
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human Rights  حقوق بشر

 
  فرح نوتاش: فرستنده

  ٢٠١٨ جون ١٨
  

  طاھری، زينب ۀسرگشاد ۀنام
 شده شکنجه شدت به موکلم  :ايران مردم به ثالث محمد وکيل

  :ايران مردم به ثالث دمحم وکيل طاھری، زينبۀ سرگشاد ۀنام

  .شده شکنجه شدت به موکلم ندارد؟ وجود محل ھایدوربين از فلمی چرا .بوده جوان مرد يک اتوبوسۀ رانند

 شده منتشر نيز کشور ديوانعالی به شده داده دادرسی اعاده ۀاليح متن در که ھمانطور باشيد گاهآ ايران؛ شريف ملت

  !بوده جوان مرد يک واو اندديده را اتوبوس ۀرانند که اندشده شھادت به رحاض که داريم جديدی شاھدان ما است،

  .ندارد وجود بوده اتوبوس پشت ثالث محمد که اين بر دال فلمی و شاھد ھيچ که ستدرحالی اين

  .است گناھکار او باشد داشته وجود مدرکی که نشده ھم نگاریانگشت اتوبوس از حتی ھمچنين

 و متھم حضور با و حادثه وقوع محل در جرم ۀصحن بازسازی که آن جای به جھان، یئقضا تاريخ در بار نخستين برای

 و ماجرا شھود و او وکيل متھم، حضور بدون جرمۀ صحن بازسازی شود، برگزار ناجا پرسنل و ماجرا شھود و او وکيل

  !!!شده انجام شاپور گاھیآ محل در

 بازسازی تانتوھمات و تصورات مبنای بر متھم؟ حضور بدون کنيم جرمۀ صحن بازسازی است ممکن چطور آخر

 ايد؟کرده

 حتی شاھدی  ھيچ چرا ندارد؟ وجود محل ھایدوربين فلم از کدامھيچ چرا حادثه محل در دوربين زيادی تعداد وجود با

  بوده؟ اتوبوس فرمان پشت او دھد شھادت نشد حاضر ناجا پرسنل از

 فرمان پشت او دھند شھادت که مورانأم آن کجايند پس ايد؟آورده ينئپا اتوبوس فرمان پشت از را او ايدنکرده ادعا مگر

  بوده؟ اتوبوس

   .است انسانیرھ حق عادالنه، دادرسی از برخورداری حق داريد؟ اوھراس دادرسی ۀاعاد از چرا بود محکم شما ۀاگرادل

 در کرده رد را اتھام اول دادگاه در که اين از پس اوۀ گفت به !شده نابينا ًتقريبا باتوم شديد ضربات براثر ثالث محمد

 و ايستادند پوتين با سرش روی شکستند؛ را دستش انگشتان و کردند شکنجه و زدند مرگ سرحد تا را او آگاھی

   است؟ عدالتی و اسالم چه اين !شکستند را ھايشدنده

 چطور بداند دنيا مردم و خير يا امشده شکنجه شود مشخص تا .کنيد معاينه و ببريد قانونی پزشکی به مرا گفته بارھا او

 .گيريدمی اعتراف


