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اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک
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وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺮس ،از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در اﯾﺮان ،دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ۲۹ ،آذر  ۲۱) ۱۳۸۹دﺳﺎﻣﺒﺮ
 (۲۰۱۰اﺳﻨﺎد ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ زﻧﺪان ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﺳﺖ.
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۲۲ﺧﺮداد  ۱۳۸۸ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،اﻣﯿﺮ ﺟﻮادی ﻓﺮ و ﻣﺤﺴﻦ روح اﻻﻣﯿﻨﯽ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .راﻣﺴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از آزادی وﻟﯽ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺷﺪه ﺑﻮد ،از
دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺒﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ اﯾﺮان
دﺳﺘﻮر داد اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ "اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن" ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ دادﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ  ۲۷ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺮس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن دادﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی ﻋﺒﺎس ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن  ۲۵آذر  ۱۳۸۸اﺳﺖ ۱۱ ،ﻣﺎﻣﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻠﻪ رﺟﺐ زاده،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ،رواﻧﺒﺨﺶ ﻓﻼح ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان
ﺑﺰرگ و ﻓﺮج ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮارد اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﻣﯽ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﯿﻔﯿﻞ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻗﺎی ﮐﺮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
"ارادل و اوﺑﺎﺷﯽ" ﺑﻮده ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮده و در آن زﻣﺎن از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ زﻧﺪان )ﻓﺮج
ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ" :اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و ﺳﺮوﮐﯿﻞ ﺑﻨﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﻃﯿﻔﯿﻞ( در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی در
زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن در زﻧﺪان ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ وی
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ﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺟﺮح و اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ
دادﻧﺪ".
آن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺪه ۱۲۳ ،ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن
اﻋﺘﺮاﺿﺎت روز  ۱۸ﺗﯿﺮ  ۱۳۸۸در ﺳﻮﻟﻪ ای  ۶۵ﻣﺘﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
 ۳۷ﻧﻔﺮ از اراذل و اوﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن زﻧﺪان ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺷﺎﻣﻞ
ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻠﻪ رﺟﺐ زاده،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ،
رواﻧﺒﺨﺶ ﻓﻼح ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ و ﻓﺮج
ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک
اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻟﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﻮﻟﻪ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﮐﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ  ۱۶۰ﻧﻔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از دود ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﻟﻪ ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﭼﺸﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻏﺬای روزاﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺼﻒ ﻧﺎن ﻟﻮاش ﺑﻮده
ﮐﻪ در ﻃﻮل روز دو ﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﯿﺸﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم راﻣﯿﻦ ﭘﻮراﻧﺪرﺟﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﺷﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ،ﻧﯿﺰ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ" :ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده ﭘﺲ از
ﻓﻮت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﯿﺮ ﺟﻮادی ﻓﺮ ﺑﺮای ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻠﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت وی ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﺑﻬﺪاری ﻓﺎﺗﺐ از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ
ﻓﻮت ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻮادی ﻓﺮ را ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ و ﻣﺤﻞ ﻓﻮت وی را داﺧﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﻣﻀﺎی ﻣﺘﻦ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ای را از دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده از اﻣﻀﺎی
ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻃﻮﻣﺎری ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺮ ﺳﺮدار رﺟﺐ زاده ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻪ و از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮﮔﻪ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﻮراﻧﺪرﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺪاری ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ از اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ زﻧﺪان اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻓﻼح و ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ،دادﺳﺘﺎن
وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪه و آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﻮی از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ "ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ" اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در آن ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ،دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ اﻣﯿﺮ ﺟﻮادی ﻓﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ روح
اﻻﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ "ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ" ،ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ،اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی ،ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻼق ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
ﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ،
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ،اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻼق
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ "ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺟﺮم" از اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده
ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ.

دادﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﺼﺎص
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮان ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﺷﺪﻧﺪ.

در ﭘﯽ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﺎی دم ﺳﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن را ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات آﻣﺮان ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ،دادﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴﻦ دﻫﻨﻮی )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺪاد( ،ﻣﻌﺎون اﻣﻨﯿﺖ وﻗﺖ دادﺳﺘﺎن

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧ
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ

راﺑﻄﻪ اﯾﺮان

ﻣﺪالآوراﻧﯽ
دارﻧﺪ

ﭼﻪ ﮔﻮارا؛ ﻗ

ﺗﻬﺮان و ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﯿﺪری ﻓﺮد ،دادﯾﺎری ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد،
اواﺧﺮ ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت اﯾﺮان از ﺳﻤﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک ،اﯾﻦ اﻗﺪام را "ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ" ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و "ﺑﺖ ﺷﮑﻨﯽ" در
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺣﺎﺻﻞ "زﺣﻤﺎت ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی"  ۱۴ﻣﺎﻫﻪ ده ﻫﺎ ﺗﻦ از ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ "ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ و ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻫﺎ" ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﻢرﺳﺎﻧﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ

ﺑﺎﻻ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﻪ دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ رﻓﺖ
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان :ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
واﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم 'ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه' ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻬﺮﯾﺰک
رﻫﺒﺮ اﯾﺮان :رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﻣﺮﺗﻀﻮی و دو ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ
دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ

ﺻﺪ زن
ﻣﻦ را ﺟﺪی

رﻗﻪ؛ ﺷﻬﺮی

راز اﻫﺪای ﻧ
ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺎب

روح اﻻﻣﯿﻨﯽ :ﻣﺮﺗﻀﻮی را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهﺗﺮ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺮان اﺻﻠﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻬﺮﯾﺰک

ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان :ﻋ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ

ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ دادﮔﺎه ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ و د
ﺳﺮﻓﺮاز ﺑﻪ زﻧﺪان

دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان :ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد

ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺎﻟﺰی
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ

ﺷﺸﻤﯿﻦ دادﮔﺎه ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک و دادﮔﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮏ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺒﺮ؛ ﭼ

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ :ﻣﻘﺼﺮان ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﺮگ 'ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻬﺮﯾﺰک' ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻫﻤﺴﺮ واﯾﻨﺴﺘﯿ
ﺟﻨﺴﯽ او را ﺗﺮک

ﻣﺮﺗﻀﻮی :در زﻣﺎن ﺣﻮادث ﮐﻬﺮﯾﺰک ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻮدم

ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان د
ﺑﺮای ﻧﺎزﻧﯿﻦ زاﻏ

ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان :در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠ
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﯾﺰد

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی

ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ د
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺻﺪو

اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان :ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴ

ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ﻣﺠﻠﺲ :ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﮐﻬﺮﯾﺰک

ﺳﺨﻨﮕﻮی واﻟﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و زﺧﻤﯽ

'ﯾﮏ ﺳﺮﺗﯿﭗ و ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻫﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک'
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻳﺮان

رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎﻣﺰدی
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ

وزﯾﺮ دﻓﺎع اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان ﻣﻮﺷﮑﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد

روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان در وﺳﻂ دﻋﻮای
ﺗﺮاﻣﭗ و ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن
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