سازمان حقوق بشر ایران :اظهار تاسف جامعه جهانی برای نوید افکاری کافی نیست
سازمان حقوق بشر ایران؛  ۴۲شهریور  :۹۹۱۱سازمان حقوق بشر ایران خواهان تشکیل یک هیات
حقیقتیاب مستقل بینالمللی تحت نظر سازمان ملل متحد برای بررسی روند بازداشت ،شکنجه و روند
قضایی صدور حکم اعدام برای نوید افکاری است.
محمود امیریمقدم ،مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت« :پروسه ناعادالنه قضایی،
اجبار نوید به اعتراف دروغین زیر شکنجه ،تحت فشار گذاشتن خانواده او ،سلب حق احضار شاهد،
و در نهایت ،اجرای حکم اعدام شتابزده نوید افکاری ،جنایت است و باید تبعات جدیتری از
محکومیت لفظی جامعه جهانی در بر داشته باشد .ما خواستار محاکمه و مجازات افراد و نهادهایی
هستیم که این جنایات را مرتکب شدهاند».
امیریمقدم افزود« :جامعه جهانی باید گزینههایی همچون کاهش سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری
اسالمی ،تعلیق مذاکرات سیاسی جاری و مشروطکردن هرگونه قرارداد سیاسی و اقتصادی به پذیرش
رسمی هیات تحقیق بینالمللی از سوی جمهوری اسالمی را در دستور کار خود قرار دهد .همچنین

فدراسیونهای ورزشی میتوانند گزینه تعلیق عضویت جمهوری اسالمی را تا زمان ورود هیات
تحقیق به ایران و اتمام تحقیقات ،مد نظر قرار دهند».
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارشهایی را از نقاط مبهم بسیار در پرونده برادران افکاری منتشر
کرده است .نوید افکاری بر بیگناهی خود پای فشرده و شواهدی مبنی بر شکنجه ارائه کرده که در
دادگاه نادیده انگاشته شدند .همچنین ،با توجه به اینکه به خانواده نوید اجازه دیدن جسد داده نشده ،در
این مورد که ممکن است نوید زیر شکنجه کشته شده باشد ،ابهام وجود دارد و باید در این مورد نیز
تحقیق شود.
فارغ از اینکه درگذشت نوید بر اثر ضربات شکنجهگر بوده یا طناب دار حکومت ،سازمان حقوق بشر
ایران کشتن او را در بیانیه نخست خود در این باره« ،جنایت» نامید و برای استفاده از این واژه ،دالیلی
مبتنی بر عرف و حقوق بینالملل دارد.
سازمان حقوق بشر ایران حاضر است مدارک بیشتری را در اختیار هیات حقیقتیاب بینالمللی قرار
دهد.
نوید افکاری سنگر ۷۲ ،ساله و کارگر گچکاری که ورزش کشتی را نیز به طور حرفهای دنبال میکرد
و چند مدال در مسابقات داخلی آورده بود ،صبح روز  ۷۷شهریور ،بدون آنکه حق آخرین مالقات با
خانوادهاش را داشته باشد ،اعدام شد.
نوید افکاری به اتهام «مباشرت در قتل» یک مامور حفاظت آبفای شیراز به نام حسن ترکمان که در
جریان اعتراضات مرداد  ۷۹۳۲شیراز برای مقابله با معترضان اعزام شده بود ،به قصاص نفس
محکوم و برادر او وحید افکاری نیز به اتهام معاونت در قتل ،در شعبه یکم دادگاه کیفری یک استان
فارس به  ۷۲سال حبس محکوم شد .این دو برادر در دادگاه گفته بودند که تمام اعترافهای آنها
دروغین بوده و زیر شکنجه اخذ شده است.
پرونده نوید افکاری؛ پاسخ سازمان حقوق بشر ایران به تکذیبیه قوه قضائیه

