گزارش رادیو فرانسه و برابری از مرگ مشکوک فرهاد محسنی در تبریز

پنجشنبه  ۲۳خرداد  ۱۲ - ۱۳٨۷ژوئن ۲۰۰٨
ساواالن سسی :بنا به گزارشات رسیده از تبریز مراسم ترحیم فرهاد محسنی نگارستان ،فعال سیاسی آذربایجانی
که در بازداشتگاه وزارت اطالعات تبریز بطور مشکوکی در گذشته است فردا از ساعت  ۱۱الی  ۱۳در مسجد حسینیه
واقع در خیابان شهید امام دوست تبریز برگزار می شود.
بر اساس همین گزارش نیروهای اطالعاتی سعی دارند در مراسم ترحیم محدودیتهایی ایجاد کنند .مقامات امنیتی
همچنین این خانواده را برای ندادن مصاحبه با رسانه های خارجی تحت فشار قرار داده اند.
فرهاد محسنی ،فرزند رحیم ۲۵ ،ساله و از فعالین هویت طلب تبریزی ،در جریان اعتراضات ۱خرداد امسال توسط
نیروهای وزارت اطالعات در پارک ائل گؤلو(شاه گؤلو) تبریز بازداشت و در مکان نامعلومی نگهداری می شد.
پیشتر بستگان فرهاد محسنی ،اعالم داشته بودند که تمامی تالشهای آنها برای پیدا کردن محل نگهداری و وضعیت او
بی نتیجه بوده است.
مقامات امنیتی همچنین خانواده این فعال آذربایجانی را تهديد کرده بودند که در صورت پیگیری وضعیت فرزندشان و
رسانه ای شدن موضوع ،با آنان برخورد خواهند کرد.
الزم به ذکر است ،این فعال هویت طلب آذربایجانی هنگام شرکت در تظاهرات یکم خرداد  ٨۵تبریز متعاقب سلسله
اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه  ،85توسط گلوله های مأمورین زخمی و بعد دستگیر شده بود .او در جریان
محاکمه غیر علنی و بدون حق داشتن وکیل به حبس طوالنی مدت محکوم شده بود.
گزارش رادیو فرانسه و برابری از مرگ مشکوک فرهاد محسنی ،فعال آذربایجان در تبریز
گفتگوی رادیو برابری با خانم شهناز غالمی روزنامه نگار تبریزی در خصوص مرگ مشکوک فرهاد محسنی نگارستان در
بازداشتگاه وزارت اطالعات.
به خاک سپردن فرهاد محسنی نگارستان ،جوان تبریزی که از بیست روز بازداشت شده بود  ،بدون کالبد شکافی و
بررسی چگونگی مرگ او!
خانواده او تهدید شده اند باید همه مراسم بدون سر و صدا باشد.
برای شنیدن گزارش روی اینجا کلیک کنید
امیر حسین موحدی سخنگوی کمیته بحران زندانیان سیاسی در گفتگو با رادیو فرانسه در باره اوضاع آذربایجان و مرگ
مشکوک فرهاد محسنی توضیح میدهد.
برای شنیدن روی اینجا کلیک کنید
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