تماضای ُؼت طال سًذاى در دادگاٍ اّل ،تا تْجَ حمایك ارائَ ػذٍ در دادگاٍ اّل ،اهزّس در دادگاٍ دّم اس طزف دادطتاى تَ ػغ
ُفتَ تٌشل یافت ّ تا حکن لاضی تَ یک ُفتَ سًذاى تؼلیمی تثذیل ػذ! ٍ.

صثح سّد لثل اس ّرّد تَ دادگاٍ در یک حزکت طوثْلیک تار دیگز تظخیزکٌٌذگاى طفارت جوِْری اطالهی ایزاى در الَُ در هماتل
دادگاٍ پزچن جوِْری اطالهی را پائیي کؼیذٍ ّ ُوشهاى ػکض ًذا آلا طلطاى را تاال تزدًذ .تا رّحیَ ای ػالی تا طزّد ّ ػؼار
تظاُزات تیزّى دادگاٍ پایاى یافت طاػت  03:9دلیمَ دادگاٍ هتِویي ػزّع ػذ

اّل دادطتاى اتِاهات ّاردٍ را تَ هذت یک طاػت تا توام جشئیات خْاًذ .در دادگاٍ اّل تماضای ُؼت طال سًذاى کزدٍ تْدًذ .در
دادگاٍ اهزّس
ػالٍّ تز دفاػیات تکٌیکی ّ حمْلیُ ،ن هتِویي ّ ُن تین طَ ًفزٍ ّکال در تؼذ طیاطی دادگاٍ را تَ صحٌَ هحاکوَ طزاى
جوِْری اطالهی تثذیل کزدًذ
اس ًکات جالة دفاػیات ّکال ایي تْد کَ در جْاب دادطتاى کَ هذػی تْد آى رّس طفیز ایزاى تَ خاطز اػوال خؼًْت خیلی تزطیذٍ
تْد  ،گفتٌذ آى رّس خؼًْتی در کار ًثْد کَ طفیز تتزطذ ،حتوا طفیز اس ایٌکَ کارهٌذاى طفارت تَ اپْسیظیْى تَ پیًْذ ایٌمذر تزطیذٍ
تْد.

یکی اس ُلٌذیِایی کَ در ُوثظتگی تا هزدم ایزاى در ایي آکظیْى ػزکت کزدٍ تْد چٌذ تا طٌگ کْچک را رّی هیش لاضی گذاػت ّ
گفت لطفا ایٌِا را ُن تَ پزًّذٍ هي اضافَ کٌیذ .لاضی پزطیذ ایي طٌگِا را اس حیات طفارت آّردی؟ گفت ًَ اس حیات خاًَ خْدم ،اگز
ػوا تَ ًفغ طفارت ایزاى رای تذُیذ در حمیمت تَ رژیوی کَ طٌگظار هی کٌذ کوک کزدٍ ایذ .ٍ ...
گفت ّالؼا احوماًَ اطت هي تَ خاطز دفاع اس حمْق تؼز تایذ هحاکوَ ػْم در حالیکَ ایٌجا هی تایظت احوذی ًژادُا را هحاکوَ
کٌٌذ .ایٌجا ًثایذ در تارٍ ها صحثت کٌیذ تایذ در تارٍ کظاًیکَ در ایزاى هْرد ػکٌجَ ،تجاّس ّ ...الغ ػذٍ اًذ صحثت کٌین هي تَ خاطز
ُوثظتگی تا آًِا حاال دارم هحاکوَ هی ػْم ایي ّالؼا ػزم آّر اطت ... .در پایاى دفاػیات پزػْرع رّتزّی لاضی ایظتاد ّ
گفت اگز ػوا ُن هثل هي اس حمْق تؼز دفاع هی کٌیذ لطفا تا صذای تلٌذ هثل هي تگْئیذ طزًگْى تاد جوِْری اطالهی ،طزًگْى
تاد دّلت احوذی ًژاد .... .کف سدًِای هوتذ حضار..

طاػت  03:9دلیمَ لاضی حکن دادگاٍ را خْاًذ  .تمزیثا در توام هْارد ادػاُای طفارت ایزاى ّ دادطتاى را رد کزد .تَ صزاحت کفت کَ
خؼًْتی تکار تزدٍ ًؼذٍ فمط تَ خاطز ایٌکَ ایٌِا اس رّی ًزدٍ ُا تَ حیات طفارت پزیذٍ تْدًذ ّ تذّى اجاسٍ ّارد هحْطَ ای ػذٍ
تْدًذ کَ هصًْیت تیي الوللی داػت ،تَ هذت یک ُفتَ تطْر تؼلیمی سًذاى هی گیزًذ ّ ایي حن دّطال اػتثار دارد.
لاتل تْجَ کاطَ ُای داؽ تز اس آػی کَ در هحکْم کزدى اػوال خؼًْت اس جاًة ایي افزاد طز اس پا ًوی ػٌاختٌذ ّ تذتز اس هاهْراى
طفارت جوِْری اطالهی فزیادػاى تَ آطواى تلٌذ ػذٍ تْد! در حمیمت حکن لاضی ضزتَ ًاتْد کٌٌذٍ ای تْد تز اهثال ًثْی ُا ّ
ًگِذار ُا  ّ ...ثاتت کزد کَ ػْضی ُای ّالؼی چَ کظاًی ُظتٌذ.

دادگاٍ اس طاػت  03:9دلیمَ ػزّع ػذ ّ در طاػت  00399تا لزائت حکن لاضی پایاى یافت .تؼذا در گشارػی هفصل تز تا ػکض ُای
تظاُزات ػوا را در جزیاى خْاُین گذاػت.

در ضوي در رّس تظخیز طفارت یکی اس کارهٌذاى لْهپي طفارت کَ تَ ُوَ فحغ هی داد ّ تطزس ُیظتزیکی ُواّرد طلثی هی کزد،
در دادگاٍ اس اّ تؼٌْاى ایزاًی ًاػٌاص ًام تزدٍ هی ػذ ،تْطط ایزاًیاى همین ُلٌذ هْرد ػٌاطایی ّالغ ػذ ّ اطالػاتی هْثك در تارٍ
اّ تَ طاسهاى پزاین فزطتادٍ اًذ کَ در اختیار ّکال لزار گزفت .اطن ایي فزد ػلی رضا رجثی اطت ّ هتْلذ طال  0009اس ػِزطتاى
هؼِذ هی تاػذ .اطالػات دلیمتز در هْرد اّ ًیش در اطالػیَ ُای تؼذی هٌتؼز خْاُذ ػذ.

