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ﮔﻔﺗﮕوی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ دادﺳﺗﺎن اﯾران ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﻣرگ ﻏﯾرﻋﺎدی زﻧداﻧﯾﺎن | رادﯾو زﻣﺎﻧﮫ

 ۲۰اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ دادﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺮگ ﻏﯿﺮﻋﺎدی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
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ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮی وﯾﮋه ﺧﱪی ﺷﺒﮑﻪ دو ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻘﺾ

ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در زﻧﺪانﻫﺎ و ﴎﮐﻮب ﻣﻌﱰﺿﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﭙﺮدازد .اﺳﺘﺪﻻل او اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ »ﺷﺎﯾﻊ« اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان

ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺷﻨﺒﻪﺷﺐ  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﮐﺎووس ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ ،اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ از

ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﯾﺮان »ﺧﻮدﮐﺸﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻮد ،در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪه و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻻزم ﻫﻢ ﺑﻮده ﻣﻨﺘﻬﺎ از

ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺪ از ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ از  ۱۵اﻟﯽ ۱۶دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ

ﮐﺮد«.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺗﻬﺎم »ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ« را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زﻧﺪان در دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ« و آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در

ﻏﺮب »وﺣﺸﺘﻨﺎک« اﺳﺖ.

دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﻌﯽ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺮگ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﮐﺎووس ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ دارد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺒﯿﻨﯽ ،ﻫﻤﴪ او را ﻣﻤﻨﻮع

اﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﺳﺖ ) (https //www radiozamaneh com/385220ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎووس ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﻓﺰاﯾﺶ

ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺳﮑﻮت در ﻣﻮرد ﻣﺮگ او ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﯽ ،از دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻌﱰض در زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او در درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺴﺪ او
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻮری ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﻧﻮر درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ) (https //www radiozamaneh com/384664از ﺧﱪﺳﺎزی ،ﺟﻌﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای

ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و اﻋﻼم ﺗﺪرﯾﺠﻰ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺧﱪ داده اﺳﺖ.

دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﱰاض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و آن را »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎن« ﺧﻮاﻧﺪ .او ﺑﻪ دﺧﱰان

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ »ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﺣﺮام ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ«.
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اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﺑﯿﺶ از
ﺗﺸﺪﯾﺪ |ﮐﺮده
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﻪ
ﭘﺲ از
ﮔﻔﺗﮕویزن را
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن
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 ۵۰زن و  ۲۰ﻣﺮد را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ وزارت ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ  ۱۴زن ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ و  ۵ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ
)(facebook#/

)(twitter#/

)(google_plus#/

)(balatarin#/

)(flipboard#/

)(print#/

)(email#/

)%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

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

2/2

https://www.radiozamaneh.com/385640

