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ﻗﺘﻞﻫــﺎی

ﺳﯿﺎﺳــﯽ

ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
)ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ زﻧﺪهﯾﺎدان ﭘﺮواﻧﻪ و دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ
ﭘﻮﯾﻨﺪه و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری )دو ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( در ﺳﺎل  ۱۳۷۷ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زودی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.
آﯾﺎ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان دوﺑﺎره در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻓﺮاﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣـﯽ ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ ﯾـﺎ در دوره اﺧﯿـﺮ ﻓﻘـﻂ ﻓﻌـﺎﻻن
»ﻏﯿﺮﺳﺮﺷﻨﺎس« ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ؟
دﺳﺖﮐﻢ  ۲۰ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺸﮑﻮک
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ ،ﺣﻘﻮق دان و ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵
ﻣﻬﺮ ۱۷) ۱۳۹۷اﮐﺘﺒﺮ  (۲۰۱۸در زﻣﺎﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﺎووس ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در
 ۱۳۹۶زﻧﺪان »ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد« .ﺳﭙﺲ در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻮه دﻧﺎ »ﺑﺮﺧﻮرد« ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ :اﺣﻤﺪ ﻧﻈﺮی ،دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ و دارای ﻋﻼﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪی ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻒ
آذری ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﻣﻬﺪی ﺟﺎوﯾﺪﭘﻮر ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻓﻌﺎل
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﺣﺎﻣﺪ اﻣﯿﺮی ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ؛ ﺳﯿﺪﺑﻬﺰاد ﺳﯿﺎدﺗﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس؛ اردﺷﯿﺮ راد،
ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻋﻠﯽ زارع ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﻬﯿﻤﯽ؛ ﻋﻠﯽ ﻓﺮزاﻧﻪ؛ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽﻃﻠﺐ؛ اﺣﻤﺪ ﭼﺮﻣﯿﺎن؛ ﺧﻠﯿﻞ آﻫﻨﮕﺮان؛
ﻣﮋﮔﺎن ﻧﻈﺮی؛ ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮزﮔﺮ .دو ﺑﺮادر ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق و ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﯿﺰ در اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۶در ﺷﻬﺮ ﺟﻢ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در »»ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪﮔﯽ« ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدی از ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺧﺒﺮ زﯾﺮ در  ۲۳ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۷ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۱۴ژوﺋﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺮج از ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ،ﺧﺒﺮ داد و ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دی اِن ای از ﭘﺪر وی
ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺴﺪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺟﺴﺪ رﻫﺎﺷﺪه ﻣﺮﯾﻢ
در داﺧﻞ ﺧﻮدرو اش ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ  ٣٣،ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺷﻬﺮﯾﺎر  ،روز  ١٢دﯾﻤﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی دﯾﻤﺎه
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺪت  ١٠روز در ﺑﻨﺪ  ٢٠٩وزارت اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﺤﺖ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد.
دادﮔﺎه ﺑﺪوی وی در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﻓﺮوردﯾﻦ  ٩٧در ﺷﻌﺒﻪ  ۲۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺣﻤﺪزاده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ  ٣ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی
و  ٢ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﮐﺮد.
روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ) ١٤ﺗﯿﺮ  ٥ /۱۳۹۷ژوﺋﯿﻪ  ،(٢٠١٨ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در
ﮐﺮج ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ را ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ،رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ،در روز اول آﺑﺎن  ۲۳) ۱۳۹۷اﮐﺘﺒﺮ  (۲۰۱۸ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ داﻣﻦ
زده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺧﻮاﺳﺘﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ
دو ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد.
*******
ﮔﺰارش زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ از اﯾﺮان واﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
https://iranwire.com/fa/features/28126
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ
از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ داوری ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و
رﺳﺎﻧﻪای ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﺧﻮد از »ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ
ﻫﮑﯽ« ﺣﻘﻮق دان و ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ

و اﺧﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺴﺪ آﻗﺎی »ﻫﮑﯽ« ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﮋو در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
»ﺻﺪای ﭘﺎی آب« ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺗﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
داﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺒﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ )“ﺧﻮدﻛﺸﻰ” ﻳﺎ “ﻗﺘﻞ “(،
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
اوج اﺑﻬﺎم ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﺮوز اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﻠﯿﺲ،
ارﮔﺎن ﺧﺒﺮی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻮت ﻣﺘﻮﻓﯽ« را رد و اﻋﻼم
ﮐﺮد آﻗﺎی »ﻫﮑﯽ« ﺑﺮ اﺛﺮ »ﺧﻮدﺳﻮزی« ﺟﺎن داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی
ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎی »ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن« اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دان و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ » وی ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و از
ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد«.
ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻫﻢ زﻣﺎن ،ﺳﺮدار رﺣﯿﻤﯽ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان
ﺑﺰرگ« ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ »اﯾﺴﻨﺎ« و »ﺗﺴﻨﯿﻢ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ »ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«
اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری »ﻣﯿﺰان« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺳﺎزﻣﺎن »ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را رد
و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﻫﺮﻧﻮع
ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻋﻠﺖ ﻓﻮت« را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری
رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ »ﺧﻮدﺳﻮزی« اﻗﺎی ﻫﮑﯽ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﺣﺬف ﮐﺮد.

اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺧﻮدﺳﻮزی آﻗﺎی »ﻫﮑﯽ« ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی او در
ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن،
اﺳﺘﻨﺎد دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
»ﺗﺮور ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﻋﺪه ای
»ﻫﮑﯽ«،
اﯾﻦ را
اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ آﻗﺎی
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪرت در ﺗﻀﺎد ﺑﻮده ،ﺗﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻼش آﻗﺎی
ﺑـﺎ اﯾـﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی

ﻫﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻗـﺪام و اﺑـﺮاز ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎی او از »ﻓﻘـﺮ« و »ﻓﺮوﭘـﺎﺷﯽ
در روزﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮐﻪ
آن در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز در ﺷﮑﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ

ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »اﺧﺘﻼف ﺷﺨﺼﯽ« اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دان
را زﻣﯿﻨﻪ »ﻗﺘﻞ« او داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ
در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﻮده و وﮐﺎﻟﺖ او را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ،در ﻣﻮرد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺷﺐ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺟﺴﺪی ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،دﻋﻮتﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﻫﮑﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎن روز از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز روی داده اﺳﺖ .ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و از دﺧﺘﺮ آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ،آزﻣﺎﯾﺶ دی اِن ای ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ
ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ اﻗﺎی ﻫﮑﯽ وارد ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ او ﺑﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﻘﯿﻤﯽ» ،ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﯿﻤﻮن ﺑﻮﻟﯿﻮار ،ﯾﮏ ﭘﮋو ﭘﺮﺷﯿﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺷﻤﺎره ﭘﻼک
آن را ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ داده اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮک
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺟﺴﺪ او ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ،در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺸﺎور
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از او اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در دادﮔﺎه،
ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﻣﯽ ﺗﻮان
وارد داﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ،ﻣﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی او در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﺑﺎره اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﺑﺮ »ﺧﻮدﺳﻮزی« آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺟﻮ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ،اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺬب ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ از
ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻋﻤﻼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺧﺪادی ﻣﺸﮑﻮک اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺷﺘﺎب
زده را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«.

