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27 نوامبر 2016 - 07 آذر 1395

احمد منتظری به زندان و خلع لباس محکوم شد

احمد منتظری، فرزند آ�ت الله حسینعلی منتظری به دلیل انتشار �ک فایل صوتی از �درش، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی،

انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده است.

به نوشته سا�ت رسمی آ�ت الله منتظری، بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت شش سال از زمان این حبس اجرا خواهد شد.

در این حکم آقای منتظری دلیل این کاهش زمان حبس "ارزش و حرمت خون برادر شهیدش" و "سن و سال و وضعیت خاص وى و

فقد سابقه محکومیت کیفرى" عنوان شده است.

+بیشتر بخوانید: از انتشار فایل صوتی �در تا زندان و خلع لباس �سر

همچنین به دلیل آن که "مجموع اقدامات متهم خالف شأن روحانیت تشخیص داده شده" او به خلع لباس روحانیت هم محکوم

شده ولی با توجه به "انتساب به خانواده شهید" خلع لباس او به مدت ٣ سال تعلیق شده است.

این حکم در دادگاه ویژه روحانیت قابل تجد�دنظر است.

محکومیت فرزند آ�ت الله منتظری به 21 سال حبس تعلیقی

�خش این فایل در دستگاه شما �شتیبانی نمی شود.
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اواسط تابستان امسال سا�ت رسمی آ�ت الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی

پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می شود آقای منتظری اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال

۱۳۶۷ را "بزرگترین جنا�ت" در تاریخ جمهوری اسالمی می خواند و خطاب به حاضران می گو�د که در آ�نده از آنها به عنوان

"جنا�تکار" نام برده می شود.

+بیشتر بخوانید: انتشار فایل صوتی آ�ت الله منتظری در مورد اعدام های سال

این فایل صوتی �ک روز �س از انتشار به درخواست وزارت اطالعات ایران از سا�ت آ�ت الله منتظری حذف شد.

چند روز بعد احمد منتظری به دلیل انتشار این فایل صوتی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.

او �س از �نج جلسه بازجویی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد اما گفت که این اتهام را قبول ندارد.

+بیشتر بخوانید: احمد منتظری به 'اقدام علیه امنیت ملی' متهم شد

موضوعات مرتبط

سیاست ایرانقوه قضائیه ایران

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

مهمترین خبرها

اسرائیل بار د�گر مراکز نظامی سور�ه را هدف حمله موشکی قرار داد

خبرگزاری دولتی سور�ه گزارش کرده است که هواپیماهای اسرائیلی شامگاه گذشته �ک �ا�گاه نظامی واقع در نزد�ک دمشق

را هدف حمله موشکی قرار دادند اما �دافند هوایی مستقر در محل توانست چند فروند از موشک ها را قبل از اصابت به

هدف منهدم کند. این عملیات تنها چند روز �س از حمله موشکی به �ک مرکز نظامی د�گر در سور�ه صورت گرفته است.
5 دسامبر 2017 - 14 آذر 1396

'ارشدترین عضو شبکه القاعده در افغانستان کشته شد'

5 دسامبر 2017 - 14 آذر 1396

اخطارهای تازه در مورد انتقال سفارت آمر�کا به بیت المقدس

5 دسامبر 2017 - 14 آذر 1396
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گزارش و تحلیل

علی عبدالله صالح و بهای سنگین �شت کردن به حوثی ها در مقابل عربستان

کاهش جمعیت شتر در ایران؛ بالی جان صنعت بیمه

http://www.bbc.com/persian/iran-42231575
http://www.bbc.com/persian/iran-features-42222047
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پیچیدگی های بحرانی به نام احمدی نژاد و عاقبت آن

قصه میترا، زنی که صدای عشقش بلندتر از معلولیت است

http://www.bbc.com/persian/42224315
http://www.bbc.com/persian/iran-42225785

