طٌاب داس تش گلْی کشدعتاى /گضاسشی اص ّضعیت صًذاًیاى عیاعی ُکشد هحکْم تَ اعذام
کویتَ گضاسشگشاى حمْق تشش  -هحاستَ ،عضْیت ّ ُوکاسی تا احضاب هعاًذ ّ گشٍُّای هخالف جوِْسی اعالهی؛
اتِاهاتی هشاتَ دس پشًّذٍی  ۱۵صًذاًی هحکْم تَ اعذام دس کشدعتاى اعت .پظ اص گزشت عَ ُفتَ اص اعذام چِاس
شِشًّذ کشد تَ اتِام هحاستَ ًگشاًیُا ًغثت تَ اجشای احکام صًذاًیاى عیاعی کشد هحکْم تَ اعذام ُوچٌاى اداهَ داسد
ّ ایي عْال سا هطشح هیکٌذ کَ آیا هْج دیگشی اص اعذامُای عیاعی دس پیش اعت؟
اعذامُای عیاعی دس کشدعتاى ،تٌِا تَ تاسیخ عیاعی ایشاى هعاصش ّ اعتمشاس حکْهت جوِْسی اعالهی هحذّد ًویشْد
اها تیشتشیي تعذاد اعذامُا دس ایي دّسٍ تْدٍ اعتً ،خغتیي اعذامُای کشدعتاى دس ایي دّساى تاص هیگشدد تَ  ۵شِشیْس
 .۱۳۵۸.پظ اص آى ّ تٌِا تا عال ً ۸۳۲ ،۱۳۷۰فش دس کشدعتاى تیشتاساى شذًذ
اهشّص پظ اص گزشت  ۳۰عال اص اعمشاس حکْهت جوِْسی اعالهی دس ایشاى ،عیاعت دّلت هشداى دس کشدعتاى
ُوچٌاى اعذام اعت .دس  ۱۹اسدیثِشت پٌج شِشًّذ ایشاًی کَ چِاسًفششاى کشد تْدًذ دس صًذاى اّیي تَ داس آّیختَ
.شذًذ
عالٍّ تش اتِاهات ،سًّذ ًاهشخص دادسعی ایي پشًّذٍُا اص جولَ اشتشاکُای پشًّذٍُای صًذاًیاى عیاعی هحکْم تَ
.اعذام اعت
:اعاهی فعاالى کشد هحکْم تَ اعذام تَ ششح صیش اعت
طی حثیةهللا لطیفی داًشجْی سشتَ هٌِذعی صٌایع ،اّل آتاى  ۸۶دس عٌٌذج تاصداشت شذ .دس  ۱۰تیشهاٍ ۱۳۸۷
دادگاُی چٌذ دلیمَ ای ،دس شعثَی اّل دادگاٍ اًمالب اعالهی عٌٌذج اص عْی لاضی حغي تاتایی تَ جشم الذام علیَ اهٌیت
هلی ّ تثلیػ علیَ ًظام تَ اعذام هحکْم شذ ّ دس پی اعتشاض ّی تَ ایي حکن دس تاسیخ ۱۰تِوي هاٍ  ۸۷دس دادگاٍ تجذیذ
چٌذی پیشً. ،ظش هجذدا تَ اعذام هحکْم شذ .اتُام ّی استثاط تا حضب حیات آصاد کشدعتاى  -پژاک  -اعالم شذٍ اعت
خشداد تَ دادگغتشی عٌٌذج اتالغ تشخی هٌاتع خثشی ،اعالم کشدًذ کَ حکن اعذام ایي صًذاًی عیاعی ،تشای تاسیخ ۱۷
.شذٍ اعت
صیٌة جاللیاى هتْلذ عال  ۱۳۶۱دس هاکْ ،کَ دس عال  ۱۳۸۸تَ اتِام ُوکاسی ابحضب پژاک تَ اعذام هحکْم شذ  .حکن
اعذام اّ دس آرسهاٍ  ۸۸تَ اتِام هحاستَ اص طشیك عضْیت دس گشٍّ پژاک صادس شذٍ ّ دس دیْاى عالی کشْس تأییذ
گشدیذ .دس  ۱۵اعفٌذ ّ ۱۳۸۸کیل صیٌة جاللیاى ،خیلیل تِشاهیاى اعالم کشد هْکلش ًاپذیذ شذٍ اعت .پظ اص گزشت یک
.هاٍ اص ًاپذیذ شذى صیٌة جاللیاى ،هشخص شذ جاللیاى تَ صًذاى اّیي هٌتمل شذٍ اعت
حثیةهللا گلپشیپْس ،اُل عٌٌذج تَ اتِام هحاستَ اص طشیك فعالیت تثلیؽی ّ عضْیت دس یک حضب هخالف ًظام تَ اعتٌاد
ّ  ۱۹۰لاًْى هجاصات اعالهی اص عْی دادگاٍ اًمالب شِش هِاتاد تَ اعذام هحکْم شذٍ اعت .هٌاتع هختلف هادٍی ۱۸۶
.خثشی تاییذ کشدٍاًذ کَ ّی ،اص سّص  ۲۲اسدیثِشت دس اعتصاب ؼزای ًاهحذّد تَ عش هیتشد
سشیذ آخکٌذی دس اسدیثِشت هاٍ  ۱۳۸۷دس اصفِاى دعتگیش شذ .پظ اص یک عال دس  ۲۱فشّسدیي  ۱۳۸۸تَ اتِام
.هحاستَ اص عْی دادگاٍ اًمالب عٌٌذج حکن اعذام گشفت
شیشکٍْ م عاسفی  ۳۰عالَ ،اُل تاًَ دس ًِن هِشهاٍ عال  ۱۳۸۷دعتگیش شذ ّ اص عْی شعثَ اّل دادگاٍ اًمالب عمض هتِن
تَ هحاستَ ّ تَ اعذام هحکْم شذ .شعثَ  ۴تجذیذ ًظش اعتاى حکن سا عیٌا ً تاییذ ّ دس هِش ً ۸۸یض دیْاى عالی کشْس حکن
.سا تاییذ کشدٍ اعت
هصطفی علیوی ،اُل سّعتای ئیلّْ هٌطمَ تیلکْ اص تْاتع شِشعتاى عمض ،کَ دس عال  ۱۳۸۰تَ عضْیت یکی اص
احضاب اپْصیغیْى کشد دسآهذ ،عَ عال تَ ُوکاسی تا حضب هْسد اشاسٍ پشداخت .پظ اص آى ،دس عال  ۸۲اص حضب
هطثْعش جذا شذ .علیوی دس ًِاًّذ ّالع دس اعتاى لشعتاى دعتگیش شذ .علیوی تَ اتِام هحاستَ ّ تا حکن لطعی اعذام دس
.صًذاى هشکضی عمض اعت
.سعتن اسکیا اُل هاکْ ،دس عال  ۱۳۸۶تاصداشت ّ تَ اتِام عضْیت دس پژاک تَ اعذام هحکْم شذ

حغیي خضشی هتْلذ عال  ،۱۳۶۱دس آتاى هاٍ  ۱۳۸۷تَ اتِام الذام علیَ اهٌیت هلی اص طشیك ُوکاسی تا حضب حیات
.آصاد کشدعتاى  -پژاک  -اص عْی دادگاٍ اًمالب اسّهیَ دس شِشیْس  ۸۸تَ اعذام هحکْم شذ
اًْس سعتوی دس دی هاٍ  ۸۷دس شِش کشهاًشاٍ تاصداشت ّ تَ اتِام عضْیت دس یک حضب کشدعتاًی ،هحاسب شٌاختَ
.شذ ّ هحکْم تَ اعذام گشدیذ
پژاک  -تَ  -عیذ جوال هحوذی ،دس عال  ۸۷تاصداشت ّ تَ اتِام هحاستَ اص طشیك ُوکاسی تا حضب حیات آصاد کشدعتاى
.اعذام هحکْم شذ
عیذ عاهی حغیٌی اُل شِشعتاى علواط کَ دس عال ُ ۸۷وضهاى تا دعتگیشی دیگش فعال عیاعی کشد عیذ جوال هحوذی
.تاصداشت ّ تَ اتِام هحاستَ اص طشیك ُوکاسی تا حضب حیات آصاد کشدعتاى  -پژاک  -تَ اعذام هحکْم شذ
.ایشج هحوذی عی عالَ اٍ ل شِش هیاًذاّب ،کَ تَ تیشتاساى هحکْم شذ
عالَ ،هعلن تاصًشغتَ دس عال  ۱۳۸۶دعتگیش ّ تَ تیشتاساى هحکْم شذ هحوذ اهیي آگْشی ۵۰
احوذ پْالدخاًی  ۴۰عالَ اُل پیشاًشِش دس عال  ۱۳۸۶دعتگیش شذ ّ دس  ۱۲آرس  ۸۸دس دادگاٍ ًظاهی شِش اسّهیَ ،تَ
.تَ تیشتاساى هحکْم شذ  -اتِام جاعْعی ّ عضْیت ّ ُوکاسی دس حضب حیات کشدعتاى  -پژاک
عضیض هحوذصادٍ  ۲۶عالَ اُل تاًَ ،تَ اتِام الذام علیَ اهٌیت هلی ّ هحاستَ دس دادگاٍ شِش عمض تَ اعذام هحکْم شذ .دس
.تاسیخ  ۲۱هِش  ۱۳۸۸دس تاًَ دعتگیش ّ پظ اص هذتی تَ صًذاى هشکضی عمض هٌتمل شذ

