ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ از زواﻳﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻃﺮح ارﺗﻘﺎئ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻳﺮان
ﻓﻌﻼن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان

از اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺎی ﭘﻠﻴﺴﯽ در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻬﺮان از
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎد هﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺏﺎ ﻧﺎم ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺵﺮوع ﺵﺪ  ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﻨﺶ هﺎ و ﺣﺎﺵﻴﻪ هﺎ
را در اﺏﻌﺎد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ رﻗﻢ زد.
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی دوﻝﺘﯽ  ،از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺵﺘﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻳﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻃﺮح از ﻣﺤﺮوﻣﺘﺮﻳﻦ
ﻻﻳﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺏﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎد  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﯽ ﺏﺮای ﺏﻴﺎن ﺣﻘﺎﻳﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ  ،اﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺵﺪ ﺗﺎ ﺏﺎ ﺏﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﻴﺮی از اﻓﺮاد ﻗﺮﺏﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﻳﺎ ﺏﻼﻗﻴﺪ ﺁزاد ﺵﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﺏﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺏﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺏﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺏﻪ زﻧﺪان هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻧﺪ  ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺏﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح
ﻓﺮاهﻢ ﺁورد و ﺏﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﻠﻢ ﻗﺎﺻﺮ از ﺏﻴﺎن دﻳﺪﻩ هﺎ و ﺵﻨﻴﺪﻩ هﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺪﻋﯽ
ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻝﺖ اﻓﺸﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن هﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .

ﺁﻏﺎز ﻃﺮح :
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎ و ﻧﻬﺎد هﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١و  ٢در ﺗﻬﺮان
در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ٣٢ﮐﻼﻧﺘﺮی ﭘﻠﻴﺲ و  ١٢ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و  ۵ﺣﻮزﻩ اﺻﻠﯽ و ﻗﺮارﮔﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻠﻴﺲ و ﺗﻤﺎم
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﺏﺴﻴﺞ در ﭘﻮﺵﺶ ﺳﺘﺎدهﺎی اﻣﺮ ﺏﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺏﻪ ﺵﺮح ذﻳﻞ ﺵﺮﮐﺖ داﺵﺘﻨﺪ.
ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎی  ١ﺏﺎ هﻨﺮ  ٢ ،ﭘﺎﺳﺪاران  ٣ ،وﻝﻴﻌﺼﺮ  ۴ ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  ۵ ،ﻣﻴﺮزای ﺵﻴﺮازی  ۶ ،ﻧﺎﻣﺠﻮ  ٧ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 ٨ ،ﺁزادی  ٩ ،ﺏﻬﺎرﺳﺘﺎن  ١٠ ،ﭘﻴﺮوزی  ١١ ،ﺣﺴﺎم اﻝﺪﻳﻦ  ١٢ ،اﺏﻮﺳﻌﻴﺪ  ١٣ ،ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺧﺮداد  ١۴ ،ﺁﻳﺖ اﷲ
ﺳﻌﻴﺪی  ١۵ ،هﻼل اﺣﻤﺮ  ١۶ ،ﺧﺰاﻧﻪ ﺏﺨﺎراﻳﯽ  ١٧ ،ﺟﻮادﻳﻪ  ١٨ ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن  ١٩ ،ﻣﻬﺮ ﺁﺏﺎد  ٢٠ ،اﺏﻮذر ﻏﻔﺎری
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 ٢١ ،دهﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ  ٢٢ ،درﺏﻨﺪ  ٢٣ ،ﺵﻬﻴﺪ ﺏﺎهﻨﺮ  ٢۴ ،ﮐﻼﻩ دوز  ٢۵ ،ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝﺪﻳﻦ اﺳﺪ ﺁﺏﺎدی  ٢۶ ،ﺗﻬﺮان
ﭘﺎرس  ٢٧ ،ﻓﺮﺟﺎم  ٢٨ ،ﭘﻴﺮوزی  ٢٩ ،وﻝﯽ ﻋﺼﺮ  ٣٠ ،ﻧﺎزی ﺁﺏﺎد  ٣١ ،ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم  ٣٢ ،ﺧﺎوران

ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی دوازدﻩ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﻪ ﺵﺮح زﻳﺮ:
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻳﮏ ﺵﻤﻴﺮاﻧﺎت  ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ دو ﺳﻴﺪﺧﻨﺪان  ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ٣ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ  ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ۴هﻔﺖ ﺣﻮض  ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ۵ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم ،
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ۶ﺧﺎواران  ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ٧ارگ  ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ٨ﻣﻴﺪان ﺣﺮ  ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ، ..... ٩ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ، .... ١٠ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ، .... ١١
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ .... ١٢

ﺣﻮزﻩ هﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
 -١ﺣﻮزﻩ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان  -٢ ،ﺣﻮزﻩ ﺵﻤﺎل ﺗﻬﺮان  -٣ ،ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان  -۴ ،ﺣﻮزﻩ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ،
 -۵ﺣﻮزﻩ ﺵﺮق ﺗﻬﺮان

ﻧﻮع و ﻧﺤﻮﻩ ﺏﺮﺧﻮرد در زﻣﺎﻝﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮی
دﺳﺘﮕﻴﺮی در ﻣﻨﺎزل در روزهﺎی ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﻃﺮح :

ﻧﺤﻮﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺏﺮﺧﻮرد ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻩ در ﻣﻨﺎزل ﺏﻪ اﻳﻦ ﺵﺮح ﺏﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎﻧﯽ هﻤﭽﻮن
ﺳﺮدار ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻘﺎﺏﺪار را ﺏﻪ هﻤﺮاﻩ داﺵﺘﻨﺪ و ﺏﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از دﻳﻮار و ﺏﺎم ﺁﻧﻬﺎ و
هﻤﺴﺎﻳﻪ هﺎی ﺏﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺏﺪون اذن و هﻤﺎهﻨﮕﯽ در ﻧﻴﻤﻪ هﺎی ﺵﺐ ﺏﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و درب هﺎ را ﻣﻴﺸﮑﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﭘﺪر را در ﺏﺮاﺏﺮ چﺸﻤﺎن هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان  ،ﻣﻀﺮوب ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺵﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ  ،ﺵﻠﻮار ﭘﺪر را در ﺏﺮاﺏﺮ چﺸﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان از ﺗﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﭘﺴﺮ را در ﺏﺮاﺏﺮ
چﺸﻤﺎن ﻣﺎدر و ﺧﻮاهﺮ ﻝﮕﺪ ﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺮاد را ﺏﺎ ﺗﻦ ﻝﺨﺖ و ﻳﺎ ﺏﺎ ﻝﺒﺎس ﺧﻮاب ﺏﻪ ﮐﻮچﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم
ﻣﯽ ﺏﺮدﻧﺪ .
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هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ در ﺣﻤﻠﻪ هﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺵﺖ ﺣﺘﯽ ﺵﮑﺴﺘﻦ درب ﻣﻨﺎزل ﻳﺎ اﺗﺎق هﺎی ﮐﻪ در ﺁن
ﻧﻮاﻣﻴﺲ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺏﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داﺵﺘﻨﺪ و هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ و
ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ و ﺁﺏﺮوی اﻓﺮاد در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﺎزل ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽ ﺵﺪ و هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ی ﺏﻪ ﭘﻮﺵﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻓﺮاد ﺳﺎﻝﺨﻮردﻩ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  ،دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺏﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻴﺸﺪ .
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ اﮐﺜﺮا در ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺎی ﺏﺎزداﺵﺖ در ﻣﻨﺰل ﻓﻘﻂ ﺏﻪ ﺏﻬﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﮐﺸﺎﻧﺪن هﻤﺴﺎﻳﻪ هﺎ ﺏﻪ
ﮐﻮچﻪ  ،درب و دﻳﻮار و ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎزل ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ را ﺏﻪ ﮔﻠﻮﻝﻪ ﻣﯽ ﺏﺴﺘﻨﺪ ﺏﺪون اﻳﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮ داﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﻨﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺎی وﺣﺸﺖ ﺁور و ﻣﺘﻮﺣﺸﺎﻧﻪ ﺏﺮ روی روح و روان زن و ﻣﺮد  ،ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان  ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
ﺧﺮدﺳﺎل در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻨﺎزل چﻪ ﺗﺎﺙﻴﺮی ﻣﯽ ﮔﺬارد .
اﻓﺮاد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﻨﺎزل  ،اﮐﺜﺮا از اﻓﺮاد ﺵﻨﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ و دارای ﺵﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ و ﮐﻴﻔﺮﻳﺒﻮدﻩ
اﻧﺪ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺏﺎزداﺵﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺏﺎزداﺵﺖ ﺏﺎ ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ ﺏﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻮچﻪ و ﺧﻴﺎﺏﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
اﻧﺘﻘﺎل و ﺏﺎ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و او را وادار ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺏﻠﻨﺪﮔﻮهﺎی اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ ﺏﻪ ﺧﻮد و ﻧﻮاﻣﻴﺴﺶ ﺗﻮهﻴﻦ و ﻧﺎﺳﺰا ﺏﮕﻮﻳﺪ .

دﺳﺘﮕﻴﺮی اﻓﺮاد در روزهﺎی ﺏﻌﺪی ﻃﺮح ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :

اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در روزهﺎی ﺏﻌﺪی ﻃﺮح ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻧﺪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺏﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت و
چﺎرچﻮب هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﺟﻬﺖ ﺏﺎﻻ ﺏﺮدن ﮐﻤﻴﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺏﺎﻻ ﺏﺮدن ﺁﻣﺎر
و ﺏﻴﻼن ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﻳﮏ اﻝﯽ  ۴ﻣﺎﻩ از ﺏﺎزداﺵﺘﮕﺎﻩ ﺏﻄﻮر
ﺏﻼﻗﻴﺪ و ﺏﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻴﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﻮردﺵﺎن ﺻﺎدر ﺵﻮد ﺁزاد ﺵﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺵﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺎﺏﻠﻮ  ،ﺧﻼﻓﮑﺎران ﻣﺤﻠﯽ ﺵﻨﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ  ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺳﺮ ﮐﻮچﻪ هﺎ  ،ﺟﻮاﻧﺎن
در ﺣﺎل ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ در ﭘﺎرک هﺎ  ،اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺏﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  ،ﻣﺸﺮوﺏﺎت اﻝﮑﻠﯽ و ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ
هﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و وﻝﮕﺮدهﺎی ﺧﻴﺎﺏﺎﻧﯽ  ،دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁﻝﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎﺳﺐ
هﺎی ﺳﺮﭘﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ﺧﻴﺎﺏﺎن هﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺴﺒﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺎزﻩ داران ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ ﺏﻮدﻧﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻩ ای از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳﻔﺮﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﮑﺎن هﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﮐﻪ
ﻋﻤﻼ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺁﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮم ﻗﺎﺏﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺏﺎ ﻳﻮرش ﭘﻠﻴﺲ ﺏﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺁﻧﺎن را ﺏﺎ ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ واهﯽ اراذل و اوﺏﺎش و ﺏﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺏﺎزداﺵﺖ و ﺏﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ و ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ ﺏﻪ ﺏﺎزداﺵﺖ هﺎی
ﺁﻣﺎری ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻮر ﻣﻌﺮوف هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻃﺮح هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺏﺎزداﺵﺖ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻃﺮح ﺟﻤﻊ
ﺁوری ﮔﺪاﻳﺎن  ،وﻝﮕﺮدان و ﻳﺎ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ هﻢ ﺏﻮد ﻣﻴﺸﺪ ﻋﺪﻩ ای را ﻣﺜﻞ هﻤﻴﻦ اﻓﺮاد ﺏﻪ ﺧﻴﺎﺏﺎن هﺎ ﻓﻘﻂ ﺏﺮای ﺏﺎﻻ
ﺏﺮدن ﺁﻣﺎر ﺣﺘﯽ ﺏﺮای چﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺏﺎزداﺵﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن ﺏﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در دﻳﺪ اذهﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﻪ داﺵﺘﻪ ﺵﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺮ چﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ ﺏﻨﻈﺮ ﺏﺮﺳﺪ.

ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ارﺟﺎع ﺵﺪﻩ از ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎ ﺏﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ :
در ﻃﯽ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮادی ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﻨﺎ ﺏﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺏﺎ ﻃﺮح ﺏﻮد و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺏﺎزداﺵﺖ ﮔﺎﻩ هﺎ ﺏﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر  ،ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﺮای ﮐﻤﮏ ﺏﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻴﺰان ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ  ،ﺏﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ارﺟﺎع ﺁﻧﺎن ﺏﻪ دادﮔﺎﻩ  ،ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻮق را ﮐﻪ در
ﺏﺎزداﺵﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻐﻠﺒﺎﻧﻪ ﺏﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ در ﻃﺮح ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺏﻴﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻠﺐ  ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و درﮔﻴﺮی
و ﻳﺎ دﻋﻮا هﺎی ﻋﺎدی ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﻩ هﺮ روزﻩ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ  .اﻝﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ﺏﻪ
ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک ﮐﻪ اﺻﺎﻝﺘﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻣﺴﺘﺠﺐ چﻨﻴﻦ ﺏﺮﺧﻮردی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻩ ﺏﻮدﻧﺪ ﻣﺎهﻴﺘﺎ
ﺏﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ از دﻳﺪ ﺁﮔﺎهﺎن و ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ دور ﻧﮕﻪ داﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ و ﻗﺮﺏﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاهﯽ ﻋﺪﻩ ای ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﭘﻮﺵﺶ دادن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻮﺵﺎﻝﯽ ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺏﻠﻨﺪی ﻝﻴﺴﺖ و ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﮔﺎن ﺏﺮای اﻳﺸﺎن
ﻣﻬﻢ ﺏﻮد .

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺏﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک :
اﻓﺮاد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ در ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ :
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﮐﻴﺐ هﺎ و ﺗﻴﻢ هﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎ و ﺣﻮزﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در روزهﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ داﺵﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﺏﺎﻻی از ﺵﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﮔﺎن را داﺵﺘﻨﺪ
 ،اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ ﭘﺲ از ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ هﺎی اوﻝﻴﻪ و هﻤﺎهﻨﮕﯽ هﺎ ﺏﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ  ،ﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺪود ﺁﻧﺎن و در ﺣﺪ ﺳﻴﻠﯽ و ﻝﮕﺪ و چﻨﺪ ﺿﺮﺏﻪ ﺗﺴﻤﻪ  ،ﮐﺎﺏﻞ
ﻳﺎ ﺏﺎﺗﻮم ﺏﻮدﻩ اﺳﺖ .

ﻳﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ :

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺏﻴﺶ از  %٨٠ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ ﺏﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺏﺎ ﻧﻈﺎرت ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی
ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺵﺪت ﻋﻤﻞ و ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺏﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ ﺵﺪﻳﺪ
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ﺗﺮ و ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺏﻮد و ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻴﺎرات اﻓﺮاد ﺵﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﻧﻬﺎد هﺎ در ﺣﺪی ﺏﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺏﻪ
ﺏﺎزداﺵﺘﮕﺎﻩ هﺎ و ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺵﮑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ را ﺵﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
از اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺏﻪ ﺟﻼدهﺎی ﻧﻘﺎب ﺏﻪ ﺻﻮرﺗﯽ چﻮن  :ﺳﺮوان رﺿﺎ ﺳﻔﺮی  ،ﺳﺮﮔﺮد
اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی  ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ چﻬﺎرم و ﺁﻗﺎﻳﺎن زﻋﻔﺮاﻧﯽ و ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و هﺎدی
ذاﻝﻘﺪر از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ دوم اﻣﻨﻴﺖ اﺵﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺵﺎﺧﺼﯽ در ﺵﮑﻨﺠﻪ و ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ اﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺏﯽ ﮔﻨﺎهﺎن
داﺵﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻏﺮار هﺎی اﺟﺒﺎری و واهﯽ ﺗﺤﺖ ﺵﮑﻨﺠﻪ از اﻓﺮاد ﺏﯽ ﮔﻨﺎﻩ را داﺵﺘﻨﺪ .

ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎی ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺏﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰی :

ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ در ﻋﺸﺮت ﺁﺏﺎد – ﻣﻴﺪان ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻤﺎم ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻘﺎئ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١و  ٢ﺏﻮد ﮐﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺏﺎزداﺵﺖ هﺎ ﺏﻮد  ،اﻃﺮاف ﻣﺤﺪودﻩ ﺁن ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ و ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن ﻃﺮح ﺏﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ چﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ چﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺏﻪ
ﺻﻮرت ﺏﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮدﻩ و ﺁزار دهﻨﺪﻩ در ﺁن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺵﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺵﺪ اﺧﺘﻴﺎرات ﺏﺎﻻﺗﺮی داﺵﺘﻨﺪ وﻗﺪرت ﺏﺎﻻی ﻣﺎﻧﻮر در
ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ ﺏﺎ اﺗﮑﺎئ ﺏﻪ اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ چﻮن ﺳﺮدار رادان و ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﻮدی ﺏﺮگ زرﻳﻨﯽ از ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎ در
ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪاری  ٧٠ﻧﻔﺮ را ﻧﺪاﺵﺖ وﻝﯽ در ﺁن ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ٣۵٠ﻧﻔﺮ در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ ﺏﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻓﺮاد روی هﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزﻩ ﺏﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و
ﻧﻈﻢ را ﻧﻤﯽ داد  ،اﮐﺜﺮ ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎ در ﺏﺮاﺏﺮ چﺸﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺵﺪ و اﻓﺮاد ﻧﻘﺎﺏﺪار در دﺳﺘﻪ هﺎی
 ٢٠ﻧﻔﺮﻩ ﺏﻪ ﺳﻠﻮل هﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺏﺎ ﺵﻠﻨﮓ و ﺏﺎﺗﻮم و ﻝﻮﻝﻪ هﺎی ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ ﺏﺎﺗﻮم هﺎی ﺵﻮک دار )ﺏﺮﻗﯽ(
ﻧﻔﺮات را ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﻣﻮی ﺳﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد را ﺏﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎئ در هﻤﺎن ﻝﺤﻈﻪ ورود ﺏﺎ ﺵﻤﺎرﻩ ﺻﻔﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺏﺮای ﺏﺎﻻ ﺏﺮدن
ﻣﻴﺰان رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی دﺳﺖ و ﭘﺎ در زﻳﺮ ﺿﺮﺏﺎت اﻓﺮاد ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و اﻓﺮاد ﻧﻘﺎﺏﺪار
ﺵﮑﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺏﻮد و اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﺏﺎت ﺵﻴﻠﻨﮓ و ﺏﺎﺗﻮم و ﺿﺮﺏﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺵﻮک اﻝﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺏﻮدﻧﺪ
 ،ﺳﺮدار رادان ﺏﻪ هﻤﺮاﻩ ﻋﺪﻩ ای ﻣﺤﺎﻓﻆ رﻳﺰ و درﺵﺖ و ﺟﻼدان دﺳﺖ ﭘﺮوردﻩ وارد ﺵﺪﻧﺪ و دﻗﻴﻘﺎ ﺏﺎ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﺗﮑﻠﻴﻒ را روﺵﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ) ﻣﺎ از ﺏﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻗﻀﺎﻳﯽ دﺳﺘﻮر دارﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ
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و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻮرات را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﻴﺮ ﺏﺎزﺟﻮﻳﯽ هﺎی ﻓﻨﯽ ﺏﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ
ﮐﻪ ﺏﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻴﺪ و ﺏﺰﻧﻴﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاهﻢ داد ( ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺏﺎزدﻳﺪ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﻳﻮرﺵﯽ
ﺳﻬﻤﮕﻴﻨﯽ ﺏﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ در ﺟﻬﺖ ﺵﮑﻨﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ چﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎهﺎﻳﺸﺎن ﺵﮑﺴﺖ و چﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺏﻪ
اﻏﻤﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی دچﺎر ﺏﯽ اﺧﺘﻴﺎری ادرار ﺵﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی هﻢ ﻧﻴﻤﻪ هﻮﺵﻴﺎر و
ﺣﺘﯽ ﺏﯽ هﻮش ﺏﻪ زﻳﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﻩ ﺏﻮدﻧﺪ و اﻓﺮاد ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﺎ ﭘﻮﺗﻴﻦ روی ﺁﻧﻬﺎ ﺏﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف و ﺁﻧﻄﺮف ﻣﯽ
دوﻳﺪﻧﺪ.

چﻮن ﻣﮑﺎن ﮐﻮچﮏ ﺏﻮد و ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ زﻳﺎد و ﭘﻠﻴﺲ هﺎی ﻳﻮرش ﺁورﻧﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﺁﺧﺮ اﺗﺎق هﺎ را
ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ .دهﻬﺎ ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺏﺮهﻨﻪ ﺏﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﭘﺎ ﺏﻨﺪ ﺏﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺏﺴﺘﻨﺪ و روی
زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﺏﺎﻻی ﺳﺮ ﺁﻧﺎن ﺏﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و چﻮن چﺮاﺧﺪن ﺏﺎﺗﻮم ﺳﺨﺖ ﺏﻮد هﻤﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺏﻞ هﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﺗﺴﻤﻪ هﺎی اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در دﺳﺖ داﺵﺘﻨﺪ و ﺏﻪ هﺮ ﺟﺎی ﺏﺪن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﺏﻪ وارد
ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ.
ﺏﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺵﮑﺴﺘﻪ هﺎ اﻧﮕﺸﺖ و ﮔﻮﻧﻪ و ﺏﻴﻨﯽ ﺵﮑﺴﺘﻪ هﺎ ﺏﻪ ﺏﻬﺪاری ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺵﺖ و ﺗﺎ
ﻣﺪت هﺎ در هﻤﺎن ﺣﺎﻝﺖ در ﺏﺎزداﺵﺖ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود دو هﻔﺘﻪ ( ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ چﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺏﻪ
اﻏﻤﺎ رﻓﺘﻨﺪ و چﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺏﺮ اﺙﺮ ﭘﻮﺵﻴﺪﻩ ﺏﻮدن ﺻﻮرت هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖ
ﺵﻤﺎری ﺵﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺏﻴﻦ ﺁﻧﺎن ﺁﻗﺎﻳﺎن زﻋﻔﺮاﻧﯽ و ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ از هﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺟﻼداﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
در اﻳﻦ ﺏﻴﻦ ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﭘﺎ را از هﻤﻪ چﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺵﺘﻪ و ﺏﺎ اﻳﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺿﺮﺏﺎت ﮐﺎﺏﻞ اﻓﺮاد
ﺏﺎزداﺵﺘﯽ را وادار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺏﻪ ﺧﻮد و ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺏﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺵﮑﻨﺠﻪ
و ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ  ،ﺳﺮ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻝﺖ ﺏﺮدﻩ و ﺳﻨﮓ ﺗﻮاﻝﺖ را ﺏﻠﻴﺴﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻮاردی ﺁﻧﻘﺪر اﻓﺮاد را ﺏﻪ
ﻣﻴﻠﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺏﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ را ﺏﻪ ﻣﻴﻠﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺏﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد
را ﺏﺮای ﻣﻌﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﺿﺮﺏﺎت ﮐﺎﺏﻞ و ﺗﺴﻤﻪ وادار ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ﺿﺮﺏﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺸﺖ و ﺳﻴﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن
ﺳﺎﻳﺮ ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن ﺏﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا چﻨﻴﻦ اﻓﺮادی ﺏﺮ اﺙﺮ ﺵﺪت ﺿﺮﺏﺎت وارد ﺵﺪﻩ ﺏﺮ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ﺏﯽ هﻮش ﻣﯽ
ﺵﺪﻧﺪ و از ﺏﻴﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﻴﺸﺪ  ،ﺏﻌﻀﯽ از ﺁﻧﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺵﺖ چﻨﺪ ﻣﺎﻩ هﻨﻮز دچﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮ درد و
ﺏﻴﻨﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ .

ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻏﺮار هﺎی واهﯽ ﺗﺤﺖ ﺵﮑﻨﺠﻪ
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در ﭘﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ از ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮق ﺏﺎ ﺵﮕﺮدهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﺪد ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﺎزی ﺏﺮای ﺗﻤﺎم ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺵﺪت اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از ﺏﺮرﺳﯽ و هﻮﻳﺖ ﺁﻣﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺏﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﺵﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ
ﺵﺪت ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺏﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺏﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﻮر و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ هﺎ وﺵﺪت ﻋﻤﻠﯽ در ﻃﯽ ﺏﺎزداﺵﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺵﺪﻩ و
ﺗﻌﺪاد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ و ﺁﻣﺎرهﺎی اﻋﻼم ﺵﺪﻩ و ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت و ﺗﻠﻔﺎت روزهﺎی ﺏﺎزداﺵﺖ هﺮ ﻃﻮر ﺵﺪﻩ ﺏﺎﻳﺪ ﺁﻣﺎر
ﻗﺎﺏﻞ ﻗﺒﻮﻝﯽ از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ ﺏﻪ ﻣﺮاﮐﺰ زی ﺻﻼح و دادﮔﺎﻩ هﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺟﺎع ﺵﻮد در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﺵﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ هﺮ اﺏﺰاری از اﻓﺮاد ﺏﯽ ﮔﻨﺎﻩ و ﮐﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﺏﺮای اﻏﺮار ﺏﻪ
ﮔﻨﺎهﺎن ﺏﺰرگ و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺵﻮد و چﻪ چﻴﺰی ﺏﻬﺘﺮ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻄﻠﻖ در اﻣﺮ ﺵﮑﻨﺠﻪ ،
اﻓﺮاد ﺳﺎﺏﻘﻪ دار و دارای ﺳﺠﻞ ﮐﻴﻔﺮی و ﺵﻬﺮت و اﺳﻢ و رﺳﻢ دار ﺗﮑﻠﻴﻔﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺏﻮد  .ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻋﺪﻩ
ﺏﺴﻴﺎری ﺏﯽ ﮔﻨﺎﻩ و ﮐﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﺏﺪون اﺗﮑﺎ ﺏﻪ ﺳﻨﺪی ﺏﺎ وارد ﮐﺮدن اﺗﻬﺎم ﭘﺲ از ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ و ﺏﺎرهﺎ ﻓﻠﮏ ﮐﺮدن
از هﻮش ﺏﺮدن و ﺏﻬﻮش ﺁوردن اﻧﺠﺎم ﺵﺪ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻴﺸﺪ ﺏﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﺏﻮد :
ﺗﺎ ﺏﻪ ﺣﺎل ﺏﻪ چﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدی  ،چﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک رﺏﻮدﻩ ای  ،چﻨﺪ ﺏﺎر ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ای  ،چﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺠﺎوز ﺏﻪ ﻋﻨﻒ داﺵﺘﻪ ای  ،چﻨﺪ ﺏﺎر ﻗﻤﻪ ﮐﺸﻴﺪﻩ ای  ،چﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ ای  ،ﺵﻨﻴﺪﻳﻢ در ﻣﺤﻠﺘﺎن ﺏﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺠﺎوز
ﻣﯽ ﮐﺮدی و ﺏﺴﻴﺎری ﺳﻮاﻻت دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﭘﺮ ﮐﺮدن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎی واهﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدی
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ.
در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺏﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت واﻗﻌﯽ اﻏﺮار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ چﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺏﯽ ﮔﻨﺎﻩ و ﺏﯽ اﻃﻼع از اﺗﻬﺎم ﺏﺎﻳﺪ ﺏﻪ
ﺟﺮم و ﮔﻨﺎﻩ و اﺗﻬﺎم ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ از ﮐﺠﺎ وارد ﺵﺪﻩ اﻏﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻮارد ﺏﺴﻴﺎری اﺧﺬ اﻣﻀﺎ اﻏﺮار  ،ﺏﺪون اﺟﺎزﻩ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
چﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﻓﺮاد را وادار ﺏﻪ اﻣﻀﺎ ﺏﺮﮔﻪ هﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺏﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻋﻮاﻗﺐ و ﻣﻴﺰان دﻓﻌﺎت
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .

ﻓﺮﻳﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺏﻬﺮﻩ ﺏﺮداری ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺏﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻧﻮاﻝﻬﺎی ﺳﻴﺮک
ﻣﺪاررﻋﺐ و وﺣﺸﺖ :
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ﺏﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺵﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮادی در ﭘﺸﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح هﺎﻳﯽ را ﺏﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﺮداران ﺁﺵﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﺮای
هﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻧﻤﻮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺏﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺏﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮب و ﺏﺪ و زﺵﺖ و زﻳﺒﺎ و درﺳﺖ و
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺏﻮدن ﺁن ﮐﺎرهﺎ و ﺣﻴﻠﻪ هﺎی ﮐﺜﻴﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن ﺏﮑﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﺎن اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ
هﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺏﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻴﺲ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن ﺏﺎ هﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪ اﺏﺰاری ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
اﻳﻦ رﻓﺘﺎرهﺎ چﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﺘﻬﻢ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ ﺏﻮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺏﺪون اﺙﺒﺎت اﺗﻬﺎم و ﺻﺪور ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
دادﮔﺎﻩ در ﻣﺤﻠﻪ هﺎ ﮔﺮداﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ هﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺳﻠﺐ هﻴﺜﻴﺖ ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻴﻢ هﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﺠﺮی ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ ﻋﻮام ﻓﺮﻳﺒﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻳﻦ ﺏﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﭘﺲ از
ﺳﺎﻋﺖ هﺎ ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻦ زهﺮ چﺸﻢ و ﺳﻠﺐ ﮐﺮدن ﻗﺪرت دﻓﺎع در ﺏﺮاﺏﺮ ﻣﺪﻋﻴﺎت ﺣﺘﯽ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺏﻪ ﻣﮑﺎن
هﺎی از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺵﺪﻩ ﺏﻪ ﺏﺎد ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺏﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻘﺎﺏﺪار ﻓﺮد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ را از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﺎرج
و ﺏﺎ ﺻﺪای ﺁژﻳﺮ و ﺵﻠﻴﮏ هﺎی هﻮاﻳﯽ ﺏﯽ هﺪف ﻣﺮدم را ﺏﻪ ﮐﻮچﻪ و ﺧﻴﺎﺏﺎن ﻣﻴﮑﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮا ﺏﺮای ﺟﺮﻳﺤﻪ دار
ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺏﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺣﺲ اﻧﺰﺟﺎر و دادن ﺣﻖ ﺏﻪ ﭘﻠﻴﺲ و ﻧﺸﺎن دادن ﻝﻴﺎﻗﺖ و ﮐﺎراﻳﯽ چﻨﻴﻦ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ.
) ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ از اﺵﺮار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺵﻤﺎﺳﺖ ﺏﻪ ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ ﺏﻪ چﻨﺪﻳﻦ دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ
زﻧﺎن ﺵﻮهﺮ دار ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ  ،چﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ و زور ﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻩ  ،و ﻳﺎ ﻧﻮع ﻋﺮوﺳﯽ را از ﮐﻨﺎر هﻤﺴﺮش
رﺏﻮدﻩ و ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ و ﺏﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻝﻪ ای ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ و او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ (
در ﺏﺮاﺏﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﻴﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺵﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ را ﺏﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﭘﻠﻴﺲ ﺏﺮای ﻧﺸﺎن دادن
ذات ﻣﻘﺘﺪر ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺏﻞ  ،ﺏﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ هﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺪرت ﻝﺐ ﺏﺎز ﮐﺮدن ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺵﺖ در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﮑﺴﻴﻮﻧﯽ از ﻗﻤﻪ و ﻗﺪارﻩ و ﺵﻤﺸﻴﺮ و چﺎﻗﻮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ از وﺟﻮد ﺁﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺵﺖ را در ﺏﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد از
ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺵﻴﻦ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻩ و ﺏﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺵﺘﻪ و ﺵﺮوع ﺏﻪ ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ و
ﺵﮑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻓﺮد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ ﺏﺎ ﻝﻮﻝﻪ هﺎی ﻓﻠﺰی در ﻣﻘﺎﺏﻞ چﺸﻢ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺮ وی را ﺏﻪ ﺗﻴﺮهﺎی ﺏﺮق ﺏﺴﺘﻪ و درﺏﺮاﺏﺮ چﺸﻢ ﻣﺮدم ﮐﺸﻒ اورت ﻧﻤﻮدﻩ و ﻳﺎ ﺏﺪون ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﺵﻼق
و ﻳﺎ ﺏﺎﺗﻮم و ﺳﻴﻢ ﮐﺎﺏﻞ و ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ.
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ﺣﺘﯽ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ را وادار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺏﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﮐﻪ هﺮ ﻝﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن داﺵﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺞ ﻳﺎ ﻧﻘﺾ
ﻋﻀﻮ ﺵﻮد در ﭘﺸﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺮﻳﺎد ﺏﺰﻧﺪ  ...ﺧﻮردم و ﻳﺎ ﻣﻦ  ...زادﻩ هﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺵﺎﻳﺪ ﺿﺮﺏﺎت ﭘﯽ در
ﭘﯽ ﺳﻴﻢ هﺎی ﺏﺮق ﺏﺎﻓﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺏﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ و ﻣﺸﺖ و ﻝﮕﺪ هﺎ ﻗﻄﻊ ﺵﻮد.
اﻝﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺏﻪ چﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﺪ و اﻓﺮاد را ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﻠﻪ هﺎی ﮐﻪ
اﺻﻼ ﺏﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺵﺖ و ﻣﺮدم ﺁﻧﺎن را ﻧﻤﯽ ﺵﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،وﻗﺖ و زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺵﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻴﺸﺪ  .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ چﻬﺎر ﺻﺒﺢ ﺏﻮد ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺏﻮد ﺻﺪای ﺁژﻳﺮ و ﺗﻴﺮاﻧﺪازی هﺎ ی ﭘﯽ
در ﭘﯽ ﻣﺮدم را ﺏﻪ ﮐﻮچﻪ ﻓﺮاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دﺳﺖ ﺁورد هﺎی دروﻏﻴﻦ و ﻋﻮام ﻓﺮﻳﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.

ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ از ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺏﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک و اهﺪاف ﺁن :
ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻼﻧﺘﺮی هﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺏﺎزﺟﻮﻳﯽ
و ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ ﺵﺪﻧﺪ و ﺏﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺏﻪ ﮐﻮچﮑﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺏﻌﻀﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ﺏﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی
ﺏﺎزداﺵﺘﻴﺎن و ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺗﺮدد ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎی ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ در ﻣﺤﺪودﻩ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺵﺪﻩ ﺏﻮد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ را در اﮐﻴﺐ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺏﺮای ﺁزادی ﻋﻤﻞ ﺏﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ در ﮐﺎرهﺎ ﺏﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک واﻗﻊ در ﺵﻬﺮ ﺳﻨﮓ ﺵﻬﺮ ری ﻧﺰدﻳﮏ ﺏﻪ
ﺁﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻝﻤﻨﺪان ﮐﻬﺮﻳﺰک ﻣﺴﺘﻘﺮ در وﺳﻂ ﺏﻴﺎﺏﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک :

ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺏﻪ  ٧ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﭘﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺰﻳﺮﻩ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎک ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ
اﺳﮑﺎن ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن اﺣﺪاث و ﺏﮑﺎرﮔﻴﺮی ﺵﺪ .
اﻳﻦ ﮐﻤﭗ در وﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻝﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و ﺏﻴﺎﺏﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دارای ﻳﮏ ﺳﺎﻝﻦ  ٨ ،اﺗﺎق و  ٢اﺗﺎق ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﯽ
ﺏﺎﺵﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺁب ﺵﻬﺮی ﻣﯽ ﺏﺎﺵﺪ و ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮوک و ﺏﻼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺏﻮدﻩ و دارای ﺗﻠﻔﻦ
و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻪ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﯽ ﺏﺎﺵﺪ و در اﺗﺎق هﺎی ﺁن از ﮐﻒ ﭘﻮش ،
ﻣﻮﮐﺖ و ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮر رﺳﺎﻧﯽ ﺁن ﺏﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ از ﺳﺮوﻳﺲ هﺎی ﺏﻬﺪاﺵﺘﯽ ﻣﻔﻴﺪ و
ﺣﻤﺎم و ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در اﻳﻦ ﮐﻤﭗ ﻧﮕﻬﺪاری ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ .

ﺁب :
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک ﺁب ﻝﻮﻝﻪ ﮐﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺏﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از ﺁب در ﻣﻮرد دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب و ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺁب ﺏﻪ ﺵﺮط ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن و ﺿﺮﺏﺎت
ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺵﻠﻨﮓ و ﮐﺎﺏﻞ ﻣﻘﺪور ﺏﻮد ﺗﺎ ﺁب ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻤﭗ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻧﮑﺮ هﺎی ﺁب رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺵﺪ .
اﻝﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﺎهﻪ اول هﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺁب ﻧﻴﺎز ﺏﻮد اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎﻝﻦ هﺎی ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺏﻪ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺏﻨﺰﻳﻦ ﺁب ﻣﯽ
ﻧﻮﺵﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺏﺎﻋﺚ ﺣﺎل ﺏﻪ هﻢ ﺧﻮردﮔﯽ و اﺳﻔﺮاغ ﻣﻴﺸﺪ  ،ﻻزم ﺏﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﺎﻩ هﺎی ﺁﺧﺮ ﺏﺎزداﺵﺖ ﮐﻤﭗ
ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺏﺎ ﺵﻞ ﮐﺮدن ﺳﺮ ﮐﻴﺴﻪ اﻓﺮاد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺵﺪ .
اﻝﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺵﺖ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ از ﺏﺎزداﺵﺖ در ﮐﻤﭗ ﺏﺎ ﮐﻠﯽ زد و ﺏﻨﺪ ﺏﻪ اﻧﺪازﻩ ﻧﺼﻒ ﻳﮏ ﮔﺎﻝﻦ چﻬﺎر ﻝﻴﺘﺮی ﺁب دادﻩ
ﻣﻴﺸﺪ و ﺁن هﻢ دو هﻔﺘﻪ ای ﻳﮏ ﺏﺎر  ،ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺏﺸﻮﻳﻨﺪ و ﺏﺮای ﻣﺎﻣﻮران ﻗﺎﺏﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺏﺎﺵﻨﺪ  ،در اﻳﻦ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺁب در ﻣﻮارد ﺏﻬﺪاﺵﺘﯽ ﻗﺎﺏﻞ ﻃﺮح ﻧﻴﺴﺖ .
در ﺣﺪود دو ﻣﺎﻩ اول ﺏﺎزداﺵﺖ هﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ و ﺗﻮاﻝﺖ ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ای ﺁﻧﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ  ،ﺏﺎﻳﺪ
در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ ﻳﻌﻨﯽ  ١٠ﺻﺒﺢ و  ١٠ﺵﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﺏﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺏﺎ ﺧﻮردن و ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﺎﺏﻞ و ﺏﺎﺗﻮم و ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ رﻓﺘﻦ و ﭘﺎرس ﮐﺮدن ﻣﺜﻞ ﺳﮓ اﺟﺎزﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻓﻘﺪان اﺟﺎزﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از ﺁب ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ را اﮐﺜﺮا ﺏﻪ ﺏﻴﻤﺎری هﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺵﭙﺶ ﺁن هﻢ در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺏﺴﺘﺎن وﮔﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد ﮐﻪ هﻨﻮز
ﺁﺙﺎر و ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺏﻴﻤﺎری را در ﺗﻦ و ﺏﺪن و ﺳﺮ ﺻﻮرت ﺁﻧﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .

ﻏﺬا:
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وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺪت ﺏﺎزداﺵﺖ چﻪ در ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی وﺿﻌﻴﺖ و
دﺳﺘﻮراﻝﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺵﺖ ﺗﺎ چﻨﺪ روز اول ﮐﻪ اﺻﻼ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻏﺬا دادن ﺏﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺵﺖ و از
ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ هﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺏﻪ ﺣﺎﻝﺖ ﭘﺮت ﮐﺮدن داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ،ﻏﺬا ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﻈﻢ
دردﺁوری را در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک ﺏﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺏﺎزدﻳﺪ ﺳﺮدار رادان ﮐﻪ در ﺁن ﺧﻄﺎب ﺏﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ﮔﻔﺖ :
)ﺁﻧﻘﺪر اﻳﻨﺠﺎ ﺵﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺵﻮﻳﺪ و ﺏﯽ ﺁب و ﻏﺬا ﻧﮕﻪ داﺵﺘﻪ ﻣﯽ ﺵﻮﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ ﻣﻮش ﺵﻮﻳﺪ و از ﻣﻴﺎن ﻣﻴﻠﻪ هﺎی
ﺳﻠﻮل هﺎی ﺏﺎزداﺵﺘﮕﺎﻩ رد ﺵﻮﻳﺪ و ﺗﺎزﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻳﺪ ﺏﻪ دادﮔﺎﻩ و زﻧﺪان دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺵﻮﻳﺪ(
ﺏﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات وﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺻﺮﻳﺢ اﻳﺸﺎن ،ﻏﺬای ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ٢ ،وﻋﺪﻩ در ﺳﺎﻋﺖ  ١۶:٣٠ﺏﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ٢١:٣٠
ﺵﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺵﺪ ﮐﻪ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﺏﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ در هﺮ وﻋﺪﻩ دﻗﻴﻘﺎ ﻳﮏ چﻬﺎرم ﻧﺎن ﻝﻮاش ﺏﻪ هﻤﺮاﻩ ﻳﮏ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﺏﺴﻴﺎر ﮐﻮچﮏ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۵٠ﮔﺮم دادﻩ ﻣﯽ ﺵﺪ  ،ﮐﻪ ﺁن هﻢ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺵﺪ و ﺏﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺗﺎﺏﯽ ﺏﻴﻦ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺏﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺏﺮای ﺗﻔﺮﻳﺢ اﻓﺮدای را ﮐﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺏﻪ ﺁن روز اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ هﺎ را
ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ ،وادار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺏﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎن و ﻳﮏ ﻋﺪد ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺳﮓ چﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭘﺎرس ﮐﻨﻨﺪ و
ﺏﺎ دهﺎن ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ را ﺏﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﯽ ﻣﺪت  ۴ﻣﺎﻩ چﻨﺎن ﺗﺎﺙﻴﺮی ﮔﺬاﺵﺖ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺏﻞ ﺏﺎور ﺏﻮد
و ﺁن اﻳﻨﮑﻪ ﺏﺎ ﮐﻮچﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮب وﺵﺘﻢ ،اﻓﺮاد ﺏﺎزداﺵﺘﯽ ﺏﻴﻬﻮش ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ و از ﺣﺎل ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
ﺏﺎزداﺵﺘﯽ ﻣﺎﺏﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻳﮏ دوم وزن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ دادﻧﺪ .
ﻳﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ و ﻋﻮارض ﻣﺸﻬﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻝﻪ ،ﺏﺪﻧﻬﺎی ﻻﻏﺮ و رﻧﺠﻮر اﻧﺘﻘﺎﻝﯽ هﺎ ﺏﻪ زﻧﺪان هﺎی اوﻳﻦ و ﻗﺰل ﺣﺼﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺬﺵﺖ ﻣﺪت هﺎ از اﻧﺘﻘﺎﻝﺸﺎن ،هﻨﻮز ﺏﻪ ﺵﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﺏﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ اﻧﺪ و از اﻧﻮاع ﺏﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی
ﮔﻮارﺵﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺏﺮﻧﺪ و هﻨﻮز دوا و درﻣﺎن هﺎی ﺏﻬﺪارﻳﻬﺎی زﻧﺪان هﺎ در ﻣﻮردﺵﺎن ﺏﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.

درﻣﺎن و ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ:

در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک ﺏﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﻣﺜﻞ اﻏﻤﺎ و ﺏﻴﻬﻮﺵﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺮﮐﻴﺪﮔﯽ ﻓﺘﺦ ﻳﺎ ﺁﭘﺎﻧﺪﻳﺲ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل ﺁن
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ وﺟﻮد داﺵﺖ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودﻩ ﺏﻬﻴﺎر وﺟﻮد داﺵﺖ و در ﺻﻮرت ﺵﺪﻳﺪ ﺏﻮدن ﺟﺮاﺣﺎت و ﺧﻄﺮ
ﻓﻮت ﻣﻀﺮوب ﺏﻪ ﺏﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺠﺎد ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ .و دﺳﺖ هﺎ و ﭘﺎهﺎی ﺵﮑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ از ﺁن
ﺧﻮن ﺟﺎری ﻧﻤﯽ ﺵﺪ و ﻳﺎ ﺵﮑﺴﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن ،ﮔﻮﻧﻪ و ﺏﻴﻨﯽ و اﻧﻮاع ﮐﺒﻮدﻩ هﺎی ﺗﻦ وﺏﺪن و اﻣﺜﺎل ﺁن هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
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درﻣﺎن و ارﺳﺎل ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻧﺪاﺵﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺵﺨﺺ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺏﯽ ﺏﺮ اﺙﺮ ﺁن ﻣﻀﺮوﺏﻴﺖ ﺵﮑﻨﺠﻪ
ﺵﻮد و ﺁن وﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﺏﺮای ﮔﭻ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺏﻪ ﺏﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﻣﯽ ﺵﺪ .اﻝﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺏﻴﻦ اﻓﺮاد زﻳﺎدی هﻢ
ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﺮ اﺙﺮ ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺏﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺏﻪ ﺵﮑﺴﺘﮕﻴﻬﺎ دﺳﺖ هﺎ ﻳﺎ ﭘﺎهﺎ و ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎن ﮐﺞ ﺟﻮش ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ.

اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم و ﺳﺎﻋﺎت ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ:
ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﻝﺤﻈﻪ ورود ﺏﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک:
ﭘﺲ از ﭘﻴﺎدﻩ ﺵﺪن ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺏﻴﺎﺏﺎن هﺎی اﻃﺮاف ﮐﻤﭗ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﮐﻤﭗ و
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻩ و ﻝﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﺟﺎزﻩ داﺵﺘﻨﺪ ﻳﮏ ﺵﺮت ﺏﺮ ﺗﻦ داﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ
ﭘﻴﺸﻮاز و ﺧﻮﺵﺎﻣﺪ ﺏﻪ ﮐﻤﭗ ﺵﺮوع ﻣﯽ ﺵﺪ و اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ،در اوج ﮔﺮﻣﺎ و داﻏﯽ زﻣﻴﻦ و
ﺁﺳﻔﺎﻝﺖ ﻳﺎ در ﮔﺮگ و ﻣﻴﺶ ﻏﺮوب ﺵﺮوع ﻣﯽ ﺵﺪ .
چﺮاﻏﻬﺎی روﺵﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﻬﺎی ﭘﻠﻴﺲ ،ﻣﺤﺪودﻩ ﺵﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ ﺏﺮ روی ﺵﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎر و ﺧﺎﺵﺎک و
ﺁﺳﻔﺎﻝﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻩ ﺵﺮوع ﺏﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ رﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪﻩ ای هﻢ ﺏﺎ
ﺏﺎﺗﻮم و ﮐﺎﺏﻞ و ﺵﻠﻨﮓ و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﻪ ﺏﻴﻞ ﺏﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در اﻳﻦ ﺏﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺏﺸﮑﻪ
ﺧﺎﻝﯽ ﻗﻴﺮ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺁب ﺏﻮد هﻢ ﺏﻴﮑﺎر ﺏﻤﺎﻧﺪ و ﺵﻠﻨﮓ و ﮐﺎﺏﻞ و ﺗﺴﻤﻪ را در ﺁن ﻓﺮو ﻣﯽ ﺏﺮدﻧﺪ و ﺏﺮ ﺳﺮ و ﺏﺪن
ﺏﺎزداﺵﻴﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎﻝﯽ ﺏﻪ ﮐﻤﭗ ﻣﻴﺰدﻧﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﯽ هﻢ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ ﺗﺎﺏﺎﻧﺪن ﮐﻤﺮﺏﻨﺪ و ﻓﺎﻧﻮﺳﺨﻪ ﺏﻪ ﮔﺮدن ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ روﻧﺪﮔﺎن ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺙﺎﺏﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ
داﺵﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺏﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺏﺎ ﺿﺮﺏﺎت ﭘﻮﺗﻴﻦ و چﻮب و ﮐﺎﺏﻞ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻀﺮوب ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺁﻧﻘﺪر ﺏﺸﻴﻦ ﭘﺎﺵﻮ و ﮐﻼغ ﭘﺮ
و ﺵﻨﺎ ﻣﯽ ﺏﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ از ﺣﺎل ﺏﺮوﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺏﻪ ﻓﺮار و ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﮑﺲ اﻝﻌﻤﻞ در ﺏﺮاﺏﺮ ﺿﺮﺏﺎت
ﻧﺒﺎﺵﻨﺪ .و ﭘﺲ از هﻤﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل هﻤﺎﻧﻄﻮر هﻤﻪ را ﻝﺨﺖ ﺏﻪ ﻃﺮف ﺳﻠﻮل هﺎ و ﺏﻨﺪهﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺏﺮدﻧﺪ.
ﺏﺎ وﺣﺸﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮوﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻧﺠﺎ هﺴﺘﻨﺪ را چﻨﺪ ﺏﺮاﺏﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺏﻌﺪ ﻝﺒﺎس هﺎ را ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد
ﻝﺨﺖ ﺵﺪﻩ ﺏﭙﻮﺵﻨﺪ اﻝﺒﺘﻪ در ﺏﻴﻦ اﻓﺮادی از ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻝﺨﺖ ﺁوردﻩ ﺵﺪﻩ و ﻳﺎ ﻝﺨﺖ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁزادی اوﻝﻴﻦ ﮔﺮوﻩ در
ﮐﻤﭗ ﻳﻌﻨﯽ  ٨۶/۴/٢٠ﺏﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود  ۵٠روز ﻝﺨﺖ ﮔﺬران ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻝﺨﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺏﻴﺪﻧﺪ و ﻝﺨﺖ ﺵﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ
ﺵﺪﻧﺪ و ﻝﺨﺖ ﺏﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اوﻝﻴﻦ ﮔﺮوﻩ ﺁزادی هﺎ ﻝﺒﺎس هﺎی ﺧﻮد را ﺏﻪ ﺁﻧﻬﺎ دادﻧﺪ.

ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻝﻦ و اﺗﺎق هﺎی ﮐﻤﭗ:
در داﺧﻞ ﺳﺎﻝﻦ ﮐﻤﭗ ٨ ،اﺗﺎق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ را ﺏﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ اﺗﺎق هﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٢٠
ﻧﻔﺮ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ  ٧٠اﻝﯽ  ١٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ .از ﮐﻒ ﭘﻮش و ﻣﻮﮐﺖ و ﺗﺨﺖ و زﻳﺮاﻧﺪاز و رواﻧﺪاز ﺧﺒﺮی
ﻧﺒﻮد و هﻤﻪ ﺏﻪ ﻣﺪت  ٣ﻣﺎﻩ ﺏﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺏﺮ روی ﻣﻮزاﻳﻴﮏ ﮐﻒ اﺗﺎق هﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺏﻴﺪﻧﺪ و ﺏﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮزی
و ﺳﻮﺳﮏ و ﺣﺸﺮات در اﺗﺎق ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺣﺪود  ٢٠روز اول درب اﺗﺎق هﺎ را ﺏﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ در هﻤﺎن ﻣﺤﻴﻂ اﺗﺎق هﺎ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺏﺎ ﺵﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ هﺎ اﺟﺎزﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺖ ﺵﻮﻳﯽ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در اﺗﺎق هﺎ
از ﻳﮏ ﭘﺘﻮی ﺗﺎ ﺵﺪﻩ ﺏﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻔﻨﺞ در ﺗﻮاﻝﺖ در ﻣﻘﺎﺏﻞ دﻳﺪﮔﺎن ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﻮی ﺗﻔﻌﻦ هﻤﻪ را
ﻣﺮﻳﺾ ﮐﺮدﻩ ﺏﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺵﺖ  ٢٠روز و ﺵﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺏﻞ ﺗﺮدد ﻧﺸﺪن ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ از ﭘﻤﭗ ﻓﺸﺎر
ﻗﻮی ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻒ ﺳﻠﻮل هﺎ از ﻣﺪﻓﻮع و ادرار ﭘﺎک ﺵﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺪت هﺎ ﮐﻪ اﻓﺮادی اﻧﺘﻘﺎل
ﺵﻮﻧﺪ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺏﺎز ﺵﻮد ،ﻧﻔﺮات اﺗﺎق ﻧﻮﺏﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺏﻴﺪﻧﺪ.
دﻗﻴﻘﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﺏﺮای هﺮ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد داﺵﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮدن ﺏﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺏﻮد چﻪ ﺏﺮﺳﺪ ﺏﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻳﺎ
ﺧﻮاﺏﻴﺪن .در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺏﺪن هﺎ ﻣﻀﺮوب ﺏﻮد و اﻓﺮاد ﻧﺎﻝﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺏﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺏﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
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درب ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ هﺎ ﺏﺎز ﺵﺪ و اﻓﺮاد ﺏﻪ ﺁﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﻨﺎﺏﻪ ﮔﻔﺘﻪ چﻴﺰی ﺣﺪود  ٧٣٠ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺏﺎزداﺵﺖ و ﺏﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰﮐﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵٠ﻧﻔﺮ ﺏﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻧﺪ .

ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ هﺎ و ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎ در داﺧﻞ اﺗﺎق هﺎ و ﺳﺎﻝﻦ ﮐﻤﭗ:
اﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺵﮑﻨﺠﻪ در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻝﻦ اﺻﻠﯽ و چﻨﺪ اﺗﺎق اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺵﺪ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
اﻓﺮدا ﺵﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ،ﺏﻪ ﻏﻴﺮ از ﻋﺪﻩ ای ﮔﺮوهﺒﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺎب ﺏﻪ ﺻﻮرت و ﻝﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺏﻪ ﺗﻦ داﺵﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﺏﻘﯽ ﻣﺎﻣﻮران
ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ و ﺵﮑﻨﺠﻪ ﺏﺎ ﻝﺒﺎﺳﻬﺎی ﺵﺨﺼﯽ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ را ﺵﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺏﻨﺎﺏﻪ ﺵﻮاهﺪ در ﺏﻴﻦ ﺁﻧﺎن ،ﺟﻼداﻧﯽ ﺏﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺳﺘﻮان ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ
اﮐﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﯽ و دﺳﺘﻴﺎرش ﺏﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﻴﻞ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪار ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﻣﺘﻮﺣﺸﺎﻧﻪ و ﺵﮑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎهﺎی
ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ ﺏﺎ ﻝﻮﻝﻪ هﺎی ﻓﻠﺰی ﺁب ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺏﻴﻦ  ٢ﺏﺎر ﺏﺎزدﻳﺪ ﺳﺮدار رادان ﺏﻪ هﻤﺮاﻩ ﺳﺮدار ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ،
رﺋﻴﺲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ وﻳﮋﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ روﺣﻴﻪ ای ﺏﺮای ﺵﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﻮد ﮐﻪ در ﺁن ﺳﺮدار
رادان ﺏﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻝﻦ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺏﺮای ﺏﺎزداﺵﺘﯽ هﺎ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ چﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻝﺒﯽ را ادا ﻧﻤﻮدﻩ :
)ﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻄﻠﻖ در ﺏﺮﺧﻮرد ﺏﺎ ﺵﻤﺎهﺎ دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺁن ﺣﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺵﻤﺎ را ﺏﮑﺸﻴﻢ و در اﻳﻦ ﺏﻴﺎﺏﺎن هﺎ دﻓﻦ ﮐﻨﻴﻢ
و ﺻﺪاﻳﺘﺎن هﻢ ﺏﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺮﺳﺪ و ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﻪ اهﺪاف ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ ،ﺵﻤﺎ
در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺎ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺏﻮد واﮔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻴﺮﻳﺪ ،ﺏﺎﻳﺪ اﻧﺪازﻩ ﻣﻮش ﺵﻮﻳﺪ ﺗﺎ از ﺏﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪ هﺎ ﺏﮕﺬرﻳﺪ و
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺏﻪ دادﮔﺎهﻬﺎ ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﻮﻳﺪ و رو ﺏﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ اداﻣﻪ داد ﺁﻧﻘﺪر اﻳﻦ هﺎ را ﺏﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای
ﺳﮓ درﺏﻴﺎورﻧﺪ ،ﺏﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﻮش ﺵﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ هﻢ زﻳﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺏﻮد(
اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮزهﺎی ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺁزادی ﺏﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺵﮑﻨﺠﻪ ،ﺏﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺵﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ در دﺳﺘﻪ هﺎی ٢٠
ﻧﻔﺮﻩ ،ﺏﻪ ﺳﺎﻝﻦ هﺎ و اﺗﺎق هﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁﻧﻘﺪر ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ را ﺏﺎ ﺏﺎﺗﻮم و ﮐﺎﺏﻞ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺵﻮک اﻝﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻣﯽ زدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺣﺎل ﺏﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺏﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﺵﻨﺪ و ﺏﻌﺪ ﻋﺪﻩ ای را ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻝﺒﺎس ﺏﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن
ﺏﻪ راهﺮوهﺎی ﺳﺎﻝﻦ ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ و چﻨﺪ ﻧﻔﺮ چﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺏﻪ هﻢ ﻣﯽ ﺏﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﻳﮑﯽ را ﺏﻪ ﭘﺎی دﻳﮕﺮی و ﭘﺎی
دﻳﮕﺮی را ﺏﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ ﺏﺴﺘﻨﺪ و ﺏﺎ زﻧﺠﻴﺮ ﺏﻪ ﻣﻴﻠﻪ هﺎی ﺳﻠﻮل هﺎ و اﺗﺎق هﺎ ﻣﯽ ﺏﺴﺘﻨﺪ .
ﺏﻌﺪ از ﺏﺴﺘﻦ ،ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ در ﺵﺪﻳﺪﺗﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺵﺮوع ﻣﯽ ﺵﺪ و ﺁن ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ ﺏﺎ ﺳﻴﻢ هﺎی ﻧﺎزک ﺏﺎﻓﺘﻪ ﺵﺪﻩ
ﺏﺮق ،ﻣﺸﺖ و ﻝﮕﺪ و ﺳﻴﻠﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺏﻮد ،در اﻳﻦ ﺏﻴﻦ ﺏﺴﺘﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ و ﻗﭙﺎﻧﯽ از هﻤﻪ ﺏﺪﺗﺮ ﺏﻮد .چﻮن دﺳﺖ هﺎ و
ﭘﺎهﺎ را از ﭘﺸﺖ ﺏﻪ هﻢ ﻣﯽ ﺏﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﻠﻪ از ﻻی ﺁن رد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺵﺨﺺ را ﺗﺎب ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺏﺎ رهﺎ ﮐﺮدن ﻣﻴﻠﻪ
از ارﺗﻔﺎع ﺵﺨﺺ ﺏﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺏﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺎن از ﭘﺸﺖ ﺏﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺏﺎ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﭘﻬﻠﻮ روی
ﮐﻒ هﺎی ﺏﺘﻮﻧﯽ و ﻣﻮزاﻳﻴﮑﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﻳﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ اﻓﺮاد را ﺏﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﺻﺪا ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺏﺎ ﺏﺴﺘﻦ ﭘﺎهﺎ ﺏﻪ ﻳﮏ
چﻮب ﺙﺎﺏﺖ ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﺰدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎ ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﻣﺘﻮرم ﺵﻮد .
ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺏﻪ راﻩ رﻓﺘﻦ ﺏﺮ روی ﭘﺎی ﻣﺘﻮرم ﺵﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ را ﺻﺪا ﻣﻴﺰدﻧﺪ و ﺏﺎ
ﺿﺮﺏﺎت ﺏﺎﺗﻮم و ﭘﻮﺗﻴﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎ وارد ﺁوردن ﺵﻮک اﻝﮑﺘﺮﻳﮑﯽ وادار ﺏﻪ ﻝﺨﺖ ﺵﺪن و ﮐﺸﻒ اورت ﻣﻘﺎﺏﻞ چﺸﻢ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺏﻪ ﺣﺎﻝﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﺮ در ﻣﻘﺎﺏﻞ چﺸﻢ هﻤﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ﺏﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺏﺎﺗﻮم و ﺵﻴﺸﻪ
ﺏﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺁﺧﺮ ﺏﻠﻨﺪﮔﻮ را ﺏﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺏﺮای اﺗﻤﺎم ﺵﺪن ﺵﮑﻨﺠﻪ ﺏﮕﻮ ...
ﺧﻮردم ،ﻣﺎدرم  ...اﺳﺖ ،زﻧﻢ  ...اﺳﺖ و ﺏﻌﺪ ﺏﺮو اﺗﺎﻗﺖ .ﮐﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺵﺘﻦ
از ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻢ ﺿﺮب وﺵﺘﻢ ﺏﺎﺗﻮم و ﮐﺎﺏﻞ و ﺳﻴﻢ ﺧﻮد را ﺏﻪ اﺗﺎق ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻳﻮرﺵﻬﺎی وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺏﻪ ﺵﮑﺴﺘﻪ ﺵﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻋﺪﻩ زﻳﺎدی اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﻴﺰ دچﺎر ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و
رواﻧﯽ ﺏﺮ اﺙﺮ ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎ ﺵﺪﻧﺪ  ،چﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺏﺮ اﺙﺮ ﺿﺮﺏﺎت ﺏﻪ ﮐﻤﺮ و ﺳﺮ دچﺎر ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ادرار ﺵﺪﻧﺪ
و ﺗﻌﺪادی هﻢ زﻳﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﻨﺎ ﺏﻪ ﺵﻬﺎدت ﺟﻤﻊ زﻳﺎدی از
ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎی ﮐﻬﺮﻳﺰک و ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣ ،٨۶/۶/٣٠ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺏﺮای ﻓﺮﻳﺐ ،ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪن  ،ﺁﻧﺎن را ﺏﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﻳﺎ اﺏﺘﻼ ﺏﻪ ﺏﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﯽ هﻤﭽﻮن هﭙﺎﺗﻴﺖ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ  ٨۶/۴/١١در ﮐﻤﭗ ﺏﻮد ﮐﻪ در ﺵﺐ ﺵﮑﻨﺠﻪ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ،
ﺁﭘﺎﻧﺪﻳﺲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺮﮐﻴﺪ و ﻓﺘﺦ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﺎرﻩ ﺵﺪ .در اﺙﺮ دﺳﺘﺒﻨﺪ زدن ﺏﻪ ﭘﺎ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﻮزک ﭘﺎهﺎی ﻳﮏ
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ﺏﺎزداﺵﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻨﺪﻩ ﺵﺪ و در ﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ از ران ﭘﺎی او ﺏﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺵﺪ و  ٣ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﮐﺸﺘﻪ
ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻝﺒﺘﻪ در اﻳﻦ روز دﺳﺖ هﺎ و ﭘﺎهﺎی ﺏﺴﻴﺎری ﺵﮑﺴﺖ ﮐﻪ چﻮن اﺿﻄﺮار ﻧﺪاﺵﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺏﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﯽ ﺵﺪ
ﺏﻪ ﺏﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺠﺎد ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺵﮑﻨﺠﻪ هﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﺴﺘﻦ ﺏﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﺮﺏﺎزان ﺏﻮد و وادار ﮐﺮدن ﻋﺪﻩ ای از ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ﺏﻪ
ادرار ﺏﺮ روی ﺵﺨﺺ ﺏﻪ ﺗﺨﺖ ﺏﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺏﻮد  ،و اﻝﺒﺘﻪ ﺏﻪ ﺧﺎﻃﺮ دور ﺏﻮدن دﺳﺘﺸﻮﻳﻴﻬﺎ از ﻝﻴﺴﻴﺪن ﺗﻮاﻝﺖ ﺏﺮ
ﺧﻼف ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ،ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ را ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ از ﺳﻪ ﻗﻼدﻩ ﺳﻮﺳﻤﺎر ﺻﺤﺮاﻳﯽ ﺏﺰرگ ﺣﺪاﻗﻞ  ٨٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ در ﺏﻴﺎﺏﺎن هﺎی ﺁن
ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﻩ در دام اﻓﺘﺎدﻩ ﺏﻮدﻧﺪ ﻳﺎ از ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮ ﺏﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺏﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺏﺮ
روی ﺻﻮرت ﻳﺎ درون ﻝﺒﺎس ﻓﺮدی ﮐﻪ دﺳﺖ هﺎ و ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﺏﺴﺘﻪ ﺏﻮد ﺏﺮای هﺮ چﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن وی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮدﺗﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺵﮑﻨﺠﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ  ۵ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺏﺎزداﺵﺖ و ﺏﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺵﺪت اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻼدان اﻝﺤﻖ و اﻻﻧﺼﺎف در
ﺵﮑﻨﺠﻪ و ﺿﺮب و ﺵﺘﻢ و ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺮدن روی ﺗﻤﺎم ﺵﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ .ﺗﺎ  ٢ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از
ﺏﺎزداﺵﺖ ،ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد در  ۴وﻋﺪﻩ ﺵﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﺏﻮدﻧﺪ در روز  ٢ﺏﺎر ﻓﻠﮏ ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻨﻈﻢ و ﺙﺎﺏﺖ ﺵﮑﻨﺠﻪ  ١٠ﺻﺒﺢ ۴ ،ﺏﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ١٠ ،ﺵﺐ و  ١٢ﺵﺐ ﺏﻮد.

ﭘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ و ﺟﻮان ﺗﺮﻳﻦ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ:
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٣٠ﺳﺎل ﺏﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ  ٢ﻧﻔﺮ
ﭘﻴﺮﻣﺮد  ۶٢ﺳﺎﻝﻪ و  ٨٠ﺳﺎﻝﻪ ﻣﯽ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض ﺏﻪ ﻧﺤﻮﻩ ورود ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻝﺒﺎس ﺵﺨﺼﯽ ﺏﻪ ﻣﻨﺰل،
ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺏﻪ هﻤﺮاﻩ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺟﻮان ﺗﺮﻳﻦ ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان  ١۴ﺳﺎﻝﻪ
ﺏﻮد ﮐﻪ ﺏﻪ ﺟﺎی ﺏﺮادرش ﺏﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ ﺏﻮد و چﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان  ١۵اﻝﯽ  ١۶ﺳﺎﻝﻪ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎرک دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻩ
ﺏﻮدﻧﺪ و اﺗﻬﺎﻣﺸﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ و وﻝﮕﺮدی ﺏﻮد و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺏﺎﻝﻎ ﺏﺮ  ٨٠ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ١٨ﺳﺎل ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺏﺪون هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال و ﺟﻮاﺏﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺵﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از  ۴٠روز اﻝﯽ  ٣ﻣﺎﻩ
ﺏﺎزداﺵﺖ ﺏﺪون ﮐﻴﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪادی ﺏﻪ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻌﺪادی ﺁزاد ﺵﺪﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ اﻳﻦ هﻤﻪ ﻣﺪت چﺮا ﺿﺮب
و ﺵﺘﻢ و ﺵﮑﻨﺠﻪ ﺵﺪﻧﺪ و ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﺏﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪ.

اوﻝﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﺁزادﻳﻬﺎ:
اوﻝﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﺁزادﻳﻬﺎ از ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک اواﺧﺮ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ )  (٨۶ ۴/٢٠ﺁزاد ﺵﺪﻧﺪ  ،دﺳﺘﻪ ای  ٣٠ﻧﻔﺮﻩ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
ﺏﯽ ﮔﻨﺎﻩ و اﺵﺘﺒﺎﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻩ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دار و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺵﻮﻧﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻝﺒﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺵﮑﻨﺠﻪ را ﮔﺬراﻧﺪﻩ
ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﺮ اﺙﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺏﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺏﻮدن  %١٠٠ﺏﺎزداﺵﺘﺸﺎن ﺁزاد ﺵﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮچﮏ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﺪور
ﮐﻴﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺏﺎ وﺟﻮد اﻏﺮارهﺎی ﺗﺤﺖ ﺵﮑﻨﺠﻪ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﺎزی واهﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺵﺖ.

اﺣﻴﺎی ﺵﺮاﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ:
ﺏﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ در ﻣﻮاردی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﺮان ﺁن ﻧﻴﺰ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺵﺮف ﺏﻪ دور ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺏﺎ دادن ﻳﮏ ﻧﻮﺏﺖ
ﻧﻔﺮی  ٢ﻋﺪد ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ،ﻧﻴﻤﻪ ﺵﻌﺒﺎن را ﭘﺎس داﺵﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺏﺰرﮔﻮاری ﺵﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎی ﺵﺮاﻓﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﭙﺎس دارد.
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ﻓﺮﻳﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻮام ﻓﺮﻳﺒﯽ در ﻣﻘﻮﻝﻪ اﻋﺪام هﺎ:

در ﻣﻘﻮﻝﻪ ﻋﻤﻠﻴﺖ هﺎی  ١و  ٢ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﺎﻻﺧﺺ در ﺗﻬﺮان و ﺵﺪت ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻪ در ﺁن
ﺗﻌﺪاد ﺏﻴﺶ از  ٧٣٠ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻧﺪ و ﻃﯽ  ۴ﻣﺎﻩ ﺏﺎزﺟﻮﻳﯽ و ﺿﺮب وﺵﺘﻢ و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺵﮑﺴﺘﻦ هﺎ و ﺏﻮق و
ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺮدن هﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻦ هﺎ ،دﺳﺖ ﺁوردی ﺏﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ،و در ﻣﻮرد  ٣٠ﻧﻔﺮ از هﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺏﺎزداﺵﺘﻴﻬﺎ ﺁن
هﻢ ﺏﺎ هﺰاران ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﺎزی و ﺏﮕﻴﺮ و ﺏﺒﻨﺪ و اﻏﺮاق و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارﺵﺎت ،ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺏﺎ
ﺁﺏﺮورﻳﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﯽ و ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﻣﺘﻬﻢ ﺵﺪن ﺏﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺵﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق ﺏﺸﺮ در
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺏﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪ هﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺏﺮای ﺧﺮوج از ﺏﺤﺮان و ﻋﻮاﻣﻔﺮﻳﺒﯽ و اﻝﻘﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺏﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺏﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻠﻴﺲ
اﻣﻨﻴﺖ ،ﻃﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺪام هﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻃﻮری ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮدازی و ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﭘﺮدازی ﺵﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ را ﺏﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اراذل و اوﺏﺎش و ﻣﺨﻠﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺏﺎ اﺧﺘﻴﺎرات
ﻓﻮق اﻝﻌﺎدﻩ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد اﻋﺪام ﺵﺪﻩ ﺳﺎﻝﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺏﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺵﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻗﻀﻴﻪ
اﻋﺎدﻩ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﻠﻴﺲ در ﻣﻘﻮﻝﻪ ﺵﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﮐﺬاﻳﯽ اﻳﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺏﻪ اﻳﻦ
زودﻳﻬﺎ اﻋﺪام ﻧﻤﯽ ﺵﺪﻧﺪ و اﻋﺪام ﺁﻧﻬﺎ ﺏﻪ ﺣﺴﺎب دﺳﺘﺎوردهﺎی ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺎذب ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺵﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ هﺎ ﺏﺎزداﺵﺘﯽ داﺵﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺏﺴﻴﺎری را ﺏﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ وﻝﯽ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺏﻞ اراﺋﻪ ای
ﺏﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺪاﺵﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺵﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺁﻧﺎن ﺏﻪ اﺗﺎق هﺎی ﻣﺨﺼﻮص چﻨﺪ
دورﺏﻴﻨﻪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺏﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺏﺮداری از ﺁﻧﺎن ﺏﻪ اﺟﺒﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺏﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻤﻪ ﺏﻪ ﺳﻮی دﻳﻮار ﺏﺎ
ﺗﺼﻮر اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﻣﻐﺎزﻩ اﺳﺖ ﺏﺎ ارﺏﺪﻩ ﮐﺸﯽ ﺏﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺏﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ در ژﺳﺖ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺏﺎ
اﻧﻮاع ﺳﻼح هﺎی ﺳﺮد ﺏﻪ ذﮐﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺏﺎ ﺵﮑﻨﺠﻪ از ﺁﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺏﭙﺮدازﻧﺪ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪ هﺎ ﮐﻪ ﺏﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداری و در ﺏﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ٨ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺮار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺏﺰودی ﮐﺎرﮐﺮد
ﺧﻮد را ﺏﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮم ﺧﻮاهﺪ ﮔﺬاﺵﺖ .

وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک:
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در ﻓﺼﻞ ﺣﺎل در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک ﮐﻤﺘﺮ از  ٣٠ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ و ﻣﺎﺏﻘﯽ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺏﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎی
اوﻳﻦ و ﻗﺰل ﺣﺼﺎر و ﺏﻨﺪ  ٢۴٠اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺁزاد ﺵﺪﻩ اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک ﻧﻴﺮوی
اﻧﺘﻄﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻧﮑﺲ و ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ و اﺣﺪاث ﺳﻠﻮل هﺎی اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ درﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺸﺎﺏﻬﯽ در ﺁﻳﻨﺪﻩ
از ﺁن ﻣﺤﻴﻂ ﺏﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.

ﺵﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﺳﺨﻦ ﺁﺧﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺏﻪ اﺻﻄﻼح ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :
در ﺵﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﮔﺰارﺵﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺏﻪ ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺏﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﻴﺮی از ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺏﻪ اﺻﻄﻼح ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮدﻩ هﺎی ﺁﻧﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﮔﺮدﺁوری ﮔﺮدﻳﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺏﺎ اﺳﺘﻨﺪاد ﺏﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﯽ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ هﻤﮕﯽ ﺏﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ از ﺏﺤﺮان روﺣﯽ و رواﻧﯽ وﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺏﺮ اﺙﺮ ﺿﺮب و
ﺵﺘﻢ و ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و اﻋﻤﺎل ﺣﺮﺏﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺵﺘﻦ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺏﺮﻧﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺠﺎﻳﻊ رخ دادﻩ در ﻃﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١و  ٢ﺟﺰواﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺏﺸﺮ در اﻳﺮان در ﻃﯽ چﻨﺪ ﺳﺎﻝﻪ اﺧﻴﺮ ﺏﻮدﻩ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺁن اﻓﺮاد ﺏﺴﻴﺎری ﺏﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﺏﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺏﺎزداﺵﺖ و ﻣﻮرد اذﻳﺖ و ﺁزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺏﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺏﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻦ زﻳﺮ  ١٨ﺳﺎل ﮐﻮدک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺵﻮد و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻨﯽ در ﻃﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق در ﺏﺎزداﺵﺖ ﺏﻮدﻩ و هﺴﺘﻨﺪ و ﺵﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺏﻞ
ﺏﺎور و درد ﺁوری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺏﻪ چﺸﻢ دﻳﺪﻩ اﻳﻢ ،ﺏﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ از ﺏﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﮔﻮارﺵﯽ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺏﺮﻧﺪ و ﺏﺮ اﺙﺮ ﺗﺤﻘﻴﺮات دچﺎر ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﺮس ﺏﯽ ﻣﻮرد و ﮔﻮﺵﻪ ﮔﻴﺮی ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ
ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ ﻗﺮﺏﺎﻧﺎﻳﻦ ﺏﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﻠﯽ ﺁﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  ٨۶/٧/١١ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺏﻪ
ﻗﺮار ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد:
اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
١ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮوﻏﯽ ﺏﺎ ﻗﻴﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺏﻴﺮون
٢ـ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻃﺒﻊ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻝﻦ  ۶اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧
٣ـ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎر ﺣﺴﻴﻨﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻝﻦ  ۵اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧
۴ـ ﻋﻠﯽ ﻃﻼﺟﻮﻳﺎن

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻝﻦ  ١اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

 ۵ـ اﻣﻴﺮ چﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻝﻦ  ١اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

 ۶ـ ﻣﻴﺜﻢ ﻝﻄﻔﯽ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻮل  ٣٨ﺏﻨﺪ ٢۴٠

 ٧ـ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺮادی

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻮل  ۴٢ﺏﺎزداﺵﺘﮕﺎﻩ ٢۴٠

 ٨ـ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻝﻦ  ٣اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

 ٩ـ هﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪاری

اﺳﺘﻘﺮار اﻃﺎق  ١٢٢ﺏﻨﺪ ٢٠٩

 ١٠ـ ﺳﻴﺎﻣﮏ اﻓﺸﺎر

اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪ  ٢زﻧﺪان ﻗﺰﻝﺤﺼﺎر

 ١١ـ ﻋﺒﺎس ﻧﻈﺮی

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻝﻦ  ٣اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

 ١٢ـ هﺎدی ﻣﻮﻻﺋﯽ

اﺳﺘﻘﺮار

ﺳﺎﻝﻦ  ٣اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧
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١٣ـ اﮐﺒﺮ ﻋﻠﻴﺰادﻩ

اﺳﺘﻘﺮار  ،ﺳﺎﻝﻦ  ، ۴اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

١۴ـ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻮﻻﺋﯽ

اﺳﺘﻘﺮار  ،ﺳﺎﻝﻦ  ،١اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

 ١۵ـ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝﯽ

اﺳﺘﻘﺮار  ،ﺳﺎﻝﻦ  ،٣اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

 ١۶ـ ﻋﺒﺎس ﻣﺸﻬﺪی رﺿﺎ
 ١٧ـ ﻃﺎهﺮ ﺏﺎﺏﺎ زادﻩ

اﺳﺘﻘﺮار ،ﺳﺎﻝﻦ  ، ٣اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧

اﺳﺘﻘﺮار ﺏﻨﺪ ٢۴٠

 ١٨ـ ﻣﺤﺴﻦ ﺵﺎﮐﺮی ﺳﺎﻝﻦ  ، ١اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٧
 ١٩ـ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک
 ٢٠ـ روح اﷲ اﺏﺮاهﻴﻤﯽ
 ٢١ـ ﻣﻬﺪی ﺵﻬﺮاﺏﯽ

ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک
ﺳﺎﻝﻦ  ، ٧اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٨

 ٢٢ـ ﻣﺠﻴﺪ ﮐﻮﺵﮑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝﻦ  ، ٧اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٨
 ٢٣ـ ﺣﻤﻴﺪ اﺏﺮاهﻴﻤﯽ

ﺳﺎﻝﻦ  ، ٩اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٨

 ٢۴ـ ﺣﺴﻴﻦ اﻝﻴﺰ

ﺳﺎﻝﻦ  ، ٩اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٨

 ٢۵ـ اﻣﻴﺮ ﻣﺨﺘﺎری

ﺳﺎﻝﻦ  ، ١٠اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٨

 ٢۶ـ وﺣﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک

 ٢٧ـ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﺎهﺮی ﺳﺎﻝﻦ  ، ١٠اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٨
 ٢٨ـ ﺣﺎﻣﺪ اﮐﺒﺮی

ﻣﺘﻘﺮ در ﺏﻨﺪ ٢۴٠

 ٢٩ـ ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺿﺎﺋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮﻳﺰک
 ٣٠ـ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺿﻮی ﺳﺎﻝﻦ  ، ٨اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ٨
 – ٣١ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﯽ زﻧﺪان ﮔﻮهﺮدﺵﺖ
 – ٣٢اﺻﻐﺮ ﺳﻠﻴﻤﯽ واﺣﺪ  ۵زﻧﺪان ﮔﻮهﺮدﺵﺖ
 -٣٣ﻣﻬﺪی ﺳﻠﻴﻤﯽ زﻧﺪان ﮔﻮهﺮدﺵﺖ ) اﻋﺪام ﺵﺪﻩ در ﺗﺎرﻳﺦ  ٨۶/٧ / ١٩در زﻧﺪان اوﻳﻦ (

هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ای ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎب و دادﮔﺎهﯽ ﺏﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺏﺮای رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺏﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت
ﻣﯽ ﺏﺎﺵﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺙﺒﺎت ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﺏﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺵﺘﻦ ﺵﺎهﺪﻳﻦ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺁن
ﺏﻪ هﺮ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻝﺤﯽ در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﻴﺎ را دارا ﻣﯽ ﺏﺎﺵﺪ.

ﺵﻤﺎرﻩ ﺗﻤﺎس ﺏﺎ ﻣﺎ ٠٠٩٨٢١٨٨٠۶١٣٠٩ :
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