ھﺎی زﻧدان ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و
ﭼﻧدی ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﮔذﺷت .در  ٢٠ﻓروردﯾن  ١٣٩٠و  ١٢روز ﭘس از ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ،ھﻣﺳرش ﻣرﯾم اﻟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر در
اﯾران ﮔﻔت ﮐﮫ”ﺟﺳد ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص دﻗﯾﻖ ﻋﻠت ﻣرگ ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﻣﺎ ھﻧوز ﭘﺎﺳﺧﯽ از اﯾن ﻧﮭﺎد اﻋﻼم ﻧﺷده اﺳت) ”.ﻣﻧﺑﻊ  :ھﻣﺳر
ﻣرﺣوم ﻣﺣﺳن دﮐﻣﮫ ﭼﯽ :ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺳرم از ﭘﯾﮕﯾری ﻋﻠت ﻣرگ ھﻣﺳرم ﮔذﺷﺗم،ﮐﻣﭘﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر دراﯾران  ٢٠ﻓروردﯾن ١٣٩٠
)((/http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohsen_dokmehchi
ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ روز  ١٠ﻓروردﯾن در ﺑﮭﺷت زھرا ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر ﺷدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮑﺻد ﻣﺎﻣور ﺑرﮔزار ﺷدوﻣﺎﻣوران ھﻣﭼﻧﯾن در
ﭘﺎﯾﺎن ﻣراﺳم ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣراﺳم ھﺟوم ﺑردﻧد ،و ھﻣﺳر اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد) .ھﻣﺳر دﮔﻣﮫ ﭼﯽ :ﺗﮭدﯾدم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣراﺳم
ﺗرﺣﯾﻣﯽ ﺑرای ھﻣﺳرم ﺑرﮔزار ﻧﮑﻧم ،وب ﺳﺎﯾت راه ﺳﺑز  ١٣ﻓروردﯾن  ((/http://www.rahesabz.net/story/34948) ١٣٩٠و )ﯾورش ﻣﺎﻣوران ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣراﺳم
ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ ،وب ﺳﺎﯾت راه ﺳﺑز  ١٠ﻓروردﯾن ((/http://www.rahesabz.net/story/34852) ١٣٩٠
ﻣرﯾم اﻟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻗﺑل از ﻣرگ ھﻣﺳرش ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ او را ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده ﺑود ،ﮔﻔت”ﺣﺎﻟش ﺧوب ﻧﺑود ،ﻧﯾم ﺳﺎﻋﺗﯽ ﭘﯾﺷش ﺑودم
و ﮐﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯾش را اﻧﺟﺎم دادم .دردش ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﺷدﯾد ﺑود و ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻏذا ﺑﺧورد ﺳرم ﺑﮫ او وﺻل ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ واﻗﻌﺎ وﺿﻌﯾﺗش وﯾژه ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﺗﻣﺎم ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وﻗﺗﯽ اﯾن ﺧﺑر را ﺷﻧﯾدم ﺷوﮐﮫ ﺷدم”.
ﻣرﯾم اﻟﻧﮕﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت “ :ھﯾﭻ ﮐس از ﺳرﺑﺎز و ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﻔت ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑراﯾم ھﻣﺳرم اﻓﺗﺎد و او ﭼطور ﺗﻣﺎم ﮐرد .ھﻧوز ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت
 ھم ﻗرار ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن ﭼﯾزی ﺑداﻧم .وﻗﺗﯽ ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣراﺳم ھﻣﺳرم ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺑودم و ﻣن را ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣراﺳﻣﯽ ﻧﮕﯾرم و ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺑودم و ﺣﺗﯽ
ﺷﺎﯾد
THIS
SHAREﺧودم ﮐﺎری ﻧﮑﻧم و از آن ﮔذﺷﺗم… .ھﯾﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ و ھﯾﭻ ﻣرﺟﻌﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ
ﭘﺳر ﺟواﻧم و
ﮔﻔﺗﻧد ﺑراﯾم ﻗرار ﺑﺎزداﺷت ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﯾﮕر ﺗرﺟﯾﺢ دادم ﺑرای ﺣﻔظ زﻧدﮔﯽ
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ﺑرای ﻣرگ ھﻣﺳرم)ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ( ﻧداده اﺳت .اﮔر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﻋث ﻣرگ ھﻣﺳرم ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾﮕر او زﯾر ﺧﺎک اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭼﯾزی را ﺛﺎﺑت ﮐرد .ﻣن ھم دﯾﮕر
ﭘﯾﮕﯾری ﻧﺧواھم ﮐرد ،اﺻﻼ ﭼﮫ را ﺑﺎﯾد ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧم؟ ﻣﮕر ﭼﯾزی ھم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت؟ ﻓﻘط ﺑﺎ درﺧواﺳﺗم ﺗﻧﮭﺎ ﺧودم و ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺳرم را ﺑﮫ دردﺳر ﻣﯽ اﻧدازم وﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﺷﮑل ھﺎﯾم اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم .درﺧواﺳت دوﺑﺎره ام ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﭼﮫ ام و ﺧودم) ”.ھﻣﺳر ﻣرﺣوم ﻣﺣﺳن دﮐﻣﮫ ﭼﯽ :ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺳرم از ﭘﯾﮕﯾری
ﻋﻠت ﻣرگ ھﻣﺳرم ﮔذﺷﺗم ،ﮐﻣﭘﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران  ٢٠ﻓروردﯾن ((/http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohsen_dokmehchi) ١٣٩٠

ﺣﺳن ﻧﺎھﯾد ،١٣٩٠ -ﻣﮭﻧدس ﻣﺧﺎﺑرات
ﺣﺳن ﻧﺎھﯾد ﻣﮭﻧدس ﻣﺧﺎﺑرات در ﺳﺎل  ١٣٨٣ﺑﮫ اﺗﮭﺎم “اﻓﺷﺎی اﺳﻧﺎد طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده” ﺑﺎزداﺷت ﺷد.او از ﺳوی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ “٣
ﺳﺎل زﻧدان و ﭘرداﺧت  ۶٣ھزار ﯾورو” ﻣﺣﮑوم و دوران ﺣﺑس ﺧود را در ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن ﮔذراﻧد.

ﺣﺴﻦ ﻧﺎھﯿﺪ  -زﻧﺪاﻧﯽ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ) ﻋﮑﺴﯽ از او
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد(

او در ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﻣﺷﮑوک اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی در زﻧدان اوﯾن از اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺎﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻌﯾﯾن
ﻋﻠت ﻣرگ اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی ﺷده ﺑودﻧد.اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻧﯾز طﯽ دوران زﻧدان ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری و درد ﻣواﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺗوﺟﮭﯽ و ﺗﺎﺧﯾر ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﺑرای اﻋزام ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و آﻏﺎز درﻣﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷد.ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﯾﻣﺎری ﺣﺳن
ﻧﺎھﯾد “ﺳرطﺎن” اﻋﻼم ﺷد.

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و زﻧدان اوﯾن از اﻋزام او ﺑﮫ ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﻌﻼﺟﯽ ﺧودداری ﮐرده و ﻋﻼوه ﺑر  ٣ﺳﺎل دوران
ﻣﺣﮑوﻣﯾت ٣ ،ﺳﺎل دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ  ۶٣ھزار ﯾوروﯾﯽ در زﻧدان ﻧﮕﮭداری ﺷد .در ھﻔﺗﮫ ھﺎی واﭘﺳﯾن
زﻧدﮔﯽ ﺣﺳن ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺗﮭران اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت و در ﻧﯾﻣﮫ ﻓروردﯾن ﺳﺎل  ١٣٩٠درﮔذﺷت .ﺣﺳﯾن روﻧﻘﯽ،ﻣﮭدی
ﺧداﯾﯽ،اﺣﻣد ﺷﺎھرﺿﺎﯾﯽ ،آرش ﺻﺎدﻗﯽ و راﻣﯾن ﭘرﭼﻣﯽ ﭘﻧﺞ ﻧﻔر از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ روز  ۶ﺧرداد  ١٣٩٠ﺑﺎ “اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﻧﺳﺑت ﺑﮫ”ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﻋﻣﺎل ﺷده و
ﻧﻘض ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ زﻧداﻧﯾﺎن در زﻧدان ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ”اﻋﺗراض ﮐردﻧد.
اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ “در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯾر ﺑﺎ ھدف ھر ﭼﮫ ﻣﺣدود ﮐردن زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،آن ﭼﻧﺎن ﻓﺷﺎر از ﺳوی رژﯾم ﺣﺎﮐم اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
رﺳﯾدﮔﯽ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز از ﺳوی آﻧﺎن درﯾﻎ ﮔﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ اﯾن ﻗﺻور در ﺑﻌﺿﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﺑب ﺑﮫ وﺟود آﻣدن آﺳﯾب ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺟﺑران و ﺣﺗﯽ در
ﭼﻧد ﻣورد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓوت ﺷده اﺳت ”.اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن از “اﮐﺑر ﻣﺣﻣدی و اﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﺣﺷﻣت ﺳﺎران” ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻣﺑردﻧد و ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد
ﮐﮫ”ﻣﺣﺳن دﮔﻣﮫ ﭼﯽ و ﺣﺳن ﻧﺎھﯾد ﻧﯾز در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯾر” از ﺟﻣﻠﮫ زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن “ﻧﻘض ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ زﻧداﻧﯾﺎن” و “ﻓﺷﺎر” و “درﯾﻎ ﮐردن رﺳﯾدﮔﯽ ھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ” ﺷده اﻧد) .ﺣﻣﺎﯾت ﭘﻧﺞ ﺗن از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻧد  ٣۵٠اوﯾن ) (/http://www.rahesabz.net/story/37509از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧدان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر ،راه ﺳﺑز آزادی  ۶-ﺧرداد
(١٣٩٠

ھﺪی رﺿﺎزاده ﺻﺎﺑﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ

ھﺪی ﺻﺎﺑﺮ  -ﻓﻌﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ

ھدی رﺿﺎ زاده ﺻﺎﺑر ﮐﮫ ﺑﮫ”ھدی ﺻﺎﺑر” ﺷﮭرت دارد از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ و از ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠﮫ ﺗوﻗﯾف ﺷده “اﯾران ﻓردا” در
دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﺑود .او درﺟرﯾﺎن ﺑرﺧورد ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ “ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ”در  ٩ﺑﮭﻣن  ١٣٧٩از
ﺳوی ﺷﻌﺑﮫ  ٢۴دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﮭران ﺑﺎزداﺷت ﺷد.
ﻋزتﷲ ﺳﺣﺎﺑﯽ ،ﺣﺑﯾبﷲ ﭘﯾﻣﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﻠﮑﯽ ،رﺿﺎ رﺋﯾس طوﺳﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن رﻓﯾﻌﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺑﺳﺗﮫﻧﮕﺎر ،ﺗﻘﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯾرﺿﺎ
رﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﺳﻌود ﭘدرام ،ﺳﻌﯾد ﻣدﻧﯽ ،ﻣرﺗﺿﯽ ﮐﺎظﻣﯾﺎن ،ﻣﺣﻣود ﻋﻣراﻧﯽ ،رﺿﺎ ﻋﻠﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اردھﺎﻟﯽ از دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻻ ﻣﻠﯽ
ﻣذھﺑﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ھدی ﺻﺎﺑر در ﺳﺎل  ١٣٧٩ﺑﺎدزداﺷت ﺷدﻧد.آن ھﺎ ﻣﺎه ھﺎ در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه  ۵٩واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران
در ﭘﺎدﮔﺎن ﻋﺷرت آﺑﺎد ﺗﮭران و در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﻣﺣﺑوس و ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺷدﻧد ،و در ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ،ﺑﺎ ﻗرار وﺛﯾﻘﮫ و اﺣﮑﺎم
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ زﻧدان ﺻﺎدره از ﺳوی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﮭران ،آزاد ﺷدﻧد.

ھدی ﺻﺎﺑر در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺑﺎزداﺷت و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ از ﺳوی ﺷﻌﺑﮫ  ٢۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ  ١٠ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷد و ﭘس از ﻣﺎه ھﺎ ﺗﺣﻣل ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑﺎ ﺗودﯾﻊ وﺛﯾﻘﮫ ١٣٠
ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ آزاد ﺷد .در دوم آذر ﺳﺎل  ١٣٨١ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ھﻣراه  ١۴ﻧﻔر دﯾﮕر از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده در ﺳﺎل  ١٣٧٩طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧطﺎب ﺑﮫ
“ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﻠت اﯾران” ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﺧود در طول ﺑﺎزداﺷت اﻋﺗراض ﮐرده و اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ “ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟرم ﺗﺎﮐﯾد
ﻧظرات ﺧود ﻣورد ظﻠم ،ﺗﮭﺎﺟم ،ﺑﺎزداﺷت و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد و در ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن ﺣداﻗل ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ و ﺷﮭروﻧدی آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﻣﺎل و ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﻘض ﺷده اﺳت ) ”.ﻧﺎﻣﮫ  ١۵ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﻠت اﯾران ،ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ٢،آذر ( http://www.bbc.co.uk/persian/iran/021123_h-mellimazhabi.shtml) (١٣٨١
در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ دﯾﮕر از اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزداﺷت ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ اﺷﺎره ﺷده”از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣداﻗل ﻣوازﯾن و ﻣﻘررات ھﻧﮕﺎم
ﺑﺎزداﺷت ،ﻧﮕﮭداری طوﻻﻧﯽ ﻣدت از  ٨١ﺗﺎ  ۴۴١روز در ﺳﻠول اﻧﻔرادی و ﺗﮭدﯾد ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﻣرار ﺑﺎزداﺷت در ﺳﻠول اﻧﻔرادی و رھﺎ ﮐردن زﻧداﻧﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯾف ﺑرای
روزھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺗﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ در اﻧﻔرادی ﺑدون ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ،و ﺑﮫ ﻣﻧظور وادار ﮐردن اﻓراد ﺑﮫ اظﮭﺎر ﻧداﻣت و ﺗوﺑﮫ و اﺧذ اﻋﺗراﻓﺎت دروﻏﯾن ،اﻧﺟﺎم ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺷمﺑﻧد،
رو ﺑﮫ دﯾوار ﻧﺷﺎﻧدن ﻣﺗﮭم و ﻋدم اطﻼع از ھوﯾت ﺑﺎزﺟو” و “ﺿرب و ﺷﺗم ﻋدهای از ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ،اﻧﺟﺎم ﺑﺎزﺟوﯾﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎرف و ﺧﺻوﺻﺎ ﺷب و
ﺷب ،ﺗﮭدﯾد ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺎزداﺷتﺷدﮔﺎن ﺑﮫ اﻋدام و ﺻدور ﺣﮑم ﺳﻧﮕﯾن ،ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ و ھﺗﮏ ﺣﯾﺛﯾت اﻓراد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔرﻓﺗن اﻋﺗراﻓﺎت ﻏﯾر واﻗﻌﯽ” و
ﻧﯾﻣﮫ
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ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه  ۵٩ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺑﻧد وﯾژه زﻧﺎن ﺑود و ﺗﻣﺎم ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن آن ﻣرد ﺑودﻧد” از دﯾﮕر ﻣواردی ﺑود ﮐﮫ ھدی ﺻﺎﺑر و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود آن را ﻓﺎش ﮐرده
ﺑودﻧد.
) ﻧﺎﻣﮫ  ١۵ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﻠت اﯾران ،ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ٢،آذر  (( http://www.bbc.co.uk/persian/iran/021123_h-mellimazhabi.shtml) ١٣٨١در  ٢۴ﺧرداد ﺳﺎل ،١٣٨٢ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ  ٧ﻣﺎه ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر آن ﻧﺎﻣﮫ ،ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﺎردﯾﮕر ﺑﺎزداﺷت ﺷد.
او ﺑﻌدھﺎ در  ٢۴اردﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎل  ١٣٨۴طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از زﻧدان ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت و ﻣﺣﻣود ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی رﺋﯾس وﻗت ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ارﺳﺎل ﮐرد
ﺷرﺣﯽ از ﻣﺎﺟرای ﺑﺎزداﺷت دوﺑﺎره ﺧود را ﺑﺎزﮔﻔت“ :اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺳﺎﻋت  ٨:٣٠ﺻﺑﺢ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٢۴ﺧرداد  ١٣٨٢در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﻧزل ﻣﺳﮑوﻧﯽ در ﺑراﺑر دﯾدﮔﺎه ﻣﺗﺣﯾر
ﻋﺎﺑران ﻣﺣل ،ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺗﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﭘﻧﺞ ﻧﻔره ﻣﺣﺎﺻره و دﺳﺗﮕﯾر ﺷدم .در ھﻣﺎن ﺣﺎل در ﺑراﺑر ﭘرﺳش ﻣن ﮐﮫ “ﺑﮫ ازای ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺳوار ﺧودرو ﺷوم؟”
ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﮐﺎھﯽ اراﺋﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣن ﻓﻘط  ۵ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻓرﺻت ﺑﻠﻊ ﺑﺻری آن را داﺷﺗم .ﺑﺎ اﻧدک ﻣﮑث ﻣن ،دﺳت ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻣری زﯾر ﭘﯾراھن
رﻓت! ﺳﭘس ﺑﺎ دﺳﺗﺑﻧد و ﭼﺷمﺑﻧد ﺑﮫ زﻧدان ﻣﻧﺗﻘل ﺷدم .ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﻓرزﻧد ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫام ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﻧزل ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑُرد ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ و ﺿرب و ﺷﺗم ﺗﯾم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗرار
ﮔرﻓت و ﻟوﻻی درب ﻣﻧزل در ﺑراﺑر ﻣﻘﺎوﻣت ﻓرزﻧدم ﺑرای ﻣﻣﺎﻧﻌت از ورود آﻧﮭﺎ ،از ﺟﺎ درآﻣد .ﮐﺎﻏذ ﮐﺎھﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺟﺎی “ﺣﮑم ﺟﻠب” ،ﻓﺎﻗد ﻣﮭر و ﺣﺗﯽ ﻣﻘﺎم و
ﺳﻣت ﻓرد اﻣﺿﺎءﮐﻧﻧده آن ﺑود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ،اﻣﺿﺎء ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ دادﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺑود .ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده “ ١١٢ﻗﺎﻧون آﯾﯾن دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب” ـ
ﻣﺻوب  ١٣٧٨ـ “اﺣﺿﺎر ﻣﺗﮭم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽآﯾد .اﺣﺿﺎرﻧﺎﻣﮫ در  ٢ﻧﺳﺧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ را ﻣﺗﮭم ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺳﺧﮫ دﯾﮕر را اﻣﺿﺎ ﮐرده و ﺑﮫ
ﻣﺄﻣور اﺣﺿﺎر رد ﻣﯽﮐﻧد ”.ﻣﺎده  ١١٨ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﭼﻧﯾن ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ “ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات آنھﺎ ﻗﺻﺎص ،اﻋدام و ﻗطﻊ ﻋﺿو ﻣﯽﺑﺎﺷد” و ﻧﯾز
در ﻣورد “ﻣﺗﮭﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﯾﺎ ﺷﻐل و ﮐﺳب آنھﺎ ﻣﻌﯾن ﻧﺑوده و اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﺿﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد” ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑدوا ً اﺣﺿﺎرﯾﮫای
ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎﺷد دﺳﺗور ﺟﻠب ﻣﺗﮭم را ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد)”.ﻧﺎﻣﮫ ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﻣﺣﻣود ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ٢۵،اردﯾﺑﮭﺷت (١٣٨۴
ھدی ﺻﺎﺑر در ھﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ”اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻓردی ﮐﺎﻣﻼً در دﺳﺗرس ،ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﻧزل و ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﺷﺧص ،ﺑﺎ ﺣﮑم ﺑدوی ﺣﺑس  ١٠ﺳﺎﻟﮫ ،رھﯾن ﯾﮏ ﻓﻘره وﺛﯾﻘﮫ
ﯾﮑﺻد و ﺳﯽ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻧزد ﺷﻌﺑﮫ  ٢۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑوده و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ،ﻣﺎهھﺎ ﺗﺣت ﻧظر ﯾﮏ ﺗﯾم ﮐﺎﻣل ﺗﻌﻘﯾب و ﻣراﻗﺑت ﮐﮫ ھم ﺷﺧص رﺋﯾسﺟﻣﮭور و ﻗﺑل از
آن وزﯾر ﮐﺷور را طﯽ ﯾﺎدداﺷﺗﯽ از ﻣزاﺣﻣتھﺎ و ﻧﺎاﻣﻧﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣطﻠﻊ ﮐرده ﺑودم ،ﻗرار داﺷﺗم.در اﯾن ﺷراﯾط ﭼﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮐﻣﯾنﮔذاری و ﻣﺣﺎﺻره؟” )ﻧﺎﻣﮫ
ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﻣﺣﻣود ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ٢۵،اردﯾﺑﮭﺷت (١٣٨۴
او ھﻣﭼﻧﯾن از ﻧﮕﮭداری ﺧود ﺑﮫ ﻣدت  ٧٠٠روز در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺧﺑر داد و اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ”ﻧداﺷﺗن ﺣﻖ ﺗﻠﻔن ﮐردن ،ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺎﻣﻧظم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ،و ﺣﺗﯽ درﯾﻎ از داﺷﺗن
ﯾﮏ آﯾﻧﮫ ﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن ﻧﺦ و ﺳوزن و… و ﻣﮭﻣﺗر اﯾن ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ و رﯾﺎﺳت زﻧدان اوﯾن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑر اﯾن ﻗﺳﻣت زﻧدان ﻧدارد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ رﯾﺎﺳت زﻧدان اوﯾن ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را در ﻗﺑﺎل ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻣزﺑور ﺑﭘذﯾرد .ﭼرا ﮐﮫ ﭘس از ﮔذﺷت ﺑﯾش از  ٧٠٠روز از ﺑﺎزداﺷت ﺑﻧده ،ﻧﺎم ﻣﺎ در
ﻟﯾﺳت زﻧداﻧﯾﺎن اوﯾن ﻗرار ﻧدارد و وﮐﻼ و ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﺎرھﺎ اﯾن ﻣطﻠب را از اطﻼﻋﺎت زﻧدان اوﯾن ﭘﯽﮔﯾری ﻧﻣوده و اﻋﻼم ﻋﻠﻧﯽ ﮐردهاﻧد .اﻟﺑﺗﮫ وﺟود ﭼﻧﯾن
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ را ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده و ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻧﺗرل و ﻧظﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ ﺑر آن ﺷدهاﻧد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن )ﺑﺎزﺟوﯾﺎن( در ﺷﮑﺳﺗن ﺣرﻣت
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗدرﺗﯽ ﻓراوان و ﻓراﺗر از ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ دارﻧد .اﯾﺷﺎن در ﺻﺣﺑتھﺎﯾﺷﺎن ﺧود را ﻋﯾن ﻗﺎﻧون و ﻧظﺎم ﻣﯽداﻧﻧد و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد) ”.ﻧﺎﻣﮫ ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﻣﺣﻣد
ﺧﺎﺗﻣﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﻣﺣﻣود ھﺎﺷﻣﯽ ﺷﺎھرودی رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ٢۵،اردﯾﺑﮭﺷت (١٣٨۴
ھدی ﺻﺎﺑر در ھﻣﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺿﻣن رد ﮐﻠﯾﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت وارده ﺑﮫ ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎزﺟوﯾﺎن و ﺿﺎﺑطﯾن”ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧودﺷﺎن “ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﭘروﻧده” و ﺑﮫ زﻋم ﺑرﺧﯽ “ﻧﮭﺎد
ﻣوازی اطﻼﻋﺎﺗﯽ” در ﻣﯾدان ﻓﺗﺢﺷده ﺧود ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﻌت ﺳرزﻣﯾن اﯾران اﺳت ﺑﺎ ﮔﺷتھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،دﺳﺗﮕﯾریھﺎی ﻣﮑرر ﺑدون ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب و در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن
ﺳﻠولھﺎی اﻧﻔرادی و اﺗﺎقھﺎ و ﺣﯾﺎط ﻣﺣﺎﻓظتﺷده ،ﺟوﻻن ﻣﯽدھﻧد و ﺧودﺳراﻧﮫﺗرﯾن ﺑرﺧوردھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧظﺎم و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺎ ﻣﺗﮭﻣﺎن )ﮐﮫ ﺑﻧده ،ﻣﺷت ﻧﻣوﻧﮫ ﺧروار آن
ھﺳﺗم( ﻣﯽﮐﻧﻧد” و “ﺑﺎزﺟوﯾﺎن در ﺻﺣﺑتھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺗﮭﻣﺎن ،ﺧود را ﻣﯾداندار و ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده در ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﻣﯽداﻧﻧد) ”.ﻣﻧﺑﻊ ﻗﺑﻠﯽ(
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮫ ای ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ھﻣراه رﺿﺎ ﻋﻠﯾﺟﺎﻧﯽ و ﺗﻘﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ در  ٢۴آذر  ١٣٨۴طﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ای ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ در ﺷﻌﺑﮫ  ٢۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﮭران ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺷﮑﯾﺎ
ان.ﺟﯽ.او ﺑﮫ  ۶ﻣﺎه زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزداﺷت ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٣٨٨ﮔزارش ھﺎﯾﯽ از ﺑﺎزداﺷت ﭼﻧد روزه و اﺣﺿﺎر و ﺗﻌﻘﯾب
ھدی ﻣﮑرر ﺻﺎﺑر ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.در  ۴ﻣرداد  ١٣٨٩ﺧﺑر ﻣﻔﻘود ﺷدن و ﺑﺎزداﺷت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وی ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .ﺳﻌﯾده ﺟﻣﺷﯾدی،ھﻣﺳر ھدی ﺻﺎﺑر ،در  ۵ﻣرداد  ١٣٨٩اﻋﻼم
ﮐرد ﮐﮫ ھدی ﺻﺎﺑر از ﻋﺻر  ۴ﻣردادﻣﺎه و ﭘس از ﺧرج از ﻣﺣل ﮐﺎرش ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﺳت).ﺳﻌﯾده ﺟﻣﺷﯾدی ھﻣﺳر ھدی ﺻﺎﺑر ،ﻣﯾزان ﺧﺑر ۵ ،ﻣرداد ١٣٨٩
)(( http://www.mizankhabar.net/2010-01-09-16-05-16/1339-1389-05-05-15-21-25.html
در ﭘﯾﮕﯾری ھﺎی ﭼﻧد روزه در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده وی اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھدی ﺻﺎﺑر در ﺑﺎزداﺷت اﺳت .در  ١۴ﺷﮭرﯾور  ١٣٨٩ﺗﻘﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎ
ﻋﻠﯾﺟﺎﻧﯽ دو ﺗن از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٧٩و ﭘس از ان در ﺳﺎل  ٨٢ﺑﮫ ھﻣراه ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﺎزداﺷت و ﺑﯾش از  ٣ﺳﺎل ﺑﮫ ھﻣراه او زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑودﻧد در ﻧﺎﻣﮫ
ای اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ”از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣدت ﭘروﻧدهای ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر ﺗﺷﮑﯾل ﻧﺷده و ھﻣﭼﻧﯾن دﺳﺗﮕﯾری ھدی ﺻﺎﺑر ﺑدون اﺗﮭﺎم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑوده ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﺗﯽ
ﻣﺣﮑوﻣﯾت )اﺑﻼغ ﻧﺷده( ﺳﺎل  ١٣٧٩ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت” و “ﭼون از ﺳﺎل  ١٣٨۴ﺗﺎ  ١٣٨٩ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھدی ﺻﺎﺑر ﻗﺑﻼً  ٢٧ﻣﺎه زﻧدان ﮐﺷﯾده
و  ۵ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﺧﺻﯽ اﺳت ،او دﯾﮕر ﺣﺑﺳﯽ ﺑدھﮑﺎر ﻧﯾﺳت” ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد آن ھدی ﺻﺎﺑر را زﻧداﻧﯽ ﮐﻧﻧد) .ھدی ﺻﺎﺑر ﻧﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد ،ﻧﮫ
ﺣﺑﺳﯽ ﺑدھﮑﺎر اﺳت ،ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎ ﻋﻠﯾﺟﺎﻧﯽ ١۴،ﺷﮭرﯾور  (١٣٨٩ھدی ﺻﺎﺑر اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن در ﺑﺎزداﺷت ﺑﮫ ﺳر ﺑرد.
ﯾﮏ روز ھدی ﺻﺎﺑر ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھﺎﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﻋزت ﷲ ﺳﺣﺎﺑﯽ ،در ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی او و ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﯾر ﺧﺳرو دﻟﯾر ﺛﺎﻧﯽ رﺳﯾده
ﺑود ،اﻋﻼم ﮐردﻧد“ :ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﺎن ﺟﮭﺎن؛ ﻓﻌﺎل و ﻧﺎظر ﯾﮕﺎﻧﮫ؛ ﮐوﺗﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﭘس از وداع ﻣﮭﻧدس ﻋزت ﷲ ﺳﺣﺎﺑﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺗﺑﻠور و ﮔران ﺳﻧﮓ ﻣﺑﺎرزات دراز داﻣﻧﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران ،ﺧﺑر ﭘر زدن ھﺎﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧش ،ﺗﮑﺎﻧﻣﺎن داد .ﻣﺎ دو ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﻓﮑری – ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ – ﻣذھﺑﯽ در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ
روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ١١ﺧرداد ﻣﺎه  ٩٠و ﺗﮭﺎﺟم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ ﻓرزﻧد اول ﺳﺣﺎﺑﯽ ﺑزرگ ﮐﮫ ﻣﺎدرﺻﻔت و ﺧواھرﮔوﻧﮫ در ﺧدﻣت ﻣردﻣﺎن و آﺳﯾب دﯾدﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ دو ﺳﺎل
 ﻣﯾﮭن ﺑود ،از ﮔﺎه ﻏروب ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ١٢ﺧرداد ﻣﺎه در ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن ﺑدون طرح ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫ و ﺧواﺳﺗﮫ ﺷﺧﺻﯽ ،دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ﺗر ﻣﯽ زﻧﯾم
اﺧﯾر
SHARE
THIS
و ﺑﺎ آب و ﭼﺎی و ﻗﻧد و ﻧﻣﮏ ،ﺳر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن اﻗدام ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺎ دﯾﮕر ھم ﺑﻧدﯾﺎن را ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت در اﯾن اﻗدام دﻋوت ﻧﮑرده و ﺑﮫ اﻗدام ھﺎی
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ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﯾز ﻓرا ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﯾم .ﺷﺎﯾد اﯾن اﻗدام ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود در ﺷراﯾط واﻧﻔﺳﺎی وطن ﻣﺻدق – ﺳﺣﺎﺑﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑرار اﯾن ﺑﯾدادﮔری ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺑﯽ دﻓﺎع
ﺷود .ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ دو ﻋزﯾز از دﺳت رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣردم اﯾران و ھم ﺑﻧدﯾﺎن .اﻣﯾرﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ – ھدی ﺻﺎﺑر) ”.ھدی ﺻﺎﺑر و ﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا
ﮐردﻧد ،ﺟرس ١٢،ﺧرداد (( /http://www.rahesabz.net/story/38064) ١٣٩٠
روز  ٢٢ﺧرداد  ١٣٩٠ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕرد آﻏﺎز اﻋﺗراﺿﺎت ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺧود را ﺑرای ﺑرﮔزاری راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺳﮑوت آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﺑﺗدا
ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎﯾت ھﺎی اﺻﻼح طﻠب از ﻗول ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﺗﮭران اﺧﺑﺎری درﺑﺎره ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﻧد.
در ﺳﺎﻋت  ١٢:٢۵ظﮭر ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ در ﺧﺑری ﮐوﺗﺎه ﺑﺎ ﺗﯾﺗر” رﺿﺎ ھدیﺻﺎﺑر درﮔذﺷت” ﺧﺑر داد ﮐﮫ”رﺿﺎ ھدی ﺻﺎﺑر ﺻﺑﺢ اﻣروز )ﯾﮏ ﺷﻧﺑﮫ( درﮔذش”  .از
ﻗول”ﻓﯾروزه ھدیﺻﺎﺑر ،ﺧواھر اﯾن ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوﺷت”دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯾش ﺧود ﻣن ﺟﻧﺎزهی ﻣرﺣوم ﺑرادرم را در ﺳردﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺷﺎھده و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردم) ”.ھدی
ﺻﺎﺑر درﮔذﺷت،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ٢٢،ﺧرداد (١٣٩٠
ﺑﯾش از  ۵ﺳﺎﻋت ﺑﻌد،در ﺳﺎﻋت  ١٧و  ٢١دﻗﯾﻘﮫ ﻋﺻر  ٢٢ﺧرداد ،ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺧﺑری ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ﺑﺎ اﯾن ﺗﯾﺗر ﮐﮫ”ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ درﮔذﺷت” و ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ” ھدی ﺻﺎﺑر از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ روز ﮔذﺷﺗﮫ )ﺷﻧﺑﮫ  ٢١ﺧرداد(در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﺗﮭران درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت”.
)ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ درﮔذﺷت،
 (( ID=News-1785713اﯾن ﺧﺑرﮔزاری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ”ﭘس از ﻣرگ اﯾن
ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس ٢٢،ﺧرداد http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?) ١٣٩٠

ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺟﻨﺎح ﺣﺎﮐﻢ اﻣﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ھﺪی ﺻﺎﺑﺮ را "ﻣﺠﺮم"
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ او را ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ﻣﻮرد ﺗﻮھﯿﻦ و اھﺎﻧﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖ"ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز" ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد ،در
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" ﮔﻤﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮای
ﻣﺮگ طﺒﯿﻌﯽ ھﺪی ﺻﺎﺑﺮ" ﺑﻪ ﺷﺪت اﯾﻦ
ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮھﯿﻦ ﻗﺮار
داد.

ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕر رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﻓﺗﻧﮫ ﺑﮫ داﺳﺗﺎنﭘردازی در اﯾن ﺑﺎره روی آوردﻧد” و از ﻗول “ﯾﮏ
ﻣﻧﺑﻊ آﮔﺎه” ﺗﻣﺎم “اﺧﺑﺎر ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺗﻧﮫ ﮔر” را ﺗﮑذﯾب ﮐرد و ﻧوﺷت”ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ آﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﮑذﯾب
اﺧﺑﺎر ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻓﺗﻧﮫﮔر ،اﯾن ﻧوع داﺳﺗﺎنﭘردازیھﺎی رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣذﮐور را ﻣﺳﺑوق ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ و
ﻋﺎدی ﺗوﺻﯾف ﮐرد و ﮔﻔت :آﻗﺎی ﺻﺎﺑر از روز ﺟﻣﻌﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری ﺷده ﺑود و ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت
ﭘزﺷﮑﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﺗﺣت آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ ﻧﯾز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﺎرﺿﮫ ﻗﻠﺑﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
درﮔذﺷت) ”.ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ درﮔذﺷت ،ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس ٢٢،ﺧرداد ١٣٩٠
)(( http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003226343
ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻣطﺎﻟﺑﯽ ھدی ﺻﺎﺑر را “ﻣﺟرم” ﺗوﺻﯾف ﮐرده و ﺣﺗﯽ او را
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘس از ﻣرگ ﻣورد ﺗوھﯾن و اھﺎﻧت ﻗرار دادﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﯾت”ﺟﮭﺎن ﻧﯾوز” ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظر ﻋﻠﯾرﺿﺎ
زاﮐﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﮐﮫ ﺳواﺑﻖ اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻋﺿوﯾت در ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧود دارد ،در
ﻣطﻠﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان” ﮔﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺑز ﺑرای ﻣرگ طﺑﯾﻌﯽ ھدی ﺻﺎﺑر” ﺑﮫ ﺷدت اﯾن ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ را ﻣورد
ﺗوھﯾن ﻗرار داد) .ﮔﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺑز ﺑرای ﻣرگ طﺑﯾﻌﯽ ھدی ﺻﺎﺑر ،ﺟﮭﺎن ﻧﯾوز ٢٢،ﺧرداد ١٣٩٠
) (( www.jahannews.com/vdcd9z0fkyt0556.2a2y.htmlاﺑﻌﺎد اھﺎﻧت ﺑﮫ ھدی ﺻﺎﺑر از ﺳوی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ روزﮔﺎر در ﺷﻣﺎره  ٢٣ﺧرداد  ١٣٩٠ﺧود ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر”ﺿرورت رﻋﺎﯾت
اﺧﻼق در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣرگ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ” طﯽ ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘوﺷش ﺧﺑری ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر در
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻧوﺷت”روزﻧﺎﻣﮫ روزﮔﺎر از اﻧﺗﺷﺎر اداﻣﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﺑﮫ دﻟﯾل اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣرﺣوم
ھدی ﺻﺎﺑر ﻣﻌذور اﺳت) ”.ﺿرورت رﻋﺎﯾت اﺧﻼق در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣرگ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ روزﮔﺎر ٢٣،ﺧرداد
(( http://roozegardaily.com/pdf/90-03-23/02.pdf) ١٣٩٠

روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﯾﮭﺎن دو روزﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﻧﯾز در روز  ٢٣ﺧرداد  ١٣٩٠اﺧﺑﺎر ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ درﺑﺎره ﻋﻠت ﻣرگ ھدی ﻣﻧﺗﺷر
ﮐردﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﻗول رﺋﯾس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣدرس در ﺗﮭران ﻋﻠت ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را”ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣزﻣن ﻗﻠﺑﯽ” ﻋﻧوان ﮐرد و ﻧوﺷت”ھدی
ﺻﺎﺑر ﮐﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﺗﮭران درﮔذﺷت ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣزﻣن ﻗﻠﺑﯽ و اﻓت ﺷدﯾد ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑود ”.ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ”ھدی ﺻﺎﺑر روز
ﺟﻣﻌﮫ) ٢٠ﺧرداد  (١٣٩٠ﺑﺎ ﻋﻼﯾم ﻣﺷﮑل ﻗﻠﺑﯽ و ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﺗﮭران آورده ﺷد و در ھﻧﮕﺎم ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓت ﺷدﯾد ﻓﺷﺎر ﺧون و ﭘﺎﯾﯾن
ﺑودن ﺷدﯾد ﺑرون دھﯽ ﻗﻠب دﭼﺎر ﺑود ”.ﺑﮫ ادﻋﺎی روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ”ﺑﯾﻣﺎر ) ھدی ﺻﺎﺑر( ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ دوم در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧﺎﮔﮭﺎن دﭼﺎر اﻓت ﻓﺷﺎر
ﺧون و اﯾﺳت ﻗﻠﺑﯽ ﺷد” و “اﻗداﻣﺎت اﺣﯾﺎ ﺑرای وی ﻣوﺟب اﺣﯾﺎی وی ﻧﺷد و ﻓﺷﺎر وی ﻧرﻣﺎل ﻧﺷد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﺳت ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ در
ﺻﺑﺢ روز ﺷﻧﺑﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس درﮔذﺷت”.
اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره ﺗﺎﺧﯾر در اطﻼع دادن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھدی ﺻﺎﺑر آن ھم  ٢روز ﭘس از ﺑﺳﺗری ﺷدن اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن از ﻗول راﻣﯾن طﻼﯾﯽ
رﺋﯾس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣدرس ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ”ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ در روز ﺷﻧﺑﮫ ﺟﺳد ﻣﺗوﻓﯽ ﺗﺣوﯾل ﻧﺷد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وی در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣوﺟود ﻧﺑود و اﻣﮑﺎن
ﺻدور ﮔواھﯽ ﻓوت ﺑرای وی وﺟود ﻧداﺷت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑﻌد از اراﺋﮫ ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وی در ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده دادﺳﺗﺎن ،ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﺎزﭘرس وﯾژه ﻗﺗل ،ﺳرﮐﻼﻧﺗر
ﻏرب ﺗﮭران و رﺋﯾس ﮐﻼﻧﺗری ﺷﮭرک ﻗدس ،ﮔواھﯽ ﻓوت وی ﺻﺎدر ﺷد و ﺟﺳد ﻣﺗوﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی ﺻﻼح ﺗﺣوﯾل ﺷد) ”.رﺋﯾس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس:ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣزﻣن
ﻗﻠﺑﯽ ﻋﺎﻣل ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر ﺑود ،روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ٢٣،ﺧرداد (( http://www.jomhourieslami.com/1390/13900323/13900323_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0029.html) ١٣٩٠
روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯾﮭﺎن ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑرﺧﻼف اظﮭﺎرات رﺋﯾس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣدرس اظﮭﺎرات ﻣﻧﺗﺷر ﺷده
از ﻗول وی در روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس ،در ﺷﻣﺎره  ٢٣ﺧرداد ﻣﺎه ﺧود ﻋﻠت ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر را”ﺑﯾﻣﺎری ﺣﺎد ﻗﻠﺑﯽ” اﻋﻼم و ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ
ھدی ﺻﺎﺑر”ﺑﮫ دﻟﯾل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺣﺎد ﻗﻠﺑﯽ درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت) ”.ھدی ﺻﺎﺑر درﮔذﺷت ،ﮐﯾﮭﺎن ٢٣،ﺧرداد  (( http://www.kayhannews.ir/900323/14.htm#other1410) ١٣٩٠اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ
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واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭘﯽ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ،او را ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗن”اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت” ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺗﮭم ﮐرد و ﻧوﺷت”ھدی
ﺻﺎﺑر از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ و درﮔﯾر در ﻣﺎﺟرای اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت ﺳﺎل  ٨٨ﺑود) ”.ھدی ﺻﺎﺑر درﮔذﺷت ،ﮐﯾﮭﺎن ٢٣،ﺧرداد (( http://www.kayhannews.ir/900323/14.htm#other1410) ١٣٩٠
اﻣﺎ ھﻣﯾن اﺗﮭﺎم در روزﻧﺎﻣﮫ ﺷرق رد ﺷد و اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ در ﮔزارش ﺧود از ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر ﻧوﺷت ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر و ﺑﮫ وﯾژه ﭘﯾش از ﺑﺎزداﺷت او در ﺳﺎل
“ ١٣٨٩ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺻﺎﺑر ﮐﻣرﻧﮕﺗر از ﻗﺑل ﺷده ﺑود،و ﺗﻣﺎم ﻓﮑر و ذﮐر او ﭘروژه زاھدان ﺑود؛ ﭘروژهای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘﺎﯾﮫ و ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎزی ﺣدود
ھزار ﺟوان در ﻣﻧﺎطﻖ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻧﺷﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣروم زاھدان ﻣﯽ ﭘرداﺧت و ھدف آن آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺟواﻧﺎن ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻐل ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎری
ﺟدﯾد در ﻣﺳﯾر ﺧوداﺷﺗﻐﺎﻟﯽ و ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ در  ٢٢رﺷﺗﮫ ﺑود) ”.ھدی ﺻﺎﺑر درﮔذﺷت ،روزﻧﺎﻣﮫ ﺷرق ٢٣،ﺧرداد (( http://sharghnewspaper.ir/News/90/03/23/2457.html) ١٣٩٠

ﮐﯿﮫﺎن ﺑﻪ اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای
ھﺪی ﺻﺎﺑﺮ در  ١٢ﺧﺮداد ﻣﺎه
اﺷﺎره ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮای رد آن از ﻗﻮل
"رﺋﯿﺲ ﺑﮫﺪاری زﻧﺪان اوﯾﻦ"
ﻧﻮﺷﺘﻪ"ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﺮﺣﻮم
ﺻﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ در
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ھﺴﺘﻢ ،از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ درﺳﺖ
اﺳﺖ؟ آﻧﮫﺎ ھﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد و ﭼﯿﺰی
از وی ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای او ﺑﺎﺷﺪ".

روز  ٢٣ﺧرداد ﻣﺎه “ ۶۴زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ ای ،ﺷﮭﺎدت دادﻧد ﮐﮫ ھدی ﺻﺎﺑر در
ھﺷﺗﻣﯾن روز اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ﺧود در ﺑﮭداری زﻧدان اوﯾن از ﺳوی ﻣﺎﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﺿرب
و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت” و “آﻧﮭﺎ ﺷراﯾط ﺑد ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ وی را از ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎھد ﺑوده اﻧد ”.زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭﺎدت
ﻧﺎﻣﮫ اﺳﺎﻣﯽ ھر  ۶۴ﻧﻔرﺷﺎن ذﮐر ﺷده اﺳت ،اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ”ﻣﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﯾم ھدی ﺻﺎﺑر در ھﺷﺗﻣﯾن روز اﻋﺗﺻﺎب
ﻏذای ﺧود دﭼﺎر درد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﯾﻧﮫ و اﺧﺗﻼل در ﺳﯾﺳﺗم ﮔوارﺷﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎر ﺑﺎﻣداد ﺟﻣﻌﮫ  ٢٠ﺧردادﻣﺎه
ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﮭداری ﻣﺳﺗﻘر در زﻧدان اوﯾن ﺟﻧب ﺑﻧد  ٣۵٠ﻣﻧﺗﻘل ﺷد اﻣﺎ دو ﺳﺎﻋت ﺑﻌد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از درد ﺑﮫ
ﺧود ﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾد ﺑﮫ ﺑﻧد ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷد و از ﺻدای ﻓرﯾﺎد او ھم اﺗﺎﻗﯽ ھﺎﯾش ﺑﯾدار ﺷده و دور او ﺣﻠﻘﮫ زدﻧد در اﯾن ھﻧﮕﺎم
ﺻﺎﺑر ﮔﻔت »:در ﺑﮭداری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗم ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم و ﺗوھﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ام و ﺗوﺳط
ﻣﺎﻣوراﻧﯽ در ﻟﺑﺎس ﭘرﺳﻧل ﺑﮭداری از اﺗﺎق درﻣﺎن ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده ام .ﻣﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﯾم ھدی ﺻﺎﺑر ﮐﮫ از درد ﺑﮫ
ﺷدت ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾد در اﺗﺎق ﯾﮏ ﺑﻧد  ٣۵٠ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ» :از دﺳت آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﺧواھم
ﮐرد «.در اﯾن ھﻧﮕﺎم ودر ﭘﯽ اﻋﺗراض ھم ﺑﻧدان وی ،اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن دوﺑﺎره ﻣﻘدﻣﺎت اﻋزام وی ﺑﮫ ﺑﮭداری را ﻓراھم ﮐرد
اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﺻﺎﺑر ﺑﺎ ﺗﮑرار اﻋﺗراض ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﺧورد و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻣوران ﺑﮭداری ﮔﻔت »:ﻣن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﻧدارم ﮐﮫ ﺳﭘس اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن وﻋده داد ﺗﻼش ﮐﻧد او را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧﺎرج از اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد «.ﻣﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﯾم در
اﯾن ھﻧﮕﺎم ھدی ﺻﺎﺑر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗوان اﯾﺳﺗﺎدن ﺑر روی ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﻧداﺷت ﺑﺎ ﺑراﻧﮑﺎرد ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﺑﻧد ﻣﻧﺗﻘل ﺷد در
اﯾن آﺧرﯾن ﺳﺎﻋت ﺣﺿور در ﺑﻧد وﺿﻊ ﮔوارﺷﯽ او ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺣراﻧﯽ ﺑود و ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔت دﭼﺎر اﺳﮭﺎل و ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﺷدﯾد
ﺷده اﺳت) ”.ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ  ۶۴زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن ھدی ﺻﺎﺑر ،ﺳﺎﯾت ﮐﻠﻣﮫ ٢٣،ﺧرداد ١٣٩٠
)(( /http://www.kaleme.com/1390/03/23/klm-61612

آن ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺧطﺎب ﺑﮫ “ﻣﻠت اﯾران” ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ” آﻧﭼﮫ ﻧﻘل ﺷد ﮔزارش آﺧرﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺿور ﺷﮭﯾد ھدی ﺻﺎﺑر در ﺑﻧد
ﻋﻣوﻣﯽ  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن ﺑود .اﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ را ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ دﯾﮕر ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﻣﺎ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اﻋﻼم
ﻣﯽ دارﯾم ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺳوول ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣرگ ﺷﮭﯾد ﺻﺎﺑر اﺳت .اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﮔوار اوﻟﯾن ﻧﺑوده و ﺑﺎ اداﻣﮫ ی وﺿﻊ
ﮐﻧوﻧﯽ آﺧرﯾن ھم ﻧﺧواھد ﺑود .ﮔرﭼﮫ رﺳﯾدﮔﯽ دﻗﯾﻖ ﺑﮫ ﭘروﻧده اﻏﻠب زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺷﺎن از ﺑﯽ داد و ﺗﺿﯾﯾﻊ ﮔﺳﺗرده
ﺣﻘوق آﻧﺎن در دادرﺳﯽ ھﺎ دارد اﻣﺎ ھدی ﺻﺎﺑر ﻗرﯾب ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻗرار ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺣﮑوﻣﯾت و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧودﺳراﻧﮫ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل زور و ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ
ﺑرﺧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺑراﺑر ﭼﺷﻣﺎن ھﻣﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺳوول در زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ھﯾﭼﮑس ﭘﺎﺳﺧﮕوی اﯾن ﺳوال ﻧﺑود ﮐﮫ اﺻﻼ او ﭼرا و ﺑﺎ ﮐدام ﺗوﺟﯾﮫ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ در زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد ”.ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ”ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم اﯾن روﻧد ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﯾن ﻧوع رﻓﺗﺎر ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن را ﻣﺣﮑوم و
ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﻣﺳوول آن ﻣﯽ داﻧﯾم) ”.ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ  ۶۴زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن ھدی ﺻﺎﺑر ،ﺳﺎﯾت ﮐﻠﻣﮫ ٢٣،ﺧرداد /http://www.kaleme.com/1390/03/23/klm-61612) ١٣٩٠
((
ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ  ۶۴زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﺳﺎﻧﺳور ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣطﺑوﻋﺎت اﯾران اﺟﺎزه اﻧﺗﺷﺎر در اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﭘﯾدا ﻧﮑرد اﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﯾن “ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ”
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم و از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﯾﮭﺎن را ﺑﮫ واﮐﻧش واداﺷت .روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯾﮭﺎن،ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،دو روز ﺑﻌد در ٢۵
ﺧرداد  ١٣٩٠ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اظﮭﺎراﺗﯽ از ﻗول رﺋﯾس ﺑﮭداری زﻧدان اوﯾن ﮐﮫ ﻧﺎﻣش را ذﮐر ﻧﮑرد،ﺷﮭﺎدت  ۶۴زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را رد ﮐﻧد.ﮐﯾﮭﺎن اﯾن ﺑﺎر ﻋﻠت
ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر را اﯾن ﺑﺎر”ﺳﮑﺗﮫ وﺳﯾﻊ” ذﮐر ﮐرد و ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ”ھدی ﺻﺎﺑر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﻧداﺷت و در اﺛر ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ وﺳﯾﻊ درﮔذﺷت ”.اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ادﻋﺎ
ﮐرد ﮐرد در ھﻧﮕﺎم اﻋزام ھدی ﺻﺎﺑر از زﻧدان اوﯾن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن”ﻋﻼﺋم ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣرﺣوم ﺻﺎﺑر ھﻧﮕﺎم اﻋزام ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﺗﮭران ﺧوب ﺑود ،ﺑﮫ ﻧﺣوی
ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻗﺻد داﺷت ﭘﯾﺎده وارد ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷود ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ھﻣراه و ﮐﺎدر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت رﻋﺎﯾت اﺣﺗﯾﺎط ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ او اﺟﺎزه اﯾن ﮐﺎر
را ﻧدادﻧد و او را ﺑﺎ وﯾﻠﭼر از آﻣﺑوﻻﻧس ﺑﮫ درون ﺑﺧش ﺑردﻧد”.
)رﺋﯾس ﺑﮭداری ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اوﯾن :ھدی ﺻﺎﺑر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﻧداﺷت و در اﺛر ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ وﺳﯾﻊ درﮔذﺷت ،ﮐﯾﮭﺎن ٢۵ ،ﺧرداد ١٣٩٠
)(( http://www.kayhannews.ir/900325/14.htm#other1406
ﮐﯾﮭﺎن اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﻋﻼم اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ھدی ﺻﺎﺑر در  ١٢ﺧرداد ﻣﺎه اﺷﺎره ﮐرده اﻣﺎ ﺑرای رد آن از ﻗول “رﺋﯾس ﺑﮭداری زﻧدان اوﯾن” ﻧوﺷﺗﮫ”ﺑر اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣرﺣوم
ﺻﺎﺑر ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﻣن در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ھﺳﺗم ،از ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﻧد ﻧﺎﻣﺑرده ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ادﻋﺎ درﺳت اﺳت؟ آﻧﮭﺎ ھم ﮔﻔﺗﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺻﺣت ﻧدارد و
ﭼﯾزی از وی ﻧدﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾدی ﺑر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای او ﺑﺎﺷد) ”.رﺋﯾس ﺑﮭداری ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اوﯾن :ھدی ﺻﺎﺑر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﻧداﺷت و در اﺛرﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ وﺳﯾﻊ درﮔذﺷت،
ﮐﯾﮭﺎن ٢۵ ،ﺧرداد (( http://www.kayhannews.ir/900325/14.htm#other1406) ١٣٩٠
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در ﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﮕﮭداری و ﺳﻼﻣت زﻧداﻧﯾﺎن ﺑر ﻋﮭده آﻧﮭﺎﺳت،ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﻣﺣﺳﻧﯽ اژه ای دادﺳﺗﺎن ﮐل و ﺳﺧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﻧﺧﺳت دوﻟت اﺣﻣدی ﻧژاد وزﯾر اطﻼﻋﺎت ﺑود،روز  ٢٣ﺧرداد ﻣﺎه و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ  ۶۴زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،درﺑﺎره ﻣرگ “ھدی
رﺿﺎ زاده ﺻﺎﺑر” ﮔﻔت” ھدی رﺿﺎزاده ﺻﺎﺑر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺟراﯾﻣﯽ داﺷت و ﺣﮑم او ﻗطﻌﯽ ﺷده ﺑود و در زﻧدان ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺧود را ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐرد ”.ﻣﺣﺳﻧﯽ ازه
ای ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ”در ﻣورد اﯾن ﻓرد ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدانھﺎ و دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﮭران ،وی در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯾﮫ ﺻﺑﺢ  ٢٠ﺧرداد اظﮭﺎر ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،او را ﺑﮫ
ﺑﮭداری اوﯾن ﻣﯽﺑرﻧد ،دﮐﺗر او را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﻧوار ﻗﻠب ﻣﯽﮔﯾرد اﻣﺎ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﻣﺷﮑﻠﯽ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻗﻠب وﺟود ﻧدارد ،ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﻣﺟددا اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ﻣﯽﮐﻧد اﯾن ﺑﺎر ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻣرﮐزی در ﺑﯾرون زﻧدان ﺑرده ﺷود و ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑرده ﻣﯽﺷود
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽدھﻧد ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ درﺳت اﺳت و او ﺳﮑﺗﮫ ﮐرده و اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﻓردای آن روز ھم ﻓوت ﮐﻧد”.
)اظﮭﺎرات ﻣﺣﺳﻧﯽ اژه ای درﺑﺎره ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ٢٣،ﺧرداد (( http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1786927) ١٣٩٠
ﺳﺧﻧﻧﮕوی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ درﻋﯾن ﺣﺎل ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ در اطﻼع دادن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھدی ﺻﺎﺑر ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل او ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن “ﮐوﺗﺎھﯽ” ﺷده اﺳت.ﻣﺣﺳﻧﯽ اژه
ای ﮔﻔت”اﻓرادی ﻣﻣﮑن اﺳت در داﺧل ﻣﻧﺗﻘد ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺳﯾر اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ آﯾﺎ ﺑﮫ دادﺳﺗﺎن ﯾﺎ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ دادﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده وی ﺧﺑر داده ﺷده ﯾﺎ
ﺧﯾر؟ آﯾﺎ ﭘرﺳﯾده ﺷده ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد در اﯾن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﻣﺎن ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دﯾﮕری ﻣﻧﺗﻘل ﺷود؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳواﻻت را ھﻧوز ﺑﮫ
ﻣن ﻧدادهاﻧد و اﮔر ﻣواردی اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾﮕﯾری ﺧواھﯾم ﮐرد .اﮔر ﮐﺳﯽ در داﺧل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻧﺗﻘد ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﻧﺗﻘﺎدش را ﺑﭘذﯾرﯾم و اﮔر ﻧﻘﯾﺻﮫای
وﺟود دارد رﻓﻊ ﮐﻧﯾم”.
ﻣﺣﺳﻧﯽ اژه ای ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ ﺟﺳد و ﮔزارش ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮔﻔت ” :اﮔر ﻗراﺋن و ﺷواھدی
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،طرف ھم ﻣﻧﻊ ﮐﻧد ﯾﺎ درﺧواﺳﺗﯽ داده ﻧﺷود ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣواردی
ﺿرورت ﭘﯾدا ﮐﻧد ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﺟز دو ﺳﮫ ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطرح ﮐردم و ھﻧوز ﭘﺎﺳﺧﯽ داده ﻧﺷده
اﺳت ،ﺑﻘﯾﮫ ﻣوارد اﯾن ﻣوﺿوع روال ﻋﺎدی ﺧود را طﯽ ﮐرده اﺳت) ”.اظﮭﺎرات ﻣﺣﺳﻧﯽ اژه ای درﺑﺎره ﻣرگ
ھدی ﺻﺎﺑر ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ٢٣،ﺧرداد (( http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1786927) ١٣٩٠

ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ی درﺑﺎره ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ
ﺟﺴﺪ و ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ
اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،طﺮف ھﻢ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ
داده ﻧﺸﻮد ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻮاردی ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺰ دو
ﺳﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ھﻨﻮز
ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روال ﻋﺎدی ﺧﻮد را طﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ".
":

ﻋﺑﺎس ﺟﻌﻔری دوﻟت آﺑﺎدی،دادﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﻧﯾز ﯾﮏ روز ﺑﻌد از اﻧﺗﺷﺎر ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ  ۶۴زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر درﺑﺎره ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر ﺳﺧن ﮔﻔت و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑراﯾﻧﮑﮫ” در زﻧدانھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﺗﺎﮐﯾد
ﮐردهاﯾم ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ زﻧداﻧﯾﺎن دارﻧد ،ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا در ﺣﻘﯾﻘت ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ ﺧود
زﻧداﻧﯽ اﺳت .ﺑرﺧﯽ از اﻋﺗﺻﺎبھﺎ ﺻﺣت ﻧدارد و واﻗﻌﺎ ﺑزرگﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷود .از ﺳوی دﯾﮕر ﺑرﺧﯽ زﻧداﻧﯾﺎن
ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽﮔﯾرﻧد و طﺑﻌﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ”.دادﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺑﮫ ﺻراﺣت “ﺗﺎﺧﯾر” در اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھدی ﺻﺎﺑر را ﭘذﯾرﻓت و ﮔﻔت” آﻧﭼﮫ ﻣﺎ در اﯾن ﭘروﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑﮭﺎم ﻣطرح ﮐردﯾم اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮔزارش وﺿﻌﯾت زﻧداﻧﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷد .ﻣﺎ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧواده زﻧداﻧﯽ اطﻼع ﻣﯽدھﯾم و آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه دارﻧد در ھر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﺑﺎ ھر ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﻧد ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﻣﺎر در آﻧﺟﺎ ﺗﺣت درﻣﺎن ﻗرار ﮔﯾرد؛ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر رخ داد و اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
وﺟود ﻧداﺷت) ”.اظﮭﺎرات ﻋﺑﺎس ﺟﻌﻔری دوﻟت آﺑﺎدی دادﺳﺗﺎن ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮭران درﺑﺎره ھدی ﺻﺎﺑر و
ھﺎﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ ،ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ٢۴ ،ﺧرداد (( http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1787844) ١٣٩٠

ﻋﺑﺎس ﺟﻌﻔری دوﻟت آﺑﺎدی ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره ﻋﻠت ﻣرگ ھدی ﺻﺎﺑر ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ” وی روز ﺟﻣﻌﮫ اظﮭﺎر
ﮐﺳﺎﻟت ﻣﯽﮐﻧد .دو ﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﮭداری زﻧدان ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود و ﺑﻌد ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺳﺎﻟت ﺑﯾش از ﺣد از طرﯾﻖ رﺋﯾس
دادﺳرای زﻧدان ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود اﻣﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دﭼﺎر آﻧﻔﮑﺗوس ﻣﯽﺷود) ”.اظﮭﺎرات ﻋﺑﺎس
ﺟﻌﻔری دوﻟت آﺑﺎدی دادﺳﺗﺎن ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮭران درﺑﺎره ھدی ﺻﺎﺑر و ھﺎﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ ٢۴ ،ﺧرداد (( http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1787844) ١٣٩٠
دادﺳﺗﺎن ﺗﮭران درﻋﯾن ﺣﺎل ﮔﻔت ﮐﮫ” ﻣﺎ ﭘس از ﻣرگ)ھدی ﺻﺎﺑر( ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﯾم ﺗﺎ ﻓوت اﯾن ﻓرد ﻣﺎﻧﻧد ﻓوت ھﺎﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ھزﯾﻧﮫ وارد ﻧﮑﻧد.ﺟﺳد
دو روز ﻗﺑل ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و روز ﮔذﺷﺗﮫ ﭘس از ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺗﺣوﯾل و دﻓن ﺷد) ”.هﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ )(( http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1787844
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻋﺑﺎس ﺟﻌﻔری دوﻟت آﺑﺎدی درﺑﺎره ﺟزﺋﯾﺎت ﮔزارش ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘس از ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ ھدی ﺻﺎﺑر ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔت و ﺗﺎﮐﻧون ﮔزارش ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﯾز
ﺟزﺋﯾﺎت ﭘروﻧده ﻣرگ ﻣﺷﮑوک ھدی ﺻﺎﺑر در زﻧدان از ﺳوی دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﮭران و ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ دراﺧﺗﯾﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٣١ﺧرداد ﻣﺎه ﺳﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ ای از ﺳوی اﻣﯾر ﺧﺳرو دﻟﯾر ﺛﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ھدی ﺻﺎﺑر از  ١٢ﺧرداد  ١٣٩٠دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا زده
ﺑود اﻧﺷﺎر ﯾﺎف ﮐﮫ وی آن را در ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن و در روز  ٢٩ﺧرداد ﻣﺎه ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت.
اﻣﯾر ﺧﺳرو دﻟﯾر ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ھدی ﺻﺎﺑر از  ١٢ﺧرداد و ﭘس از ﺷﻧﯾدن ﺧﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھﺎﻟﮫ ﺳﺣﺎﺑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﭘدرش ﻋزت ﺳﺣﺎﺑﯽ
ﺑﮫ “اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا” دﺳت زده اﻧد،اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ھدی ﺻﺎﺑر اﯾن اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا را ﯾﮏ ﺣرﮐت اﻋﺗراض داﻧﺳﺗﮫ اﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ”ﻗﺻد ﻣﺎ ﭼپ روی و ﺿرﺑﮫ
زدن ﺑﮫ ﺟﺳم ﺧود ﻧﯾﺳت و در ﺑراﺑر اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ھم ﺑﻧدﯾﺎن از وﺿﻌﯾت ﻣﺎ داﺷﺗﻧد ،ﻣﮑرر در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ در ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺧود درﺑﺎر ٔه ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺗداوم اﻋﺗﺻﺎب ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﯽ را ﻧﯾز ﻣد ﻧظر ﻗرار ﺧواھﯾم داد) ”.ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ،ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن ،ﻣﯾزان ﺧﺑر  ٢٩ﺧرداد ) ١٣٩٠
(( http://www.mizankhabar.net/2010-01-09-16-05-16/2844-1390-03-31-12-11-18.html
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آﻗﺎی دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ در روزھﺎی  ١٨و  ١٩ﺧرداد ﻣﺎه ﯾﻌﻧﯽ در ھﺷﺗﯾم و ﻧﮭﻣﯾن روز اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا”،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﺛر اﻋﺗﺻﺎب
در ﭼﮭره اﯾﺷﺎن)ھدی ﺻﺎﺑر( ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭼﺷمھﺎ ﺑﮫ طرز ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷده و رﻧﮓ ﺻورت ﺑﮫ ﺳﻔﯾدی
ﮔراﺋﯾده ﺑود .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﮕراﻧﯽ دوﺳﺗﺎن را درﭘﯽ داﺷت .وﻟﯽ ﺷﮭﯾد ﺻﺎﺑر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ
ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھﯾم داد) ”.ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ ) http://www.mizankhabar.net/2010-01-09-16-05-16/2844-1390-03-31-12-11-18.html
((

اﻣﯿﺮﺧﺴﺮو دﻟﯿﺮﺛﺎﻧﯽ درﻧﺎﻣﻪ
ای درﺧﺼﻮص ﺷﺮح آﻧﭽﻪ ﺑﺮ
ھﺪی ﺻﺎﺑﺮ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺗﺎ
ﻣﺮگ وی رﻓﺖ ﻧﻮﺷﺖ" :ﻣﻦ و
ﺗﻌﺪادی از ھﻢ ﺑﻨﺪﯾﺎن اطﺮاف
او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ .در ھﻤﺎن ﺣﺎل
)ھﺪی ﺻﺎﺑﺮ( اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮده و ﮐﺘﮑﻢ
زدﻧﺪ و آﻗﺎی »ع« ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮم زد و ﺑﻌﺪ ﺑﺪون دﻣﭙﺎﯾﯽ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭘﺮت
ﮐﺮد".

اﻣﯾرﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ”ﺣدود ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎر و ﻧﯾم ﺑﺎﻣداد )ﺟﻣﻌﮫ  ٢٠ﺧرداد (١٣٩٠ﺷﮭﯾد ﺻﺎﺑر
ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ از ﺧواب ﺑﯾدار و ﭘس از ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺗﺧت ﺧود ﺑرﮔﺷت .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌد ،ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳت و ﺿﻣن اﺷﺎره
ﺑﮫ ﻗﻠﺑش از ﯾﮑﯽ از ھم اﺗﺎﻗﯽھﺎ ﮐﮫ ﺑﯾدار ﺑود ﮐﻣﮏ ﺧواﺳت ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﭼﻧد ﻧﻔر از ھمﺑﻧدیھﺎ از ﺗﺧت ﭘﺎﯾﯾن آﻣد و در
وﺳط اﺗﺎق دراز ﮐﺷﯾد” اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﮐﮫ ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ درﺧواﺳت زﻧداﻧﯾﺎن و ﺑﮫ دﻟﯾل درد در ﺳﯾﻧﮫ و دﺳت ﭼپ از ﺳوی
ﻣﺎﻣوران زﻧدان ﺑﮫ ﺑﮭداری زﻧدان اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﻌد” ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ و ﻧﯾم ﺑﺎﻣداد ،آﻗﺎی ﺻﺎﺑر
ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ داﺧل اﺗﺎق ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و در وﺳط اﺗﺎق دراز ﮐﺷﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن از درد ﺷدﯾد ﺳﯾﻧﮫ ﭼپ ﻣﯽﻧﺎﻟﯾد”.
دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ”ﻣن و ﺗﻌدادی از ھم ﺑﻧدﯾﺎن اطراف او ﺟﻣﻊ ﺷدﯾم .در ھﻣﺎن ﺣﺎل )ھدی ﺻﺎﺑر( اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻧوار
ﻗﻠب ﮔرﻓﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧدادﻧد و ﺑﮫ ﻣن ﺑﯽاﺣﺗراﻣﯽ ﮐرده و ﮐﺗﮑم زدﻧد و آﻗﺎی »ع« ﺑﺎ ﻣﺷت ﺑﮫ
ﺳرم زد و ﺑﻌد ﺑدون دﻣﭘﺎﯾﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﺑﯾرون از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭘرت ﮐرد”.

ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ،وی و دﯾﮕر زﻧداﯾﺎن اﺣﺳﺎس ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﺎل ھدی ﺻﺎﺑر” از ﺑﺎر اول ﮐﮫ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑرده ﺷد ھم ﺑدﺗر
ﺷده ﭼون ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع داﺷت و اظﮭﺎر داﺷت در درﻣﺎﻧﮕﺎه ھم ﺑﺎﻻ آورده اﺳت .ﻣن دوﺑﺎره آﯾﻔون اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن را زدم و از او
ﺧواﺳﺗم ﺳرﯾﻊ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد .اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن آﻗﺎی »د« ﺑﮫ ﭘﺷت در ﺳﺎﻟن آﻣد ،از او ﺧوﺳﺗم ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر ﺻﺎﺑر را ﺑﮫ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد .ﺗﺎﮐﯾد ﮐردم ﮐﮫ ﺣﺎل وی از اول ھم ﺑدﺗر اﺳت و اﺣﺗﻣﺎل ﻣرگ اﯾﺷﺎن وﺟود دارد” اﻣﺎ” اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن
ﭘﺎﺳﺦ داد »ﻣن او را ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻋزام ﮐردم و آنھﺎ اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ،ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارد و ﻣن وظﯾﻔﮫ ﺧود را اﻧﺟﺎم دادهام«”.
در ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﮐﮫ”ﺑﺎر دﯾﮕر از او)اﻓﺳرﻧﮕﮭﺑﺎن( ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ آﻗﺎی ﺻﺎﺑر را ﺑﮫ درﻣﺎﺗﮕﺎه ﺑرﮔرداﻧد و
ﺗﺎﮐﯾد ﮐردم ﮐﮫ ﺻﺎﺑر ﭼﻧد روز اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﺳت و ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻧد و اﮔر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯾﻔﺗد ،ﮔرﻓﺗﺎری ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد
ﺧواھد ﮐرد .در اﯾن ھﻧﮕﺎم آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﺿﻣن ﻧﺎﻟﮫھﺎی ﺳﺧت ،ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ:ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﺧواھم رﻓت ،ﺑﺎ
ﻣن ﺑﯽاﺣﺗراﻣﯽ ﮐرده و ﮐﺗﮑم زدﻧد و ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑردﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣرا ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﯾرون از زﻧدان ﺑﺑرﯾد وﮔرﻧﮫ ﺧواھم ﻣرد و
ﯾﮏ ﺟﻧﺎزه روی دﺳﺗﺗﺎن ﺧواھم ﮔذاﺷت”.
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﺧواھش زﻧداﻧﯾﺎن از اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن ،او وﻋده داده ﮐﮫ”ﺧودش ﺗﻼش ﮐﻧد ﮐﮫ آﻗﺎی ﺻﺎﺑر را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﯾرون
ﺑﻔرﺳﺗﻧد و او ﻗول داد ﮐﮫ ﺧودش ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﮭداری ﺧواھد رﻓت و ﺑرای اﻋزام او ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد آﻗﺎی ﺻﺎﺑر را روی ﺑراﻧﮑﺎرد ﮔذاﺷﺗﯾم ﮐﮫ در اﯾن
ﻣوﻗﻊ ﺣﺎﻟش ﺑﮭم ﺧورد و درﺧواﺳت رﻓﺗن ﺑﮫ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھم ﺑﻧدﯾﺎن ﺑﮫ دﺳﺗﺷوﯾﯽ رﻓﺗﮫ و در ﺣﺎل ﺑرﮔﺷت دوﺑﺎرهً او را روی ﺑراﻧﮑﺎرد ﮔذاﺷﺗﯾم و ﺑﮫ اﻓﺳر
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﯾم .ﻣن ﻣﯽﺧواﺳﺗم او را ﺗﺎ ﺑﮭداری ھﻣراھﯽ ﮐﻧم وﻟﯽ اﻓﺳر ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐرد و ﻗول داد ﮐﮫ ﺧودش ھﻣراه او ﺧواھد رﻓت”.
درﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ﮐﮫ دﺳﺗﮑم ﺗﺎ ﻋﺻر روز ﺟﻣﻌﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧدان از اﻋزام ھدی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج
از زﻧدان ﺧودداری ﮐرده اﻧد ﭼرا ﮐﮫ”ﻧزدﯾﮏ ظﮭر)ﺟﻣﻌﮫ  ٢١ﺧرداد  (١٣٩٠آﻗﺎی »پ« از ھم ﺑﻧدﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑل ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ
داﺷت ﺑﮫ ﺑﮭداری ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و ﺑﻌدازظﮭر ﺑرﮔﺷت ،ﮔزارش داد ﮐﮫ »آﻗﺎی ﺻﺎﺑر را در ﺑﮭداری دﯾده و اﻓﺳر ﺟﺎﻧﺷﯾن زﻧدان ھم ﺑﮫ
ﺑﮭداری آﻣده ﺑود و آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﻗﺻد ﺷﮑﺎﯾت از ﻋواﻣل ﺑﮭداری و زﻧدان را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑد رﻓﺗﺎری و ﺿرب و ﺷﺗم داﺷﺗﮫ اﺳت) ”.ھﻣﺎن
ﻣﻧﺑﻊ ) (( http://www.mizankhabar.net/2010-01-09-16-05-16/2844-1390-03-31-12-11-18.html

درﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮو
دﻟﯿﺮﺛﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
دﺳﺘﮑﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ روز
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان از
اﻋﺰام ھﺪی ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج از
زﻧﺪان ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ"ﻧﺰدﯾﮏ
ظﮫﺮ)ﺟﻤﻌﻪ  ٢١ﺧﺮداد
 (١٣٩٠آﻗﺎی »پ« از
ھﻢ ﺑﻨﺪﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺪاری
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪازظﮫﺮ
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ﺟﻣﻌﮫ ﺷب ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ”ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ھم ﺑﻧدﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﮭداری رﻓت و اظﮭﺎر داﺷت»،آﻗﺎی ﺻﺎﺑر در ﺑﮭداری ﻧﺑود و ﻋواﻣل ﺑﮭداری
اظﮭﺎر داﺷﺗﮫاﻧد از اﻣروز ظﮭر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﺗﮭران ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت” .روز ﺑﻌد ھم ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﮭداری رﻓﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ »آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و ﭘزﺷﮑﺎن ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﺑﺎﯾد در  CCUﺗﺣت ﻧظر ﺑﺎﺷد«”.اﻣﺎ دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ”روز ﺷﻧﺑﮫ ) ٢١ﺧرداد( ﺑﮫ اﺻل ﻣوﺿوع در ﺧﺻوص اﻧﺗﻘﺎل آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷﮏ ﮐردم و از ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﭘﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت”.
دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ظﮭر ﯾﮏ ﺷﻧﺑﮫ ) ٢٢ﺧرداد  (٩٠در زﻧدان ” اﺧﺑﺎری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر در ﮔذﺷت آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﺷﻧﯾدم ،ﮐﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم آن را ﺑﺎور ﻧﮑﻧم”.
او ھﻣﭼﻧﯾن درﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ اﻣﺿﺎی ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ درﺑﺎره ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھدی ﺻﺎﺑر از ﺳوی  ۶۴ﻧﻔر از زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ”ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑود ﮐﮫ ﺷﮭﯾد ﺻﺎﺑر در اﺛر ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﺳوء ﺗدﺑﯾر ﻣﻘﺎمھﺎی و ﻣﺳﺋوﻻن ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻋواﻣل
زﻧدان ،ﺿرب و ﺷﺗم و ﺑدرﻓﺗﺎری ﺑﺎ وی و ﻋدم اﻋزام ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در اوﻟﯾن ﺳﺎﻋتھﺎی ﺑروز ﻋﺎرﺿ ٔﮫ ﻗﻠﺑﯽ و ﻋدم واﮐﻧش
ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای اﯾﺷﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد و اﻋﺗراض ھم ﺑﻧدﯾﺎن در اﯾن
ﺧﺻوص ﻋﻠﻧﯽ اﻋﻼم ﮔردﯾد”.
ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ،ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن ٢٩،ﺧرداد :١٣٩٠
آﻗﺎی دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ ﭘس از ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ  ۶۴زﻧداﻧﯽ از ﺳوی ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان اوﯾن اﺣﺿﺎر و ﻣﻘﺎم ھﺎی زﻧدان
ﺑدرﻓﺗﺎری ﺑﺎ ھدی ﺻﺎﺑر را در ﻧزد وی رد ﮐرده اﻧد.اﻣﺎ دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ”در ﭘﺎﺳﺦ ﻣوارد دﯾﮕری از ﺿرب و ﺷﺗم ھم ﺑﻧدﯾﺎن در ﺑﮭداری را
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ﮔزارش ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ -ﻣرگ در زﻧدان ھﺎ و ﭘروﻧده ھﺎی ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎز – ﮐﻣﭘﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران

ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮔﺰارش داد ﮐﻪ
»آﻗﺎی ﺻﺎﺑﺮ را در
ﺑﮫﺪاری دﯾﺪه و اﻓﺴﺮ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ زﻧﺪان ھﻢ ﺑﻪ
ﺑﮫﺪاری آﻣﺪه ﺑﻮد و آﻗﺎی
ﺻﺎﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﮫﺪاری و زﻧﺪان
را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری و
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ".
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ﮐﮫ ﻗﺑﻼً رخ داده ﺑود ،ﺑر ﺷﻣردم و اظﮭﺎر داﺷﺗم ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺳﺋﻠ ٔﮫ ﺿرب و ﺷﺗم را از زﺑﺎن ﺧود آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﺷﻧﯾدهام و ﺑﮫ
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼً اﻋﺗﻘﺎد دارم ﮐﮫ اﯾﺷﺎن در اﯾن ﻣورد ھرﮔز دروغ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت”.
دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ”ﻣن ھم اﻋﺗراض ﺷدﯾد ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﺑﻼﺗﮑﻠﯾف در زﻧدان ﻧﮕﮫ داری ﻣﯽﺷد و
ﺑﻌد از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ او رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺷده اﺑراز داﺷﺗم و ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن از ظﮭر ﺟﻣﻌﮫ
 ٢٠ﺧرداد  ١٣٩٠ﺗﺎ روز ﺷﻧﺑﮫ ﮐﮫ ظﺎھر آﻗﺎی ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ،در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯾر از ﺑﮭداری ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷد و
اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺑﮫ اﻧﻔرادی ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑﺎﺷد” اﻣﺎ” اﯾن ﺣرف ﻣن ﻣوﺟب آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣذﮐور ﺷد و ﻗﺳم ﺧورد ﮐﮫ در دﻓﺗر زﻧدان
ﺛﺑت ﺷده ﮐﮫ روز ﺟﻣﻌﮫ ﺳﺎﻋت  ١١ﺷﮭﯾد ﺻﺎﺑر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣدرس اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ و از ﻣن ﺧواﺳت اﯾن ﺣرف وی را ﺑﭘذﯾرم) ”.ﻧﺎﻣﮫ
اﻣﯾر ﺧﺳرو دﻟﯾرﺛﺎﻧﯽ،ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن ،ﻣﯾزان ﺧﺑر  ٢٩ﺧرداد http://www.mizankhabar.net/2010-01-09-16-05-16/2844-1390-03-31-12-11- ) ١٣٩٠
(( 18.html

ﻣﺮگ ھﺎی ﻣﺒﮭﻢ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﻋﺑداﻟرﺿﺎ رﺟﺑﯽ
ﻋﺑداﻟرﺿﺎ رﺟﺑﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻋﺿوﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠﻖ در ﺳﺎل  ١٣٨٠ﭘس از ﯾﮏ درﮔﯾری ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎزداﺷت
ﺷد ﮐﮫ ﻣورد اﺻﺎﺑت ﺗرﮐش ﻧﺎرﻧﺟﮏ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.او اﺑﺗدا از ﺳوی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﺷد اﻣﺎ ﭘس از ﭼﻧدی
ﻣﺣﮑوﻣﯾت او ﺑﺎ ﯾﮏ درﺟﮫ ﺗﺧﻔﯾف ﺑﮫ ﺣﺑس اﺑد ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﻋﺑداﻟرﺿﺎ رﺟﺑﯽ دوران ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺧود را در زﻧدان دﯾزل آﺑﺎد
ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه،و ﺑﻧد  ٣۵٠زﻧدان اوﯾن و ﭘس از آن اﻧدرزﮔﺎه  ٨اﯾن زﻧدان ﮔذراﻧد.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺟﺒﯽ

او در  ٧آﺑﺎن  ١٣٨٧از زﻧدان اوﯾن ﺑﮫ ﮔوھردﺷت )رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر( ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و ھﻣﺎن ﺷب ﺧﺑر ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ اﻋﻼم ﺷد.ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻗﺑل از ﻣرگ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐوﺗﺎھﯽ از ﺑﻧد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ زﻧدان ﮔوھردﺷت ﺑﺎ آن ھﺎ داﺷﺗﮫ اﻣﺎ
اﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻗطﻊ ﺷده ،و ﭘس از آن ﺧﺑر ﻣرگ ﻋﺑداﻟرﺿﺎ رﺟﺑﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﺧﺎﻧواده اش رﺳﯾده اﺳت.

اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم ﻣرگ  ۴۶ﺳﺎل داﺷت و ﺟﻧﺎزه او ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ زادﮔﺎھش ﻣﻧﺗﻘل و ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد .ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎره
ﻋﻠت ﻣرگ او اراﺋﮫ ﻧﮑرده اﻧد.

ﮐﺎوه ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻮر
ﮐﺎوه ﻋزﯾز ﭘور در ﺳﺎل  ١٣٨۵وﻗﺗﯽ  ٢٣ﺳﺎل داﺷت ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺣزاب اﭘوزﯾﺳﯾون ﮐرد از ﺳوی اداره اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺑﺎزداﺷت ﺷد.دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﮭﺎﺑﺎد او را
ﺑﮫ  ٣ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﮐرد.اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣﺎ در اواﯾل اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٨٧ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اروﻣﯾﮫ و  ٢٠روز ﮐﻣﺎ ،در  ٢٧اردﯾﺑﮭﺷت درﮔذﺷت .ﮐﺎوه
ﻋزﯾزﭘور در دوﻣﯾن ﺳﺎل از دوران ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺧود ﺑر اﺛر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺎﻧش”ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی در اﺛر ﺷﮑﻧﺟﮫ” اﻋﻼم ﮐردﻧد ،در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اروﻣﯾﮫ ﺑﺳﺗری و دو ﺑﺎر ﺗﺣت
ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﻋﻠت ﺑﺳﺗری ﺷدن او ﺑر اﺛر”ﺗوﻣور ﻣﻐزی” در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﺟراﺣﯽ ﻣﻐز ﺣﮑﺎﯾت ﮐرده اﻧد .در ھﻣﺎن زﻣﺎن اﺳﻌد
ﻋزﯾزﭘور ﺑرادر ﮐﺎوه ﻋزﯾز ﭘور اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺎوه در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرای ﺳوﻣﯾن ﺑﺎر ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود.او ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ”ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎر دوم ﺑﮫ ﮐﻣﺎ
رﻓت ،ﺗﺣت ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﻐز ﻗرار ﮔرﻓت ،اﻣﺎ ﭘس از  ۴٨ﺳﺎﻋت از اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل ﻧﯾروھﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮏ وی ﮔوش ﮐﻧﻧد اﯾن زﻧداﻧﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد ”.اﺳﻌد ﻋزﯾز ﭘور ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ”ﭘزﺷﮏ اﺧطﺎر داده ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎوه ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت دو ﻣﺎه در اﺳﺗراﺣت ﻣطﻠﻖ ﺑﮫ ﺳر
ﺑﺑرد.در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺧطر ﺟدی او را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد” .ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ھرﮔز ﺗوﺿﯾﺢ رﺳﻣﯽ درﺑﺎره ﻋﻠت ﻣرگ اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اراﺋﮫ ﻧﮑردﻧد.
ھﺎﺷم رﻣﺿﺎﻧﯽ؛
ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﮐرد اھل ﻣﮭﺎﺑﺎد در ھﻔﺗﮫ دوم دی ﻣﺎه  ١٣٨٧از ﺳوی ﻣﺎﻣوران اداره اطﻼﻋﺎت اروﻣﯾﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷد .ﻣﺎﻣوران ﭘس از
ﺑﺎزداﺷت وی ﺑﺎردﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﺷﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و دﯾش و رﺳﯾور درﯾﺎﻓت ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﻣﺎھواره ای
ﻣوﺟود در ﻣﻧزل را ﺑﺎ ﺧود ﺑردﻧد اﻣﺎ اطﻼﻋﯽ از ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری و اﺗﮭﺎم اﯾن ﺷﮭروﻧد ﻣﮭﺎﺑﺎدی ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﻧدادﻧد.

ﮐﺎوه ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر

ﭼﮭﺎر روز ﺑﻌد ﻣﺎﻣوران در ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎﺷم رﻣﺿﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﺟﺳد او ﺑﮫ اداره اطﻼﻋﺎت
اروﻣﯾﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .در ﻣراﺟﻌﮫ ﺧﺎﻧواده وی ﺑﮫ اداره اطﻼﻋﺎت اروﻣﯾﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ھﺎﺷم رﻣﺿﺎﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزداﺷت
“ﺧودﮐﺷﯽ” ﮐرده اﺳت.

ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ در اروﻣﯾﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺧﺎﻧواده رﻣﺿﺎﻧﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺟﺳد وی ﺗﮭران ﺑرای ﮐﺎﻟﺑدﺷﮑﺎﻓﯽ و
ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠت ﻣرگ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرده و ﺿﻣن اﺧذف ﺗﻌﮭد از آن ھﺎ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺎزه ھﺎﺷم رﻣﺿﺎﻧﯽ را دﻓن ﮐرده و درﺑﺎره ﻣرگ او در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اطﻼﻋﺎت اروﻣﯾﮫ
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﮑﻧﻧد.
ﻣرگ ھﺎی ﻣﺑﮭم در زﻧدان :ﻋﻼوه ﺑر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣوارد ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری از ﻣرگ زﻧداﻧﯾﺎن و ﻣﺣﮑوﻣﺎن ﻋﺎدی در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﮔزارش ﺷده اﺳت.
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ﮔزارش ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ -ﻣرگ در زﻧدان ھﺎ و ﭘروﻧده ھﺎی ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎز – ﮐﻣﭘﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران

ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺒﯽ ﺛﺎﻧﯽ:
ﻣﺣﻣد رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ روز  ٨ﻣﮭر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٣ﺑﮫ دﻧﺑﺎل درﮔﯾری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺿرب و ﺷﺗم ﺑﺎ دو ﺷﮭروﻧد دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺣﮑم ﺑﺎزﭘرس ﺷﻌﺑﮫ  ٢دادﺳرای ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب
ﺗﮭران ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر ﻣﻧﺗﻘل ﺷد.ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﻣﺎﻣوران زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر او را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رﺟﺎﯾﯽ ﮐرج ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده و اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ در زﻧدان
دﭼﺎر ﻣرگ ﻣﻐزی ﺷده اﺳت .ﻣﺣﻣد رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت و در ﺷﻣﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان”ﺟﺎﻧﺑﺎز”
دوران ﺟﻧﮓ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﻧد.ﺧﺎﻧواده او ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ وی “ﺟﺎﻧﺑﺎز اﻋﺻﺎب و روان” ﺑوده ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﻣوج اﻧﻔﺟﺎر در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ دﭼﺎر ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺷده ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻣﺻرف ﻗرص ھﺎی ﺗﺟوﯾز ﺷده از ﺳوی رواﻧﭘزﺷﮏ ﺗﻌﺎدل رواﻧﯾش ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷد.آن ھﺎ درﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﻣدرﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷت ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﺟﺳﻣﯽ ﻧداﺷت ) .ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﻧد او ﺑﺎﯾد در زﻧدان ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ادب ﺷود ،ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر ٣٠،آﺑﺎن ((http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=131693) ١٣٨٣
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺧدﻣﺗﺧواه ھﻣﺳر ﻣﺣﻣد رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﭘروﻧده اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗﮭم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﻣﺎری روزاﻧﮫ  ٢۵ﻗرص اﻋﺻﺎب و روان
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد،اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ از درج اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﻗرار ﺑﺎزداﺷت او ﺧودداری ﮐرده و ﮔﻔﺗﮫ ﺑود”ھم او ﺑﺎﯾد در زﻧدان ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ادب ﺷود و ﺗﮭدﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ دﯾﮕر
ﺣرف ﺑزﻧم ﻣرا ھم ﻧزد ھﻣﺳرم ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ”.ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر ﻧﯾز از دادن اﯾن ﻗرص ھﺎ ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ اﻣﺗﻧﺎع ﮐرده و از ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺣﻣدرﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ
زﻧدان ﻧﯾز ﺟﻠوﮔﯾری ﮐردﻧد،و ﭘس از وﺧﺎﻣت ﺣﺎل او اﺑﺗدا وی را ﺑﮫ ﺑﻧد ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ در زﻧدان ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد .ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺧدﻣت ﺧواه ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران ﺑﺎ
اﯾن ﮔﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺣﻣد رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻣد و ﺑرای ﻗرﯾب آﻧﮭﺎ ،ﻧﻘش ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ را در ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد “ﺑر ﺳر او رﯾﺧﺗﮫ و او را ﮐﺗﮏ زده ﺑودﻧد ﺑﻌد ھم ﮐﮫ ﺣﺎل او ﺑد
ﺷده و ﺑﮫ ﮐﻣﺎ ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود و وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﮭوش ﺷد او را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷﮭﯾد رﺟﺎﯾﯽ آورده و ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﯾن زﻧداﻧﯽ دﭼﺎر ﻣرگ ﻣﻐزی ﺷده اﺳت ) ”.ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﻧد او
ﺑﺎﯾد در زﻧدان ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ادب ﺷود ،ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر ٣٠،آﺑﺎن ((http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=131693) ١٣٨٣
ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﺑﺗدا در  ٩آذر  ١٣٨٣ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﯾﮫ ای ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐرج”ﻋﻠت ﻓوت رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ را ﻋﻔوﻧت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ داﺧﻠﯽ و ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده و ﮔواھﯽ دﻓن ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت ”.در اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ادﻋﺎ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯽ ھﺎی در زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر”ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺻور و ﺳﮭل
اﻧﮕﺎری در زﻣﯾﻧﮫ درﻣﺎن ﻧﺎﻣﺑرده ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت) ”.ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ در ﺧﺻوص ﭘروﻧده ﺷﮭﯾد رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر ٩،آذر ١٣٨٣
)((http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=134786
اﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺗﺷﺎر ﮔﺳﺗرده اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﻣد رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ و ﺟدال ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﻣورد ﻣرگ اﯾن”ﺟﺎﻧﺑﺎز اﻋﺻﺎب و روان” در زﻧدان
ﻗزل ﺣﺻﺎر ﺳراﻧﺟﺎم ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐرﯾﻣﯽ راد ﺳﺧﻧﮕوی وﻗت ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ” ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﭘﯾراﻣون ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﭘروﻧده رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ،
اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺳط دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐل ﮐﺷور ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐل ﮐﺷور ،دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮭران و ھﯾﺄﺗﯽ از ﺳوی رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﺷد ﮐﮫ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺑررﺳﯽھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در اﯾن ﭘروﻧده ﺳﮭلاﻧﮕﺎری ،ﻣﺳﺎﻣﺣﮫ و ﮐوﺗﺎھﯽ  ۴ﻧﻔر از ﻣﺳوﻟﯾن زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر ﻣﺣرز اﺳت
ﭼون اﯾن اﻓراد ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻧﮑرده و ﻣوﺟب ﻓوت اﯾن ﻓرد ﺷدهاﻧد ”.او ھﻣﭼﻧﯾن” از ﺗﺧﻠف ،ﺳﮭلاﻧﮕﺎری و ﻣﺳﺎﻣﺣﮫ  ۴ﻧﻔر از ﭘرﺳﻧل زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر،
ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧده ﺟﺳد ،ﺑﺎزﭘرس و دادﯾﺎر ﻗﺿﺎﯾﯽ در ﭘروﻧده ﺟﺎﻧﺑﺎز ﺷﮭﯾد رﺟﺑﯽ ﺛﺎﻧﯽ ﺧﺑر داد ) ”.دادﺳﺗﺎن اﻧﺗظﺎﻣﯽ درﺧواﺳت ﺗﻌﻠﯾﻖ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺧﻼف
ﻣﻘررات را ﮐرده اﺳت ،ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر ۵،دی ((http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=142183) ١٣٨٣
ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر دﯾﮕری از ﻣرگ ﻣﺷﮑوک زﻧداﻧﯾﺎن ﻋﺎدی ﻧﯾز ﮔزارش ﺷده اﺳت اﮔر ﭼﮫ اطﻼﻋﺎت ﭼﻧداﻧﯽ از ﭼﻧد وﭼون آن در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت و ﮐﻣﭘﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق
ﺑﺷر در اﯾران ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد اﯾن ﭘروﻧده ھﺎ از اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﻧﯾز ﺟزو ﻣرگ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳووﻟﯾت آن را ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
ﻋﮭده ﻧﮕرﻓت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﺎ دﻻﯾل دﯾﮕری را ﺑﺎﯾد ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .از ﺟﻣﻠﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ آﺑﺎن  ١٣٨۴ﺗﺎ ﺧرداد  ١٣٨٨دﺳﺗﮑم  ٩ﺗن از زﻧداﻧﯾﺎن زن در ﺑﻧد زﻧﺎن
زﻧدان ﮔوھردﺷت ﮐرج ﺑﺎ ﻣرگ ھﺎی ﻣﺷﮑوک از ﭘﺎ در آﻣده ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد .ﻓرﺷﺗﮫ ﻓﺎﻣﯾل،ھﺎﻧﯾﮫ ھﺎدﯾﺎن،آرزو ﻋﺑدی،ﻓرﺷﺗﮫ رﺟب زاده،ﻣﯾﻧﺎ ﻣﻠﮑﯽ،ﮐﺎﺗرﯾن
ﺻﻔﺎ،ﺷﯾرﯾن ذوﻗﯽ،ھدﯾﮫ ﻣوﯾدی ،و ﻣﮭﻧﺎز اﮐﺑری از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣرگ در ﺑﻧد زﻧﺎن زﻧدان ﮔوھر دﺷت ھﺳﺗﻧد .ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎری از اﯾن ﻣوارد را “ﺧودﮐﺷﯽ” و
ﺷﻣﺎر دﯾﮕری را”ﻗﺗل” ﺗوﺳط دﯾﮕر زﻧداﻧﯾﺎن ﻋﻧوان ﮐرده اﻧد.اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون اﺟﺎزه ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺳﺗﻘل در اﯾن ﺑﺎره داده ﻧﺷده و ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺋوﻻن زﻧدان و ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ در
اﯾن ﺑﺎره ﻧﯾز ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت.
ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارش ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣوارد ﻣﺗﻌددی از ﻣرگ ﻣﺷﮑوک زﻧﺎن در ﺑﻧد زﻧﺎن زﻧدان گ.ھردﺷت،در زﻣﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ای در ﺷﻌﺑﮫ ٧١
دادﮔﺎه ﮐﯾﻔری اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد .در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺗﻌدادی از زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣﻼن اﯾن ﻗﺗل ھﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد اﻣﺎ اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﺑرﺧﯽ از
زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺷده و ﻋﻼوه ﺑراﯾن دﺳﺗﮑم”  ٢ﻧﻔر از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺗل ھﻣﺑﻧدان ﺷﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﻧد ،در زﻧدان ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده اﻧد ”.ﻧﯾز در زﻧدان
ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده اﻧد) .ﻗﺗل در زﻧدان زﻧﺎن ،ﮐﯾﮑﺎووس ﺻوﻟﺗﯽ -رﺋﯾس ﺷﻌﺑﮫ  ٨٠دادﮔﺎه ﮐﯾﻔری اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ،روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎم ﺟم ۵ ،اﺳﻔﻧد ١٣٨٨
)) ((http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100868302724ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻧﺎﯾت ﺷﺑﺎﻧﮫ در زﻧدان زﻧﺎن،
) ((http://www.farheekhtegan.ir/content/view/7623/43و )ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻧﺎﯾت در زﻧدان زﻧﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷدﻧد ،ﺧﺑرآﻧﻼﯾن ١١،اﺳﻔﻧد (( http://www.khabaronline.ir/news-46980.aspx) ١٣٨٨
روزﻧﺎﻣﮫ ﻓرھﯾﺧﺗﮕﺎن ١۴ ،اﺳﻔﻧد ١٣٨٨

در  ٢۵اﺳﻔﻧد ﺳﺎل  ١٣٨٩ﻧﯾز رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑﺎ ﺻدور اطﻼﻋﯾﮫ ای اﻋﻼم ﮐرد“ :ﺗﻌدادی از زﻧداﻧﯾﺎن ﺷرور و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد
ﻣﺧدر ﮐﮫ ﺣﮑم اﻋدام آﻧﮭﺎ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،ﻗﺻد داﺷﺗﻧد در ﯾﮑﯽ از ﺑﺧش ھﺎی زﻧدان ﻗزﻟﺣﺻﺎر ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﺧراﺑﮑﺎری در زﻧدان ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﻓرار ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور
ﻣﻘﺗدراﻧﮫ ﻋواﻣل ﻣﺳﺋول و ھﻣﮑﺎری ﺳﺎﯾر زﻧداﻧﯾﺎن… ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدﻧد” .ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ،رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدان ھﺎی اﯾران ﻧﯾز ھﻣزﻣﺎن ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدن ﺗﻌدادی از
زﻧداﻧﯾﺎن را در درﮔﯾری ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺷب  ٢۴اﺳﻔﻧد ﻣﺎه در زﻧدان ﻗزﻟﺣﺻﺎر ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده و ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ “ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﯾن اﻏﺗﺷﺎش” ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد) .ﻣﻧﺑﻊ
) ((http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=2101ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎر زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ اﯾن درﮔﯾری ﺑر اﺛر ﺷﻠﯾﮏ
ﻣﺎﻣوران ﮔﺎرد و ﺣﻔﺎظت زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد را ده ھﺎ ﻧﻔر اﻋﻼم ﮐرده اﻧد اﻣﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎم ﺟم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و

ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ دﺳﺗﮑم”  ١٠زﻧداﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ و  ١۵زﻧداﻧﯽ دﯾﮕر زﺧﻣﯽ ﺷده اﻧد) ”.ﻓرار ﺑزرگ از زﻧدان ﻗزﻟﺣﺻﺎر ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧد ،روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎم ﺟم ٢۶،اﺳﻔﻧد
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 ((http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100838426130) ١٣٨٩ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﺳﺎﻣﯽ ھﯾﭻ ﯾﮏ از زﻧداﻧﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﺟروح ﺷده در زﻧدان ﻗزل ﺣﺻﺎر را اﻋﻼم
ﻧﮑرده و ﺑﺎ ﮔذﺷت ﻣﺎه ھﺎ از اﯾن روﯾداد ھﯾﭻ ﮔزارش رﺳﻣﯽ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎ،ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ درﺑﺎره ﺟزﺋﯾﺎت و اﺑﻌﺎد ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن
ﻗزل ﺣﺻﺎر در اﺳﻔﻧد  ١٣٨٩ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت.



ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﻌﺪی

ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗﺒﻠﯽ

ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪن ﻋﮑﺎس اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ھﻤﮫ ﺗﻼ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺪارﯾﻢ«
)ersian.iranhumanrights.org/1390/03/maryam_majd_football



ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻧﻮری زاد :ﻋﺒﺪﷲ ﻣﻮﻣﻨﯽ وﺣﻤﺰه ﮐﺮﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺟﻮاﻧﯽ
را دﯾﺪم ﮐﮫ ﺳﯿﻠﯽ و ﮐﺘﮏ ﻓﺮاوان ﺧﻮرده و ﻟﺒﺶ ﺷﮑﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد
https://persian.iranhumanrights.org/1390/04/noorizad_interv

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ

)https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/ramin-hossein-panahi-stop-execution-

)(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/women-dervishes-hunger-strike

(/sentence

)(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/world-refugee-day-in-iran
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آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻗﻮهﻗﻀﺎﯾﯿﮫ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام راﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎھﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﺪھﺪ )https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/ramin-hossein-panahi-
(/stop-execution-sentence

ﺧﺮداد ١٣٩٧ ,٣٠

اداﻣﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺷﺶ زن دروﯾﺶ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﻮران زﻧﺪان در زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ )https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/women-dervishes-
(/hunger-strike

ﺧﺮداد ١٣٩٧ ,٣٠

از ﺑﯿﻤﮫدرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﻣﻮزش :ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮل در اﯾﺮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن )https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/world-refugee-day-in-
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ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ؛ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﻠﮕﺮام در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل و آزادیھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/iran-telegram-ban-strangles-
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ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮاده راﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦﭘﻨﺎھﯽ» :از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺪام وﺟﻮد دارد« )https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/ramin-hosein-panahei-
(/on-death-row
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( ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ، ﺣﻖ ﭼﺎپ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ)ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ١٣٩۶
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