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ﺳﺮو ﺲ :ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ

ﺎ ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران -ﺗﻬﺮان
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ؛

روا ﺖ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ،ﻧﻤﺎ ﻨﺪه ﺗﻬﺮان از ﻣﺮگ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ
ﻃﯽ ﺑﺎزد ﺪی ﮐﻪ ﺑﻬﻤﺮاه ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از زﻧﺪان اوﯾﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻤﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث
د ﻤﺎه ﺷﺪ ﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﻤﺎران ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:
ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮوب ﺎزدﻫﻢ دی ﻣﺎه  ۹۶در ﮑﯽ از ا ﺴﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۲۱ﻧﻔﺮ د ﮕﺮ ،ﺲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و درﮔﯿﺮی
ﺑﺎﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺎﻧﯽ و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ
ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺳﯿﻨﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث د ﻤﺎه در ﺑﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ )در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم زﻧﺪان ﺑﻮده( ﻣﺪت
ﺷﺶ روز را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻬﻢ ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺶ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﺑﺪو ورود ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺮﮐﺮده اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪارد و ﻟﺬا در ﺑﻨﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺎک ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در روز  ۱۶د ﻤﺎه ﺳﺎﻋﺖ ۳ﺑﺎﻣﺪاد وارد ﻣﺤﻞ ﺳﺮو ﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪان ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺑﻨﺪ ﺧﻮد در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺲ از ورود ﺑﻪ ﮑﯽ از ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ا ﺪ .ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ زﻧﺪاﻧﯽ د ﮕﺮی وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮو ﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺳﺮو ﺴﯽ ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﺳﯿﻨﺎ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﺻﺤﻨﻪ ﺟﺴﺪ اﻓﺘﺎده ﺳﯿﻨﺎ در ﮐﻒ
ﺳﺮو ﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮﮐﻪ دوان دوان ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد و ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ دو زﻧﺪاﻧﯽ د ﮕﺮ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و
ﺟﺴﺪ ﺳﯿﻨﺎ را از ﺳﺮو ﺲ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و در ﮐﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮو ﺴﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﻪ اﺣﯿﺎی وی )ﺑﻪ روش ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ
وی( ﻣﯽ ﻧﻤﺎ ﻨﺪ.
در آﻏﺎز ﺑﺎزد ﺪ از زﻧﺪان وارد ﺟﻠﺴﻪ ای ﺷﺪ ﻢ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ زﻧﺪان ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ و ﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش آﻣﺎری ﺣﻮادث ،ﻧﺤﻮه ﻣﺮگ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی را ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻮده و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ وﻗﻮع ﻋﻤﻞ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ را در ﻋﻠﺖ ﻓﻮت وی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﯿﻠﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﮐﻪ دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه در ﺳﺮو ﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮو ﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺶ واﺣﺪ ﺳﺮو ﺲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد و ﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن )ﺑﺎ ﻫﻮ ﺖ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی( ﮐﻪ زﯾﺮﭘﻮش
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ دارد ﺑﺎ دﻣﭙﺎﯾﯽ اﺑﯽ رﻧﮓ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ای در دﺳﺖ راﺳﺖ دارد وارد ﻣﯿﺸﻮد و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺳﻤﺖ ﮑﯽ از ﺳﺮو ﺴﻬﺎ رﻓﺘﻪ و وارد آن ﻣﯿﺸﻮد و در را ﺑﺴﺘﻪ و د ﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎ ﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮو ﺴﻬﺎ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﺎ ا ﻨﮑﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن وارد ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮو ﺴﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﻨﺎ رﻓﺘﻪ وارد ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺴﺪ اﻓﺘﺎده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺖ و ﺷﻮﮐﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد.
از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺎوی ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮو ﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪان ﺑﻮده و داﺧﻞ ﺳﺮو ﺲ ﺎ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺳﺎﺳﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ از
ﺧﻮدﮐﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻫﻢ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی وی و ﻧﯿﺰ اﺷﺨﺎﺻﯽ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻗﺒﻼ ﻗﺮص
اﻋﺼﺎب ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﺮده و ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ﺶ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺑﯿﻘﺮاری در او ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ ﻣﻌﺎ ﻨﺎت اوﻟﯿﻪ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺟﺴﺪ وی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮔﺮد ﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻧﯿﺰ دادﺳﺘﺎن در زﻧﺪان ﺣﻀﻮر ﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﯿﻨﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ
آورده اﺳﺖ.
اﻓﺮادی از ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎزد ﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺮگ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﻧﺒﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺲ از ﻃﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت و روﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ،در ا ﻨﮑﻪ آ ﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺎ ﺧﯿﺮ ﻗﻄﻌﺎ ﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺑﻞ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻼوﺟﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎزد ﺪ ﻧﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻤﻮﻗﻊ از ا ﺠﺎد
ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺒﻬﺎت در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺮگ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎ ﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه an.ir/fa/tiny/news-854349
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ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ وب

ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺑﻮت ﻣﺮداﻧﻪ و ﺻﺪﺗﺎ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﮐﺪﺧﺒﺮ854349 :

3/3

ﮐﻔﺶ ﻣﺮداﻧﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
(
)ﺷﺮوع ﻗﯿﻤﺖ از ۲۸۹,۰۰۰

ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺎه ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ را
ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ!!

۱۰:۴۹:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
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