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اطالعات تازه از تھدیدات دکتر رامین پوراندرجانی قبل از مرگ مشکوک او

شبکه جنبش راه سبز(جرس):درحالیکه فرمانده نیروی انتظامی مدعی می شود مرحوم رامین پوراندرجانی،

پزشک وظیفه بازداشتگاه کھریزک، خودکشی کرده است، سایت نوروز  اطالعاتی را منتشر کرد که حاکی از آن

است که مادر رامین پوراندرجانی، قبل از مرگ مشکوک پسرش با دکتر روح االمینی، پدر شھید محسن روح

االمینی تماس می گیرد و ضمن بیان اینکه محسن توسط رامین پیش از شھادت مورد معاینه قرار گرفته بود به او

می گوید که جان پسر من به علت بیان حقایقی در مورد شکنجه و شھادت پسر شما در خطر است."

 

بنا بر اطالعات دریافتی توسط نوروز که برای اولین بار و پس از اطمینان از صحت خبر آنرا افشا می کند، دکتر روح االمینی ھم

در پاسخ به مادر رامین می گوید: "شما می خواھید من چه کار کنم؟ اگر رضایت بدھم مشکل شما حل می شود. شما با

کسانی طرف ھستید که متھم پرونده ھستند نه من"

تحلیل خبرھای پس از انتشار خبررحلت دکتر پوراندرجانی مبین آن است که نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مورد این خبر

بسیار منفعالنه برخورد می کنند و غیر از تکرار ادعاھای قدیمی در مورد برخورد با حوادث کھریزک صحبت ھای جدیدی مطرح

نمی نمایند.

نوروز پس از انتشار گزارش ھای دریافتی در مورد مرگ دکتر رامین پوراندرجانی و متھم نمودن سردار احمدی مقدم- فرمانده

نیروی انتظامی-، سردار رادان- جانشین وی- و سعید مرتضوی دادستان وقت کل کشور که به صورت مستقیم در حوادث

کھریزک دخالت داشتند، با پاسخی از سوی آنان مواجه نمی شود که با توجه به سوابق افراد فوق در متھم کردن افراد به

جرم ھای خودساخته و ارتباط دادن اکثر حوادث به نیروھای خارجی امری بسیار بعید به نظر می رسد.

برخی اطالعات مبین آن است که از افراد فوق درخواست شده است در مورد این پرونده صحبت نکنند تا با موج فشارھای

بیشتری مواجه نگردند. امری که آنھا نیز تاکنون سعی دارند مطابق آن عمل کنند و صحبت ھای زیادی در مورد نقش خود به

خصوص در مورد پرونده مرگ رامین پوراندرجانی بیان نکنند.

صحبت ھای فرمانده نیروی انتظامی که از کشف وصیت نامه مرحوم پوراندرجانی و طرح ادعای خودکشی وی می گوید از

معدود مواردی است که فرمانده نیروی انتظامی به عنوان عالی ترین مقام این نیرو به صورت مستقیم مطرح می کند تا

فشارھای زیادی را که این روزھا نیروی انتظامی کشور با آن مواجه است کاھش دھد. ادعایی که به علت طرح اتھاماتی چون

دخالت مستقیم وی و جانشینش در این پرونده غیرقابل باور و ساختگی به نظر می رسد. به خصوص که توجه داشته باشیم

مرحوم رامین قبل از رحلت و طی صحبت تلفنی با یکی از دوستانش به او گفته بود که سه شنبه به تبریز خواھد رفت. برای

اثبات دروغین بودن ادعاھای فرمانده نیروی انتظامی می توان به دریافت پذیرش از یکی از دانشگاه ھا آلمان توسط رامین

پوراندرجانی ھم اشاره کرد. او قصد داشت جھت ادامه تحصیل و گرفتن تخصص به این کشور برود.

نوروز بازھم سئوال ھای مطرح شده در مورد این پرونده را که پیش از این مطرح شده بود به عنوان راھی برای پی بردن به

ابعاد جنایات کھریزک و شھادت افرادی چون محسن روح االمینی و رامین پوراندرجانی می داند و منتظر پاسخ روسای قوه

مجریه و مقننه و ھمچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و اعضای کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات است.

در عین حال نوروز آمادگی دارد جواب ھای فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی و حتی سعید مرتضوی را به این پرسش ھا

منتشر کند. ھمانگونه که قبًال ھم گفته شده است پرسش ھای قابل طرح به قرار زیر دوباره به اطالع می رسد:

1- تاخیر طوالني در قرائت گزارش كمیته ويژه و عدم برگزاري دادگاه متھمان كھريزك ، به چه علت و با فشار چه اشخاص و

نھادھايي بوده است و ارتباط مرگ مرموز دکتر پوراندرجاني با اين تاخیرھا و خصوصا متن قرائت نشده گزارش كمیته ويژه

مجلس چیست؟

2- با توجه به حضور و شھادت دادن دکتر پوراندرجاني در جلسه كمیسیون امنیت ملي و كمیته ويژه و با توجه به اينكه

بارھا اين مرحوم قبل از مرگ نسبت به عدم امنیت جاني خود ھشدار داده بود، چرا از وي محافظت نشد و او ھمچنان در

اختیار نیروي انتظامي كه مقامات عالي آن از متھمان اصلي پرونده جنايات كھريزك ھستند، قرار داشت تا شب ھنگام، در

سن 26 سالگي و در خواب سكته داده شود یا مرگ وی خودکشی تلقی گردد؟

3- در حالي كه خانواده اين مرحوم ساكن تبريز ھستند و او نیز در نھایت در تبريز دفن شده است، علت برگزاري مراسم تغسیل

و تکفین در تھران چه بوده است؟

4- علت مخالفت مقامات امنیتي با كالبدشكافي جنازه اين شھید توسط پزشكان مستقل که از حقوق مسلم خانواده متوفی

بوده است چیست؟

5- اگر شھید پوراندرجاني به مرگ طبیعي فوت شده است و یا خودکشی کرده است به چه دلیل مراسم ترحیم وي با حضور

نیروھاي امنیتي و در شرايطي غیرعادي برگزار شده است به طوری  که حتی دوستان نزدیک این مرحوم ھم جرات حضور در

مراسم تدفین را پیدا نکرده اند؟

6- ارتباط مرگ مشكوك رامین پوراندرجانی با متھمان اصلي جنايات شكنجه گاه كھريزك و به طور مشخص احمدي مقدم فرمانده

نیروي انتظامي، رادان جانشین فرمانده اين نیرو و مسئول بازداشتگاه كھريزك و سعید مرتضوي دادستان وقت تھران كه

متھمان با دستور وي و معاونانش قاضي حداد و قاضي حیدري فر به كھريزك منتقل شده اند ،چیست؟ (اطالعات نوروز مبین

آن است که شخص احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بارھا رامین را مورد تھدید قرار داده و دستور به سکوت

او داده بود)

7- آيا شباھت عجیب نحوه اعالم شدن مرگ اين جوان٢۶ ساله يعني ايست قلبي در ھنگام خواب با قتل ھاي سیاسي در سال ھاي

گذشته، سوال برانگیز نیست؟
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