
 پاسخ سازمان حقوق بشر ایران به تکذیبیه قوه قضائیه

 

  

در پی انتشار جزئیات پرونده برادران افکاری، : ۱۹۱۱شهریور  ۱۱سازمان حقوق بشر ایران؛ 

گناهی متهمان و استناد به  ی، نادیده گرفتن شواهد مبنی بر بیهای فاحش قضائ عدالتی شامل بی

و مواردی چون شکنجه و  بیانیه ای منتشر اعتراف های زیر شکنجه، قوه قضائیه جمهوری اسالمی

های قضائی را تکذیب کرد عدالتی بی .  

ها  در این تکذیبیه، قوه قضائیه به جای ارائه مستندات حقوقی، انگشت اتهام را به سوی رسانه

سند قوه قضائیه، سازمان  بر خالف اظهارات بی. نشانه گرفته و مواردی را از پرونده ذکر کرده است

کند ه قوه قضائیه را به طور مستند رد میحقوق بشر ایران مندرجات تکذیبی . 

کند که حکمیت یک هیات بازرسی  سازمان حقوق بشر ایران همچنین از قوه قضائیه دعوت می

المللی را بپذیرد تا چگونگی روند قضایی و صدور احکام اعدام در نظام قضایی جمهوری اسالمی  بین

تیار ساختار نظارتی حقوق بشر جامعه این سازمان اسناد خود را در اخ. تر شود ایران روشن

الملل خواهد گذاشت بین . 

تحقیقات در خصوص این پرونده قتل ادامه داشت تا اینکه با بازبینی فیلم »: در تکذیبیه آمده است

دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این 

 «.پرونده به عنوان متهم دستگیر شد
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، ۱۱۱های مداربسته سوپرمارکت  که دوربین این یک. کننده در این تکذیبیه وجود دارد دو نکته گمراه

  .واقع در خیابان داریوش شیراز، چند کیلومتر با محل وقوع قتل، فاصله دارد

به . دوربین مداربسته بعدی که نزدیک محل وقوع قتل است، متعلق به یک مغازه مرغ فروشی است

د اما حتی فرد همراه مقتول نیز رسد که قاتالن واقعی را این دوربین بهتر ضبط کرده باش نظر می

در الیحه تقاضای تجدید نظر وکالی نوید . نتوانسته است بگوید نوید افکاری در این فیلم دیده شده است

آقای هادی غزنویان همکار مقتول که تا آخرین لحضات به همراه مرحوم ترکمان »: خوانیم افکاری می

تنها موردی که در ذهن من با »: نوان داشتهپرونده عینا ع ۴۲بوده در اظهارات خود درصفحه 

مدرک )« .تصویر دوربین مطابقت دارد رنگ شلوار راکب موتورسواری است که با من صحبت کرد

۱۱شماره  ) 

دستگاه قضایی جمهوری اسالمی برای صدور حکم اعدام، تطبیق « محکم»این یعنی یکی از استنادات 

های  دادن فیلم دوربین ذکر است که در زمان نشانالزم به . یک موتور سوار است« رنگ شلوار»

تواند  گذشت و حتی تطبیق رنگ شلوار نیز نمی مداربسته به شهود، حدود دو ماه از وقوع قتل می

  .قطعی قلمداد شود

: نویسد قوه قضائیه می. های متهمان است«اعتراف»نکته بعدی مندرج در تکذیبیه قوه قضائیه، 

متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم »

 عالوه بر این، شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد« .اند انتسابی کرده

اند به صراحت ادای شهادت کرده است وی کرده .  

ست که مستندات سازمان حقوق بشر، نشان از شکنجه شدید متهمان و اخذ اعتراف  این در حالی

پرونده بازپرس محترم شعبه هشتم آقای بهروزی از زبان موکل نوید  ۲۱۴در صفحه »: اجباری دارند

ام و اعترافات خود را قبول  ندارم و مرحوم را نزده من اصال اتهام را قبول: "افکاری عنوان داشته

پرونده،  ۹/۱شعبه اول کیفری یک استان فارس صفحه  ۴۷/۷۱۲در جلسه رسیدگی مورخ "... ندارم

تقاضای بررسی شکنجه شدن اینجانب نوید افکاری در اداره : " موکل نوید افکاری اظهار داشته است

تی را دارمآگاهی توسط سروان عباسی و سرگرد نیکبخ ".»  

پرونده نزد بازپرس محترم  ۴/۴در صفحه »طبق اسناد الیحه اعاده دادرسی، وحید افکاری نیز 

شعبه اول کیفری یک  ۴۷/۷۱۲اتهام وارده را قبول ندارم و در جلسه رسیدگی مورخ : "دارد اظهار می

آگاهی مورد شکنجه اینجانب در ادارات اطالعات و : "به صراحت اظهار می دارد ... استان فارس



موکل مدعی شده آنچنان تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی قرار ." ام ضابطین مربوطه قرار گرفته

  «.گرفته که مجبور به خودکشی شده است

ای در دنیا، اعتراف  کند که در هیچ سیستم قضایی عادالنه سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر تاکید می

استناد کنند، « ها  اعتراف»گران و قضاتی که به این  شود بلکه شکنجه زیر شکنجه، سند محسوب نمی

شوند و باید محاکمه شوند مجرم و متخلف محسوب می .  

های ضد انقالب همچنین، مدعی شکنجه متهمان  رسانه»: در تکذیبیه قوه قضائیه همچنین آمده است

نوید افکاری وکیل تعیینی وی مراجعه  های انجام شده، بعد از اقرار براساس بررسی. پرونده شده اند

در همان روز در زمان تحقیقات بنابر . و اظهار داشته خانواده متهم مدعی شکنجه وی هستند

ها به پزشکی قانونی صادر تا چنانچه اگر اقرار تحت شکنجه  تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آن

اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود بوده مراتب مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما متهم در 

این موضوع در رسیدگی دیوان عالی . روم اعالم کرده که شکنجه نشده ام و به پزشکی قانونی نمی

کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به عدم درخواست متهم منتفی تشخیص داده شده 

 «.است

  

بر خالف ادعای قوه . اند اند که شکنجه شده گفتهبرادران افکاری بارها در برابر قاضی پرونده 

ست که آثار  بدیهی. قضائیه، نوید افکاری سه ماه بعد از ضرب و جرح به پزشکی قانونی فرستاده شد

با این حال، پزشکی قانونی طبق سند زیر، . رود ظاهری شکنجه روی پوست بعد از سه ماه از بین می

جا که در  ه اما گفته است که با توجه به گذشت سه ماه و از آنشکستن دست نوید افکاری را تایید کرد

« حادثه مذکور»تواند ارتباط ضایعه را با  زمان شکستگی، بیمار به پزشک دسترسی نداشته، نمی

 بررسی کند( شکنجه)



 


