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  جمعيت دفاع از زندانيان سياسی در ايران: فرستنده

١٩/١١/١٠  
  

  ]اعدام يک نابينا به اتھام حملۀ نظامیحکم [
  

ا وجود اينکه تق ه ب ه يک حسين خضری، جوان کردی است ک بانه ب ه ش ه در يک حمل ده ک تھم ش ا است، م ا نابين ريب

ه ب. پاسگاه شرکت داشته و به اعدام محکوم شده است دان ارومي ون در زن رده حسين خضری اکن د . سر می ب محم

اھی  اوليائی فرد، وکيل پايه يک دادگستری و مدافع حقوق بشر، داوطلبانه دفاع از حسين خضری را پذيرفته تا بی گن

اين وکيل از ماموران انتظامی به خاطر شکنجه حسين خضری .  اثبات نموده و جان وی را از مرگ نجات دھداو را

دام رأیو تطميع و فريب وی که با قول آزادی و عروسی از او اقرار دروغين گرفته اند، شکايت نموده و اج  حکم اع

ی ئیتگوآنچه در زير می خوانيد متن گف. را تا اين لحظه متوقف نموده است رد، وکيل ائی ف  است که با آقای محمد اولي

ه ب ه داوطلبان ترأیک ده اس ام ش ضری انج سين خ ده ح اره پرون د، درب ی کوش رگ م سين از م ان ح ات ج   . نج
  

  . حسين خضری و علت محکوميت ايشان توضيح دھيدۀ فرد، خواھش می کنم در مورد پروندئی آقای اوليا:وحدتی

ار شده  من، حسين خمؤکل :اوليائی فرد ضری، در کودکی از تحصيل محروم شده و به اجبار فقر و فشار، کودک ک

  .ايشان بوده استۀ مين معاش خانواده به عھدأاو توسط پدرش از کودکی مجبور به قاليبافی شده و بخشی از ت. است

افی، مط نارأيبه خاطر ش ل من حدود ؤمناسب کار در کارگاه قاليب ا٧٠ک د خود را ائی درصد از بين . ز دست می دھ

تان، . ايشان چندين بار فرار می کند که باز به خانه برگردانده می شود ات آزاد کردس تا اينکه گروھی به نام حزب حي

د اه است، او را جذب می کنن ی پن . پژاک، که با جمھوری اسالمی ايران در عناد بوده، وقتی می بينند که نوجوانی ب

وده در واقع رفتن حسين به سوی اين گروه سبی ب اه ن ه رف يدن ب ه خاطر رس  از روی عمد و آگاھی نبوده، بلکه فقط ب

  .است

د رار می دھن دارد، او را در بخش آموزش ق د . آن گروه وقتی که می بينند حسين ھيچ تخصصی ن حسين پس از چن

د ولی را شروع کن دگی معم د و يک زن ه ازدواج کن رد ک صميم می گي د، ت وغ فکری می رس ه بل  چون و. سال که ب

ه در  د ک ی کن ازگردد و خودش را معرف ران ب ه اي رد ب اقدامی عليه جمھوری اسالمی انجام نداده بوده، تصميم می گي

  .مراجعت به ايران دستگير می شود

د دا نکرده بودن ده را پي ين پرون ه متھم وده ک ار. ظاھرا در آن ھنگام پرونده ای مطرح ب ده درب ن پرون روه ۀ حملۀ اي گ

 به يک پاسگاه بوده که طی حمله چندين نفر کشته و زخمی شده بودند، ولی مھاجمين را پيدا نکرده پژاک با آرپی جی
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دا نکرده . در اين ھنگام، حسين خضری را دستگير می کنند. بودند تھم را پي ا م نيروھای امنيتی به ايشان می گويند م

  .يمايم، شما اين اتھام را قبول کنيد، ما قول می دھيم شما را آزاد کن

دءکل من می گويد که ابتداؤم ن مرحل.  او را بسيار مورد شکنجه قرار داده اند که اقرار بگيرن وده ۀ اي ات ب اول تحقيق

ه او . است د و ب ل می برن ه رستوران ھای مجل ی او را ب د و حت ا او خوشرفتاری می کنن ات، ب در مرحله دوم تحقيق

آنھا به حسين می گويند که تو با ما ھمکاری کن، . انی خواھند داشتغذاھای عالی ميدھند که باور کند با او رفتار انس

رداری می شود، شرکت کن و . ت عروسی می گيريمرأيما خودمان ب ه فيلمب ات ک فقط بيا در صحنه بازسازی عملي

  .آرپی جی را بگير و نشان بده که پاسگاه را مورد حمله قرار داده ای

دۀ زسازی صحنحسين به آنھا اطمينان می کند و در با رداری می شود، شرکت می کن ه فيلمب ه ک يش از . حمل ا پ آنھ

ل  رداری در مح ام فيلمب ه در ھنگ د ک ی خواھن د و از او م ی دھن سين توضيح م ه ح ه را ب ات حمل رداری جزئي فيلمب

ه  ن طوری حمل رده پاسگاه، آرپی جی را در دست بگيرد و بگويد که مثال از اين زاويه به پاسگاه نزديک شده و اي ک

  .حسين فريب می خورد و فيلمبرداری انجام می شود. است

ه ھای ئیدر ضمن، نامزد حسين را ھم شناسا  می کنند و آن خانم را ھم دستگير می کنند و وعده می دھند که اگر گفت

  .شان جشن عروسی می گيرندرأي کند، بتأئيدحسين را 

ه ! کردم، حاال مرا آزاد کنيدپس از فيلمبرداری، حسين می گويد من روی قول شما حساب  ولی به او گفته می شود ک

  . کن، بعد ما آزادت می کنيمتأئيددر دادگاه و در حضور قاضی ھم گفته ھايت را 

  ! می کند و بعد می گويد حاال مرا رھا کنيدتأئيدحسين در دادگاه گفته ھايش را ھمانطور که از او خواسته شده بوده، 

 نامزد حسين رأیب. و پس از چند روز، حکم اعدام حسين صادر می شود. روزی صبر کنيد به او می گويند شما چند 

را داده . ھم دو سال حکم زندان صادر می شود ول آزادی م ما ق ه ش د ک د و می گوي راض می کن ه حسين اعت وقتی ک

  .بوديد، به او می گويند که ديگر از دست ما خارج است

   حسين خضری از اعدام انجام داده ايد؟ نجات جانرأی شما چه اقدامی ب:وحدتی

مرأی ما از نيروھای امنيتی و اطالعاتی به دادس:اوليائی فرد رده اي ا .  نيروھای انتظامی شکايت ک ای شکايت م مبن

د، ئی درصد بينا٧٠اين است که فردی که  ه نظامی کن  خود را از دست داده است، چگونه می تواند در نيمه شب حمل

  ؟!و مسلسلآن ھم با آرپی جی 

  .اين پرونده اکنون در دست بررسی است. فريب و تطميع استۀ مشخص است که اين اقرارھا نتيج

ه شرعی صادر شده رأی از رياست قوه قضائيه خواسته ايم که اين ١٨ۀ ما ھمچنين با توسل به ماد ه خالف بين  را ک

د که ھنوز خبری از و اعاده دادرسی در ديوانعالی کشور را تقاضا کرده ايم. است، بشکند ا نقض تأئي ده رأی و ي  نيام

  .است

ل شان مؤک ده اي ه پرون ر ب ه و اگ رار گرفت ات ق ت و اطالع ای امني ع نيروھ ورد تطمي ده، دوم م کنجه ش ن اوال ش  م

  .رسيدگی شود، مسلما تبرئه خواھد شد

رار ۀ نکت اخه آموزشی ق وده، و در ش ار نظامی جالب اينکه ايشان اصال در پژاک در شاخه نظامی نب ه چون ک گرفت

  .نمی توانسته انجام دھد

ن از ايران خارج شده و مرتکب جرمی ئي من با حسن نيست به ايران برگشته تا به مقامات بگويد که در سن پامؤکل

  .اما در ايران دستگير شده است. نشده و آمده خودش را به مقامات معرفی کند
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دام رأیحسين خضری به سلول انفرادی منتقل شده و احتمال اج آقای اوليائی فرد، شايعه شده بود که :وحدتی  حکم اع

   کند؟ء احکام می تواند حکم اعدام را اجرارأیآيا واقعا در اين مرحله از پرونده، دفتر اج. وی می رود

د نقض يا رأی نيروھای انتظامی به شکايت ما پاسخ نداده و رأی چون ھنوز دادس:اوليائی فرد بتأئي  و  شکنجه و فري

يدگی ياربناب.  حکم در اين مرحله غيرقانونی استیارتطميع صادر نشده است، اج ده رس ن پرون ه اي ه ب ن اميدواريم ک

دگی عادی خود را از سر يارشود و اين جوان از پرونده ای که ب ش ساخته اند تبرئه شود و به زندگی باز گردد و زن

  .بگيرد

د  ه عقاي ا ب ه م نم ک ؤکلبايد اضافه ک وق يک ين خود م ه نقض حق ده و ب انون آم ه در ق ه آنچه ک ی ب داريم، ول اری ن ک

 من مؤکلدر اين پرونده ھم نقض قانونی حقوق انسانی . شھروند ايرانی، و نقض حقوق انسانی افراد اھميت می دھيم

ستندات موجود روشن یارصورت گرفته و ما می خواھيم از اج دارک و م ق م يم چون طب وگيری کن دام جل  حکم اع

  .است که ايشان نمی توانسته در عمليات نظامی شبانه شرکت داشته باشد

ی دارد دتی ديگری را در پ شان در نوجوانی . حاال اگر ايشان مدتی با گروه مخالف نظام بوده، بحث ھای عقي ی اي ول

  .ن، اين پرونده کامال ساختگی استياربناب. انجام نداده استبه آنجا رفته و اقدامات خاصی ھم 

دامؤکل آيا :وحدتی ما از ابت ده ء ش ه عھ شان را ب اع از اي ه ای دف ما در چه مرحل ته است؟ ش ل دسترسی داش ه وکي  ب

  گرفتيد؟

 جان يک صورت داوطلبانه پذيرفتم تا بتوانمه  من پس از صدور حکم اعدام، وکالت حسين خضری را ب:اوليائی فرد

  .انسان را از مرگ نجات دھم

شان مؤکل به نظر می رسد که  ه اي ه، ک ده در ارومي ن پرون  من در ابتدا وکيل تسخيری داشته، زيرا ھمکار من در اي

  .نی است، وکيل دوم پرونده استييھم وکيل تع

   واقع شده است؟ئی شما مورد چه شکنجه ھامؤکل :وحدتی

فيد: شکنجه دو نوع است:اوليائی فرد ولر، و ۀ شکنج.  سياه و س سمه ک ل، ت ا کاب تم، ضربه ب امل ضرب و ش ياه ش س

رن . مشت و لگد، و شکنجه سفيد شامل ھتک حرمت و از اين رديف است امل سوزاندن و ٢١شکنجه در ق م ديگر ش

  . مانند آن نيستئیشکنجه ھا

را کتک می زنند، يا ھر روز کتک ين من از شکنجه ھای جسمانی می گويند که چند نفر به قصد کشت يک نفر مؤکل

  .می زنند، و يا با کابل، تسمه کولر، و يا سيم می زنند

ده ب ع وارد شده ان وده و از در فريب و تطمي ه . ھرجھت در مورد حسين خضری اين شکنجه ھا موثر نب لب  من مؤک

رده استمؤکللباس خوب و غذای عالی داده اند و  اور ک ع اگ.  من حرف آنان را ب ده در واق ن پرون ه اي صفانه ب ر من

ود،  يدگی ش ؤکلرس ام اد درصد بين ه ھفت دئیی ک د ش ه خواھ ود، تبرئ امی ش ات نظ د وارد عملي ی توان دارد، و نم   . ن

ال شده ب:وحدتی د ه  آيا شما در مورد شکنجه ھای اعم د؟ و پيام رده اي انونی شکايت ک ه مراجع ق صورت رسمی ب

  اينگونه شکايت ھا چيست؟

ه  اگر:اوليائی فرد ال شکنجه ب ورد اعم  حکم را تا کنون متوقف کرده ايم، فقط به واسطه ی شکايتی بوده که ما در م

  . نيروی مسلح تسليم کرده ايمرأیدادس

  اگر شکايت کنم، وضعم خراب نمی شود؟:  ھايم از من پرسيدمؤکليکبار يکی از 

م م داري ری ھ دام وضع خرابت ا از اع ر م تم مگ ه او گف ل؟ و !ب زممؤک ن ع ت م کايتش را نوش رد و ش زم ک   . را ج

ا ب ود و م ار ب م مصيبت ب ورد شکنجه ھ يمه ثبت اين شکايت در م ستيم آن را مطرح کن  یارچون دادس. سختی توان
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ذيرد، دادسئیولی از آنجا. نيروھای مسلح شکايت را قبول نمی کند ن شکايت را نمی پ م اي ومی ھ  یار که دادگاه عم

  .شکايت را قبول کندنيروھای مسلح مجبور می شود که 

ورد  لدر م کايت در دادسمؤک ون ش ن اکن ودیار م يدگی ش ه آن رس د ب ده و باي ت ش امی ثب ای انتظ   . نيروھ

  شما در دفاع از محکومين به اعدام چگونه بوده است؟ۀ طور کلی تجربه  آقای اوليائی فرد، ب:وحدتی

دافع او  حیار از نظر قانون، شخص ھنگامی می تواند مورد اج:اوليائی فرد کم اعدام قرار بگيرد که واقعا وکالی م

 اثبات برائت او نداشته باشند و قضات ھم جدا از وکالی مدافع، از نظر مدارک و اسناد یارھيچگونه سند و ادله ای ب

ن .  اعدام متھم مدارک کافی و اقناع وجدانی داشته باشندیارب دام مخالف ھستم، و اي ازات اع ا مج ه من شخصا ب البت

  .قانون استۀ يح دربارتوض

ه بياربناب ه ای را ک ه ادل ن ھم ا اي ه م ی ک ر یارن وقت يم اگ ده وجود دارد مطرح می کن دام در پرون وگيری از اع  جل

ود ی ش سته م دام شک م اع ا حک ده ھ سياری از پرون د، در ب ه کنن ا توج اعی م وايح دف ن ل ه اي ضات ب   .ق

دما ھمواره چشم اميد داريم که قضات ما در جايگاه يک  اه کنن ده نگ ه پرون رد بيطرف نشسته و ب ر قضات . ف ا اگ ام

موجود در پرونده، فقط به گزارش نيروھای امنيتی نگاه کنند، حکم اعدام ۀ ايدئولوژيکی نگاه کنند و بدون توجه به ادل

  .صادره را خارج از امور قضائی می دانيم

رادات م تان پاسخگوی اي ه جای اينکه دادس ه کيفرخواست باشد، قاضی پاسخگوستدر دادگاه ھای تھران ب در . ا ب

د، . حاليکه قاضی بايد سکوت کند و جدل بين وکيل مدافع و دادستان را گوش کند دادستان از کيفرخواست دفاع می کن

و وکيل مدافع اليحه دفاعی خود را ارائه می کند و پس از ارائه اسناد و مدارک توسط دادستان و وکيل مدافع در مقام 

ناد دو کيفرخوا د اس رد، می گوي ول ک ست و دفاع، قاضی وقتی که در دل خودش به حقيقت رسيد و حرف يکی را قب

نمرأیطرف را ديدم، منتظر بمانيد تا  تباه .  را صادر ک ن اش د، اي اع می کن م از کيفرخواست دف ی قاضی ھ ی وقت ول

اگر من . ما اين امر رعايت نمی شودا. قاضی بايد سکوت کند و در دادگاه اعالم مجرميت نکند. مطلق حقوقی است

د اده هب. به عنوان وکيل مدافع، ايرادی به کيفرخواست در پرونده می گيرم، قاضی پاسخ می دھ ي آ٢١٠ اساس م ن ئ

وان از قاضی انتظار ياردر چنين ش. دادرسی کيفری در اينگونه موارد قاضی از عدالت خارج می شود طی آيا می ت

  .دادگاه ھای شھرستان که وضع از اين ھم بدتر استدر .  برائت آميز داشترأی

  .ن اميدوارم قضات بر طبق قانون رفتار کنند زيرا بايد پاسخگو باشندياربناب

   قاضی وجود دارد؟ۀ  شکايت از رفتار ناعادالنیار آيا راھکاری ب:وحدتی

س:اوليائی فرد اۀ  در مواردی که قاضی قانون را رعايت نمی کند، در صورت جل سيمدادگ سال گذشته در . ه می نوي

ان دادرسی، اعالم مجرميت ١۵شعبه  ل از پاي اه قب يس دادگ  دادگاه انقالب در صورت جلسه دادگاه متذکر شدم که رئ

د. کرده است ه از من شکايت کنن ده وزارت . قاضی ھم از ديگران خواست ک تان، و نماين ده دادس خود قاضی، نماين

  .اطالعات از من شکايت کردند

اھد باشد مؤکل.  ترتيب، ما تذکر می دھيم و در صورت جلسه دادگاه می نويسيم چون شھود نداريمبدين د ش  نمی توان

تان و قاضی است ه دادس م ک ع است، و آن طرف ھ اه . چون ذينف سه دادگ ه در صورت جل ن است ک پس راه حل اي

  . اثر دھندتوضيح می دھيم که قضات دادگاه تجديدنظر اين توضيحات را بخوانند وترتيب

گفته ھای ۀ  لطفا عدم آگاھی مرا درمورد سيستم قضائی ببخشيد، آيا در ايران منشی دادگاه وجود ندارد که ھم:وحدتی

  افراد حاضر در دادگاه را ثبت کند؟
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ی برخی .  در دادگاه ھای کيفری استان منشی وجود دارد:اوليائی فرد شی وجود دارد، ول در دادگاه ھای عادی ھم من

  .ھا ثبت نمی شود، مگر اينکه ما بخواھيم که ذکر شودگفتار

راد :وحدتی ه اف سبت ب اه منفی ن  برخی عقيده دارند که در دادگاه ھای ايران، حتی در دادگاه ھای استان کردستان، نگ

   می کند؟تأئيدشما اين نکته را ۀ آيا تجرب. کرد وجود دارد

اه  من وارد اين بحث نمی شوم زيرا اگر ک:اوليائی فرد ستم حکومت جمھوری اسالمی باشد، نگ ه سي سته ب ردی واب

یبعضی مساله قوم گرا. منفی در مورد او وجود ندارد ه اگر کردی در ئ م ک د و من پاسخ می دھ  را مطرح می کنن

يم . دستگاه جمھوری اسالمی خدمت کند، مسلما به او فرصت ھای شغلی می دھند رد را می بين ما بسياری از افراد ک

ستندکه در د ار ھ ه ک شغول ب رد در مجلس م ه . ستگاه مشغول خدمت ھستند، از جمله نماينده ھای ک ه چون منطق البت

  .م که يک مقداری حساسيت وجود داردئياصوال ناآرام است، شايد بتوانيم بگو

 . آقای اوليائی فرد، صميمانه از شما تشکر می کنم:وحدتی

 


