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  علی کاظمی: فرستنده 

  

   از زندانيان در زندانیسوء قصد نافرجام به يک

   کرجگوھردشت
  

وی سيد مصطفیته به زندانروز گذش  در ايران،ی گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسبنابه د ی عل  در بن

 سر وصورت دچار آسيب ۀ گرديد او در اثر ضربات چاقو از ناحيی شدن شديد وی سوء قصد شد که منجر به زخم۶

  .  گرديده استیجد

ال١۶:٣٠ ساعت ی حوالی علوی سيد مصطفی ارديبھشت ماه زندان٢۴ جمعه روز از خوای در ح ه مشغول نم دن ن ک

 از پشت سر مورد تھاجم قرار گرفت و ضربه ی زندان گوھردشت بود توسط يک فرد ناشناس۶بند در سلول خود در 

وران نیا ود شديد به سر او وارد کرد در اثر اين ضربه سر او شکست و خون ف دتم ردی در بھوشی و م سر ب از .  ب

ودو خون از ی در سلول بر روی در حال بيھوشی در سلول او نبود او مدتی که در آن زمان کسیآنجاي اده ب  زمين افت

  . سرش جريان داشت

از می او وقتی از ھم سلوليھای بعد يکیمدت ه سلول ب ه خون و بيھوش او می ب اھد جسم غرق ب ردد ش  شود و ی گ

ه دچار شگستگ. کنندی زندان منتقل میبالفاصله او را به بھدار ه سر او ١۶ شود و ی میاو از ناحيه جمجم ه ب  بخي

  .  عميق شده استی دچار زخمھای سر او از ناحيه پيشان زنند عالوه بریم

ستری جمجمه وزخم عميق بھداری شگستگعليرغم ه ب دام ب د سر وی زندان اق ه زدن ه بخي ود و فقط ب ردن او ننم  ی ک

اد جسم دیاکتفا کردند و او را با شرايط ح ه سلول بازگردان ا. ب ویوضعيت آق اد می عل ا.  باشدی در سلولش ح  یآق

  .  باشدی قلب وديابت می آن بيماريھاۀل برد که از جمی رنج می ديگری حاد جسمین از ناراحتيھا ھمچنيیعلو

د ی علوی آقاخانواده  با مسئولين زندان گوھردشت کرج تماس گرفتند و نسبت به اين عمل جنايتکارانه اعتراض کردن

ن سوء قصد یاين در حال.  مطلع نستيمی به آنھا گفته شد که ما از چنين حادثه ای با تعجب و شگفتیول  است که از اي

   بود مل زندان در اطالع کایرئيس بند و،افسر جانشين و بھدار

ه ی علوی رئيس و معاون حفاظت و اطالعات زندان آقای و فرجی کذشته کرمانی روزھادر  را بارھا شخصا تھديد ب

انیدفاع به لحاظ زمان ی اسير و بیاين حمله و ترور عليه زندان. مرگ کرده بودند يش طراحی و مک ود ی از پ ده ب  ش

دد کننی عمل می و فرجی که به دستور کرمانیو توسط باند مافياي را در آورده ان ه اج سان. آنرا ب ر ان يوه غي  سوء یش
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ع ی با ھوشياری منصور اسالو بکار برده شده بود ولی پيش از اين عليه آقایقصد به زندانيان سياس ه موق  و حمايت ب

  .  دفع شده بودیزندانيان سياس

زار . اين رژيم رواج داردی آيد که عالوه بر شکنجه و اعدام که در زندانھای نظر مبه شيوه ترور را به عنوان يک اب

ه عل. شودی بکار برده میسرکوب عليه زندانيان سياس اران ک يوه جنايتک ن ش ه اي دان ینسبت ب يس زن اظم رئ  حاج ک

ه اجرا در طالعات رئيس و معاون ای و فرجی کرمان معاون زندان وی محمدی،عل دھا ب يس بن ين رئ دان و ھمچن  زن

  .  دھيمی کند شديدا ھشدار می را تھديد می که جان زندانيان سياسی آيد و خطریم

يد مصطفی سياسی در ايران ،ترور جنايتکارانه زندانی حقوق بشر و دمکراسفعالين وی س سئولين ی عل ه توسط م  ک

الی اجرا در آمده است را به عنوان يک عمل جنايتکارانه محکوم ماين زندان به سر ع د و از کمي شر و ی کن وق ب  حق

  .  در ايران استی سياسندانيان نجات جان زی برای خواستار اقدامات عملیساير مراجع بين الملل

   در ايران ی حقوق بشر و دمکراسفعالين

   ٢٠١٠ ی م١۵ برابر با ١٣٨٩ ارديبھشت ٢۵

  

  :  زير ارسال گرديدی فوق را به سازمانھاگزارش

   کل سازمان ملل متحد دبير

   حقوق بشر ی عالیکميساريا

   حقوق بشر اتحاديه اروپا کمسيون

  عفو بين المللسازمان


