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اختصاصی: «بھفر اللھ زاری» حقوقدان و فعال مدنی، برای تحمل«٧ سال زندان» بھ
اجرای احکام «کیفری و رسانھ تھران» می رود+سند

اختصاصی «آمدنیوز»: «بھفر اللھ زاری» حقوقدان و پژوھشگر حقوق قضایی ایران طی حکمی از سوی قاضی «مقیسھ» رئیس شعبھ
٢٨ دادگاه انقالب تھران بھ ٧ سال زندان محکوم شد، این حکم پس از تایید در شعبھ ٣٨ دادگاه تجدیدنظر بھ ریاست قاضی زرگر و قاضی

بابایی بھ یکی از شعب اجرای احکام کیفری و رسانھ تھران ارجاع شده است.

بھ گزارش «آمدنیوز» در برگھ کیفرخواست  پرونده آقای «اللھ زاری»،  اتھامات او «اھانت بھ رھبری و آیت هللا خمینی» و «توھین بھ
مقدسات» عنوان شده است.

یک منبع آگاه درباره پرونده ھای قبلی آقای «اللھ زاری» و آخرین وضعیت پرونده فعلی او بھ  «آمدنیوز» گفت: «ھرچند آقای اللھ زاری
پس از صدور حکم ٧ سال زندان از سوی شعبھ ٢٨ دادگاه انقالب تھران بھ رای صادره اعتراض کرد، اما رای صادره در شعبھ ٣۶



دپوی چھل میلیارد دالر از پول نفت مردم در فرودگاه پیام توسط سپاه برای کودتای احتمالی+ اسناد

در حاشیھ جلسھ روز گذشتھ شورای امنیت کشور، کدام تصمیم علیھ مردم اتخاذ شد؟

بازداشت ١۴ تن از درجھ داران ناجا بھ ظن ارتباط با «آمدنیوز»

شکل گیری حلقھ ھای قیام مردم در تھران/ روحانی فرماندھان سپاه را تھدید بھ افشاگری کرد

بحران تأمین قطعات ھواپیماھا؛ مردم از مسافرت ھوایی اجتناب کنند

رسانھ ھای اجتماعی

نوشتھ ھای تازه

جستجو …
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https://www.paypal.me/amadnewsdonates
https://www.amadnews.org/archives/24912
https://www.amadnews.org/archives/24894
https://www.amadnews.org/archives/category/uncategorised-fa
https://www.amadnews.org/archives/24939
https://www.amadnews.org/archives/24937
https://www.amadnews.org/archives/24935
https://www.amadnews.org/archives/24934
https://www.amadnews.org/archives/24931
https://www.instagram.com/amadnews.official/
https://www.youtube.com/channel/UCixBojBRSu8PzITQ0QA_gLA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Amadnewsorg-1890682461238281/
https://twitter.com/amadnewsorg
http://t.me/Sedaiemardom
https://www.amadnews.org/


29/06/2018 اختصاصی: «بھفر اللھ زاری» حقوقدان و فعال مدنی، برای تحمل«٧ سال زندان» بھ اجرای احکام «کیفری و رسانھ تھران» می رود+سند – سایت خبری آمد نیوز

https://www.amadnews.org/archives/20620 2/4

 زرگردادگاه تجدیدنظر بھ ریاست حسن بابایی و سید احمد زرگر عینا تأیید و بطور حضوری و شفاھی بھ وی ابالغ شد.»

این منبع مطلع می افزاید:« دلیل تشکیل این پرونده و صدور حکم ٧ سال زندان برای آقای اللھ زاری انتشار مقاالت غالباً حقوقی و علمی در
نقد قوانین جارِی ایران در رسانھ ھا بود.»

وی ادامھ می دھد: «آقای اللھ زاری پیرو گزارش ھای اطالعات نیروی انتظامی و پلیس فتا، از زمستان سال ١٣٩٣ چندین بار بھ شعبھ ۴
بازپرسی دادسرای فرھنگ و رسانھ احضار می شود و این پژوھشگر حوزه حقوق قضائی نھایتاً علیرغم صدور قرار وثیقھ از سوی دادگاه

و تامین آن توسط خانواده و بازداشت سند، حدود دوماه بازداشت و تحت بازجویی ھای شدید جھت اعتراف گیری بود و بھ ھمین دلیل نیز
ِملک معرفی شده بھ دادگاه تودیع نشد.»

این منبع مطلع و نزدیک بھ آقای «اللھ زاری» می افزاید: «بھفر اللھ زاری سال ١٣٩۴ علیرغم فقدان ادلّھ اثبات ُجرم در پرونده، بھ جای
صدور قرار منع تعقیب با احضار قاضی مقیسھ مواجھ و در دادگاھی یکطرفھ، توأم با تھدید، فحاشی و عدم استماع دفاعیات متھم از سوی

قاضی بھ ٧سال زندان (اشد مجازات) محکوم می شود.»

او درباره آخرین وضعیت پرونده «بھفر اللھ زاری» بھ «آمدنیوز» می گوید: «اخیراً حکم بدوی صادر شده برای آقای اللھ زاری توسط شعبھ
زرگر دادگاه تجدیدنظر بھ ریاست حسن بابایی و سید احمد زرگر عینا تأیید و بطور حضوری و شفاھی بھ او ابالغ شد.» ٣۶

بھ گزارش «آمدنیوز»، حکم صادره پس تائید نھایی بھ یکی از شعب اجرای احکام تھران رفتھ و «بھفر اللھ زاری» طی ھفتھ آتی می بایست
خود را برای اجرای حکم بھ زندان معرفی کند.

گفتنی است، «اللھ زاری» از پژوھشگران حقوِق قضائی ایران است کھ پیش از این، سابقھ چند فقره محکومیت و تحمل زندان بھ دلیل
نگارش مقاالت حقوقی در دھھ ٨٠ را دارد.

تصاویر احکام صادره و مستندات پرونده این پژوھشگر و حقوقدان درپی می آید:

  

 

زرگرقاضی سید احمد زرگر قاضی مقیسھ بھفر اللھ زاری قاضی حسن بابایی   :Tags
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حکم پنج سال حبس محمود بھشتی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

مھر 3, 1396

حقوق بشر 0 62 

دپوی چھل میلیارد دالر از پول نفت مردم در فرودگاه پیام توسط سپاه برای کودتای احتمالی+ اسناد

در حاشیھ جلسھ روز گذشتھ شورای امنیت کشور، کدام تصمیم علیھ مردم اتخاذ شد؟

بازداشت ١۴ تن از درجھ داران ناجا بھ ظن ارتباط با «آمدنیوز»

شکل گیری حلقھ ھای قیام مردم در تھران/ روحانی فرماندھان سپاه را تھدید بھ افشاگری کرد

بحران تأمین قطعات ھواپیماھا؛ مردم از مسافرت ھوایی اجتناب کنند

رسانھ ھای اجتماعی

نوشتھ ھای تازه

جستجو …

All Rights Reserved by Amadnews Agency ©2015

    

|از شما|گزارش ویژه|جھان|حقوق بشر|اقتصادی|اجتماعی|سیاسی|صفحھ اول        
English



https://www.amadnews.org/archives/7462
https://www.amadnews.org/archives/category/human-rights
https://www.amadnews.org/archives/7462#comments
https://www.amadnews.org/archives/19994
https://www.amadnews.org/archives/19994
https://www.amadnews.org/archives/category/human-rights
https://www.amadnews.org/archives/19994#comments
https://www.amadnews.org/archives/24939
https://www.amadnews.org/archives/24937
https://www.amadnews.org/archives/24935
https://www.amadnews.org/archives/24934
https://www.amadnews.org/archives/24931
https://www.instagram.com/amadnews.official/
https://www.youtube.com/channel/UCixBojBRSu8PzITQ0QA_gLA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Amadnewsorg-1890682461238281/
https://twitter.com/amadnewsorg
http://t.me/Sedaiemardom
https://www.amadnews.org/
https://twitter.com/news_amad
https://www.amadnews.org/en/wp-content/plugins/social-media-widget/images/default/32/facebook.png
https://www.youtube.com/channel/UCixBojBRSu8PzITQ0QA_gLA?view_as=subscriber
https://www.amadnews.org/
https://www.amadnews.org/archives/category/political
https://www.amadnews.org/archives/category/social
https://www.amadnews.org/archives/category/economic
https://www.amadnews.org/archives/category/human-rights
https://www.amadnews.org/archives/category/world
https://www.amadnews.org/archives/category/special-report
https://www.amadnews.org/archives/category/from-you
https://www.amadnews.org/en

