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دادﺳﺗﺎن ﮐل ﮐﺷور اﻋﺗراﺿﺎت دراوﯾش را ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻧﺳﺑت داد | رادﯾو زﻣﺎﻧﮫ
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دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﱰاﺿﺎت دراوﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﺴﺒﺖ داد
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دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻋﱰاﺿﺎت دراوﯾﺶ رﯾﺸﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ .او

دراوﯾﺶ ﻣﻌﱰض را »اراذل و اوﺑﺎش« ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﯾﺮان درﺑﺎره روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﮔﻔﺖ» :ﻋﺪهای از ﻋﻨﺎﴏی ﮐﻪ

ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از دراوﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر

اﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺪﻧﺪ«.

او اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم »ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻋﺪهای اراذل و اوﺑﺎش و اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺄ رﯾﺸﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ و در

اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﯾﻢ ،اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ«.

دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی از ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ در اﻋﱰاض ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ رﯾﺎﺣﯽ ،ﯾﮏ دروﯾﺶ  ۶۷ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﻼﻧﱰی ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﻬﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺴ ﺑﺮ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ

ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺲ از ﺷﻠﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮاﮐﻨﺪن ﻣﻌﱰﺿﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺳﻮاری و ﯾﮏ

اﺗﻮﺑﻮس ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ را زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﳌﻬﺪی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺠﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺠﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »ﺳﻼح ﴎد« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ آنﻫﺎ »ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽای ﮐﻪ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮدم وارد و
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ داده ﻧﺸﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲اﺳﻔﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋهای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و »ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ« ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اراﺋﻪ ﻧﺪاد.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دوم ﻗﻄﺐ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ،ﻗﻄﺐ دراوﯾﺶ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر »رﻓﻊ اﺑﻬﺎم« از
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد.
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ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ) (https //www radiozamaneh com/382741ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ »دﻗﯿﻘﺎً«
درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ.

ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻗﻄﺐ درواﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،ﺑﺮﺧﯽ دراوﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮرات دروﯾﺸﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ« رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ »ﻏﻠﺒﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و

ﺑﺎ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی از ﮐﻮره در ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﻣﻘﺒﻮل دروﯾﺸﯽ ﺷﻮﻧﺪ« .او از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دوم ،ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻏﻠﺒﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻗﻀﺎوت اﺷﺘﺒﺎه ،ﻧﺎداﻧﯽ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮرات ﻣﺆﮐﺪ

اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دراوﯾﺶ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ و اراده ﻣﻦ و ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر داده و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ

ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻢ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از »رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺑﻪ دروﯾﺸﯽ« ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ »دروﯾﺶ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدروﯾﺶ« اﮔﺮ

ﺑﯿﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ« را ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ دﺧﺎﻟﺘﯽ در آن ﻧﺪارم« .او اﻣﺎ ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﱪده اﺳﺖ.

ﻗﻄﺐ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ »اﺻﻮ ً
ﻻ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﻋﻤﺎل ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دروﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی در ﻣﺠﺎﻟﺲ دروﯾﺸﯽ ﴍﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان روز ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ از »ﻣﺪارای ﺣﺪاﮐ ی« ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﺮ

ﮐﺮده ﺑﻮد .روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ« ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد »ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ« ﺑﺎ دراوﯾﺶ و اﺳﺘﻌﻔﺎی وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺋﯿﱰ ﺧﻮد از ﺟﺎن ﺑﺎﺧ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دراوﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت وارده در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﻟﺒﺎﻓﯽﻧﮋاد ﺗﻬﺮان ﺑﺴﱰی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﱪ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﱪﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻣﻨﺘﴩ ﻧﺸﺪ اﯾﻦ ﺧﱪ را

ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.

ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
)(facebook#/

)(twitter#/

)(google_plus#/

)(balatarin#/

)(flipboard#/

)(print#/

)(email#/

)%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF

) ?https //play google com/store/apps/details
(id=com radiozamaneh rss

2/2

https://www.radiozamaneh.com/382878

