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اﻳﺮان

ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن :ﺑﺮای ۱۶۰ﺗﺎ  ۱۷۰ﻧﻔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
/۰۱ﺷﻬﺮﯾﻮر۱۳۸۸/

ﺟﻠﺴﻪ اول ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اواﯾﻞ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎ رﮐﻴﺎ ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،از ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ۱۶۰ﺗﺎ  ۱۷۰ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﻴﺮ ﮐﻪ وی
آﻧﻬﺎ را ﺳﺮان اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﺳﺮان اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و دادﮔﺎه درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﯾﺮان ،اﯾﺮﻧﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎ ر ﮐﻴﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ در دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣﻮﻗﺖ اﻳﻦ اﻓﺮاد را ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ «.
در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻋ م ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻓﻌﺎ ن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻣﺮدم ﻋﺎدی از ﺳﻮی ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان روز ﺷﻨﺒﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﻴﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺑﺮای اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ،ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺮب ﺳﺮﺧﯽ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻴﺾ اﻟﻠﻪ ﻋﺮب ﺳﺮﺧﯽ ،از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
اﻧﻘ ب ،ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎ ر ﮐﻴﺎ درﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺮﻧﺎ ،درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل آﻗﺎی ﻋﺮب ﺳﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﮔﻔﺖ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان ،اﻣﮑﺎن درﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻮروز ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،از ﻗﻮل ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاری زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻳﮏ ﻧﻬﺎد
ﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﻓﻴﺾاﻟﻠﻪ ﻋﺮبﺳﺮﺧﯽ ،ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﯽ را ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ او از ﺣﻀﻮر در
دادﮔﺎه ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺘﮏ زده اﻧﺪ.
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ،آﻗﺎی ﻋﺮب ﺳﺮﺧﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﻬﺪاری زﻧﺪان اوﻳﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﺮده ﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺶ ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد روز ﮐﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻳﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﮔﺰارش ﻫﺎی زﻳﺎدی از ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺠﺎوز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺘﻞ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻫﺎ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۶۹ﻧﻔﺮ در
ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن







ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاض؛ ﺧﻮدﺳﻮزی ﯾﺎن
ﭘﺎ خ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ

ﺑﻮﻟﺘﻮن اﯾﺮان را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروغﮔﻮﯾﯽ
ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﮐﺮد

روﺣﺎﻧﯽ ،ﺧﺸﮑﺴﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ
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