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  :عبرت برای تاريخ
 : ۱۳۸۳/۰۲/۲۷خ يبه تار پس از درس خارج فقه يخامنه اسخنان وقيحانه 

  
كه اخيراً معلوم شده است كه اين ماجرا مخصوص  -» ابو غريب«زندان  يماجرا

كه امريكا در عراق دارد،  يزندان ابوغريب هم نيست و در همه يا در اكثر زندانهاي
امريكاييها شد؛ و اين  يبر پيشان يداغ ننگ -شده است  يبا عراقيها همين رفتار م

جمهور و  رئيس - يامريكاي يؤساآن وقت ر. داغ به اين آسانيها پاك نخواهد شد
! شان اين است يگويند ما خبر نداشتيم؛ عذرخواه يم -باند حاكم بر امريكا 

مگر فرق . ايم صدام را بسته يها گاه گويند ما اطالع نداشتيم؛ ما درِ شكنجه يم
. شكنجه، شكنجه است! مردم را شكنجه كند؛ صدام يا شما؟ يكند كه چه كس يم

اين كه . ايد صدام را گرفته يصدام را نبستيد؛ شما جا يها گاه شما درِ شكنجه
گويند؛ چون صليب سرخ صريحاً اعالم  يگويند ما خبر نداشتيم، اوالً دروغ م يم

ا را در جريان ارتش و مسؤوالن امريك يباال ي كرد كه از مدتها قبل مسؤوالن رده
شود كه از مدتها قبل اين كار اتفاق افتاده و  يمعلوم م. اين كار قرار داده است

حاال آشكار شده است؛ بنابراين بايد خبر به اينها رسيده باشد و اگر نرسيده، اين 
آمد  ي، مگر صدام خودش به سلولها ميوانگه. است يموضوع، خودش جرم ديگر

كردند، شما هم مأمورينتان دارند  يأمورينش مكرد؟ صدام هم م يو شكنجه م
  .كنند يم

  سايت رسمي رهبري جمهوري اسالمي :منبع
http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2578  

, ف خودت و اوباش و اراذلت را قرار بدهياسم کث ”صدام“و  “کا يآمر“کلمه  يخودت به جا ين گفته هايمردک احمق در هم
  .خواهد بود که مردم از تو و از دم و دستگاهت دارند ياحساسقا يدق

  :بيدر زندان ابوغر شکنجه 
  .  هم، ترساندن با سگ يها به صورت لخت روي، قرار دادن زندانيگذاشتن شرت زنانه بر صورت زندان 

  :نيامر مسلم  يول يشکنجه در نظام اسالم
 له سرباز گمنام امام زمان، يبه وس) مرد و زن( يبه خود زندان  يدر مستراح پر از کثافت، تجاوز جنس يفرو بردن سر زندان

، يدر مقابل چشمان زندان يزان زنداني، شکنجه عزيکان زندانيد به قتل و تجاوز به نزديتهدتجاوز جنسی با شيشه نوشابه، 
  .  يخواه يگر بخاطر آزاديد يک باليو هزار و  يشيدن، اعدام نمايکابل زدن، ناخن کش

  
  .يخواهيح به خاطر آزاديوق  يدربند ول يها يست بودن زندان بودند و زندانيب بخاطر تروريابوغر يها يزندان

زنداني هاي ابوغريب توسط نيروهاي يک کشور ديگر شکنجه شدند و زنداني هاي در بند ولي فقيه توسط عمال خود ولي 
  .فقيه

 :ندانيان کهريزک در جمهوری اسالمی را بخوانيد و به ديگران هم بگوييدشرح ماجرای رفته بر ز

http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2578


متن کامل کيفرخواست دادستان نظامي 
 عامل متهم فاجعه کهريزک ۱٢تهران عليه 

 
   

تهران عباس پارساپور به شماره  يمعاون دادستان نظام يزک با امضايفرخواست متهمان کهريمتن کامل ک: جرس
نفر به عنوان  ۱٢فرخواست نام ين کيدر ا. ار جرس قرار گرفته استيرا در اختيصفحه اخ ٢٧در ۱٣٨٨آذر  ٢۵مورخ  ۴٧٠٣/٨٨

ن متهم پرونده فرمانده يباالتر! يانتظام يروياز اراذل و اوباش همکار ن يرنظاميک غيو  ينظام ۱۱ خورد؛ يمتهم به چشم م
ن يفرخواست ذکر شده، اما ظاهرا ايدر ک يرتبه قضائ يات عالتهران بزرگ است و اگر چه نام چند نفر از مقام يانتظام يروين

رد و به لحاظ يگ يم بر ان را درين و مجريفرخواست تنها عاملين کيا. ت شناخته نشده اندين به عنوان متهم به رسميآمر
ت شکنجه يشکافرخواست تنها بر اساس ين کينکه ايگر اينکته مهم د. ن نبوده استيمجاز به پرداختن به آمر يسازمان

 يدار مدع يبت معنيغ يمعنا. ستين يالعموم در آن خبر يت دادستان کل کشور و مدعيشدگان شکل گرفته است و از شکا
فه کرده اند نه ين انجام وظيندارد، چرا که عامل يتين شکاين متهمين است که نظام از ايفرخواست اين کيالعموم در ا



جرس از . ج منتشر خواهد شديار جرس قرار گرفته است که بتدريز در اختين يگرينه اسناد دين زميدر ا. يو تجر يخودسر
 ياسالم ينه قضاوت و عدالت جمهوريزک آيکهر. کند يزک ميل حقوق اسناد کهريه حقوقدانان و وکال دعوت به تحليکل

 .است

شده و بعضا ان ين عريريد در انظار سايزک، تمام متهمان بايرش در بازداشتگاه کهريدر هنگام پذ” 
شد  يخته مير آنان اخذ و دور ريز يلباسها ...شدند يبه همان صورت نگاه داشته م يبه صورت طوالن

اوباش و اراذل مستقر در ... پوشاندند يشان را به صورت وارونه به تن آنان ميرو يو لباس ها
بعد از انتخابات تردد  ان بازداشت شدگان حوادثيان، در ميان و عريمه عريز، به صورت نيبازداشتگاه ن

از بازداشت شدگان توسط  يکيبا دستور مقامات مافوق، ... پرداختند يکردند و به آزار آنان م يم
ده و مورد آزار قرار گرفته يتا کمر مدفون گرد يماموران به مدت ده ساعت بدون آب و غذا در گودال

 ۴گان حوادث بعد از انتخابات را به طاقت فرسا، بازداشت شد يبا وجود فصل تابستان و گرما... بود
   ...انداختند ياوباش و اراذل م يمخصوصِ نگهدار يم کرده و در قفس هايدسته تقس

ن بازداشت شدگان، به يشتر اينشستن وجود نداشت و ب يبرا يحت يکاف يطبق اسناد موجود، فضا
از  يکيموجود بود که  ييتمام افراد، تنها دو دستشو يبرا... رساندند يستاده شب را به روز ميطور ا

 ييط از جمله دستشويها به صورت پابرهنه در تمام مح يفاقد درب بود و بازداشت يگريآنها خراب و د
ضرب و شتم مداوم با ... چشم شدند يعفون يهايماريها دچار ب يبازداشت يتمام... کردند يتردد م

د تابستان، سبب آن شده بود که يشد يخشن در گرما يکيزيف يردهاباتوم، مشت و لگد، لوله، و برخو
 ”...شوند ير، دچار ضعف و غش و از هوش رفتگيحوادث اخ يها ياز بازداشت ياريبس

مجلس  هژيو تهين ماه از ارائه گزارش کميشدن چند يو سپر» زکيکهر«بازداشتگاه  يليماه از تعط ۱۶ش از يبا گذشت ب 
از بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات  يکه منجر به جانباختن تعداد - آن بازداشتگاه  يرخدادهارامون حوادث و يپ

ار رسانه ها قرار يدر اخت ي، توسط منابع خبريمل هن پرونديمختلف ا يفرخواست متهمان رده هاينک دادنامه و کيا -شده بود
 .گرفت

ت پرونده حادثه بازداشتگاه ين وضعيمسلح، درباره آخر يروهاين ييسازمان قضا ييو قضا يش معاون حقوقيپ يچند
ها، در حال  ر پروندهين پرونده طبق روال سايده و ايزک به اتمام رسيبه پرونده كهر يدگيدگاه ما رسياز د: زک گفته بوديكهر

 .دنظر استيتجد يكشور برا يوان عاليارسال به د

ر يت ۱۸از بازداشت شدگان اعتراضات  يادي، تعداد ز۱۳۸۸ يست جمهورايان حوادث پس از انتخابات رياست در جر يگفتن
به بازداشتگاه مخوف  -، دادستان وقت تهرانيد مرتضويسع يچون قاض - وقت ييو قضا يتيماه، به دستور مقامات امن

از آنان بر اثر  يمنتقل شدند که در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته و گروه) واقع در جنوب تهران( زکيکهر
را عامل فوت آنان اعالم  ”يماريت و بيمننژ“ژه دادستان وقت تهران، يربط، بويمقامات ذ. شدت شکنجه ها جان باختند

 .کشور رد شد يقانون يا توسط پزشکين نظر قويکردند، که ا



 يرا مسئول قتل سه بازداشت يانتظام يرويامسال، دو تن از ماموران ن) ژوئن ۳۰(ر يت ۹ز، يمسلح ن يروهاين ييسازمان قضا
، به تحمل حبس، انفصال ”قصاص نفس“شناخت و آنها را عالوه بر ) يو محمد کامران ينيفر، محسن روح االم ير جواديام(

و  يمامور انتظام ۹همزمان . ه هم محکوم نموديو پرداخت د يري، تحمل شالق تعزينقد يموقت از خدمت، پرداخت جزا
، انفصال موقت از خدمت و ينقد يه و جزايچون تحمل حبس، پرداخت د ييز، به تحمل مجازات هايده نگر پرونيمتهم د

حوادث بعد از انتخابات  يريگيژه مجلس در پيته وين خبر، عضو کمياما بالفاصله بعد از اعالم ا. تحمل شالق محکوم شدند
 .خالف قانون دانست يزک را در مقطع فعليمتهمان و محکومان پرونده کهر ياعالم اسام

 ٢٧فرخواست يتوانستند دادنامه و ک يب، منابع خبري، پس از ماهها فراز و نش٨٩آذرماه  ٢٨کشنبه ين راستا، روز يدر هم
 .ار رسانه ها قرار دهنديرا در اخت يمل ۀن پروندياز متهمان ا يبرخ يصفحه ا

ذکر     ٨٨آذرماه  ٢۵خ آن يمسلح که تار يروهاين ييدر سازمان قضا يميتنظ يفرخواستيدادنامه و ک يبه گزارش جرس، ط
متهم  ۱٢از عملکرد و اقدامات  ييزک، به گوشه هايو اسفناک بازداشتگاه کهر ير انسانيت غيشده، ضمن شرح سابقه و وضع

ده که يگردن اشاره شده و خاطرنشان يبر اساس اعترافات متهم - باشند يم يانتظام يرويتن از آنان مامور ن ۱۱که  -پرونده 
 .در آن بازداشتگاه بوده است ”يجار يه ايرو“راد ضرب و جرح و آزار متهمان، يخشونت، ا

راد ضرب و جرح، يق اياز طر ”مشارکت در قتل“و  ”قتل“، به ”ر و اعترافاتيبر اساس اقار“ن يفرخواست که متهمين کيدر ا
ان پرونده يد شاکيه، ارائه گزارش خالف واقع و تهدياولان از حقوق يشکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندان

، يس آبادي، استوار محمد خميجانيزاهللا رجب زاده، سرهنگ فرج کميپ عزيو اتهامات سرت يت سازمانيمتهم شده اند، موقع
استوار اکبر د کاظم گنج بخش، يان، ستوان سوم سيان، سرهنگ روانبخش فالح، سرهنگ محمد عامريم محمدياستوار ابراه

 .فر شرح داده شده است ينيحس يو گروهبان دوم مهد ييد ورواي، استوار دوم مجيد زنديرهسپار، استوار دوم حم

ن بازداشتگاه بعنوان ي، که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئوليمحمدرضا کرم ين افراد، لباس شخصيعالوه بر ا
 .ز، مورد اشاره قرار گرفته استيداشته ن يها نقش جد يقتل بازداشتمنصوب شده و در آزار و » مسئولِ بند«

 
د کامل ضرب و ييات فوت جانباختگان، ضمن تايفرخواست، در شرح جزئيدر بند چهارم ک

مرحوم محسن روح “آورده است  يقانون يوارده، به نقل از کارشناسان پزشک يجرح ها
و  يشامل ضربات متعدد جسمان يو روح يکيزيف ي، به دنبال استرس هاساله ٢۵ ينياالم
 يدر ارگان ها ييک و نارسايستماتيس يک واکنش التهابي، دچار يط بد نگهداريشرا

، طبق نظر گروه ساله ٢۵فر  يرجواديمرحوم ام... دينما يشده و فوت م ياتيح
از اصابت جسم سخت و مجموع  ي، بر اثر ضربات ناشيقانون يکارشناسان پزشک

 ۱٨ يمرحوم محمد کامران... کند ين فوت ميزک به اويصدمات وارده در راه انتقال از کهر
ن يب در نسوج و همچنياز جسم سخت، دچار آس ي، بر اثر شدت ضربات ناشساله
 ”...کند يمارستان، فوت ميشده و بعد از انتقال به ب يويکل يينارسا



، پزشک بازداشتگاه ين پوراندرجانيرامن به يفرخواست همچنيکن ياز ا يگريدر بخش د
ز اشاره شده، که براساس يکند، ن يبه صورت مشکوک فوت م يکه بعد از چند زکيکهر

ن يگزارش خالف و اعالم مرگ متهم يو پزشک مافوقش، از امضا ين، وياعترافات متهم
ن يخود متهم يخالف با امضات گزارش يکنند تا درنها يت امتناع ميمننژ يماريل بيبه دل

 .ديارسال گرد ييامضا شده و به مقامات قضا

باشد که  ي، دادستان وقت تهران ميد مرتضويت و نقش سعيفرخواست، آمرين قسمت از کيگر در ايت دينکته حائز اهم
گزارش خالف در مورد علت مرگ  ياز امضا) دکتر فرهمندپور(و مافوقش  يبعد از امتناع دکتر پوراندرجان“آمده است 

ل يگفته بود بدل يشود، که مرتضو يکته و به ماموران داده ميم، ديتنظ يد مرتضويتوسط سع يها، نامه ا يبازداشت
در  يز، دستور همکاريتهران بزرگ ن يانتظام يرويارائه دهند و فرمانده ن ييرا به مراجع قضا ين گزارشيد چنيمصلحت، با

 ”...کند ينه صادر مين زميا

ش و لقمان، هر سه يتجر يمارستان مهر، شهدايبر اساس اعالم ب“ربط در گزارش خالف واقع خود آورده بودند يماموران ذ
 ”...در خصوص آنها در بازداشتگاه صورت نگرفته است يچگونه ضرب و شتميت فوت نموده و هيمننژ يماريمتهم بر اثر ب

ر به يت ۱٨تهران، در دستور به اعزام بازداشت شدگان روز  يت دادستانيمعاون امن، »حداد«ت و نقش ين موضوع آمريهمچن
 .زک، مورد اشاره قرار گرفته استيکهر

به  ٨٨ر يت ۱٨نکه، برخالف آنچه قبال اعالم شده بود که دهها تن از بازداشت شدگان اعتراضات يگر اياز نکات قابل توجه د
به آن محل اعزام ) ريت ۱٨قبل از (نِ حوادث بعد از انتخابات ياز معترض ياديگروه ز د،يزک اعزام شده اند، مشخص گرديکهر

گرفتند، که آزار جراحت و  يخاص قرار م يت و شکنجه هايو بر اساس موارد مندرج، در بند اوباش و اراذل مورد آزار و اذ
و  يشدند، تا ماهها پس از آزاد يم يرزک نگهدايصدمات وارده به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات که در کهر

 .مانده بود يبدن آنها باق ين پرونده، بر رويلِ ايتشک

ز مورد اشاره قرار يشکنجه ها و نقش متهمان و آمران ن هاز موارد قابل تامل در مورد نحو يفرخواست گوشه ايک  نيدر ا
 .گرفته است

  :کند يشود جلب م ين بار منتشر مينخست يبرافرخواست که ين کيجرس توجه خوانندگان را به متن کامل ا

  

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



، يد مرتضويت سعي، نقش بارز و آمرين پرونده، شواهد و مستنداتيبه ا يدگيان رسيش در جريپ ياست چند يگفتن  
، حداد، يق مرتضويزک را مشخص کرده و سبب تعليع کهريگر، در فجايد ييدادستان سابق تهران، و چند مقام ارشد قضا

 يفراقانون ينهادها يت برخيل حمايت شده بود، که بدليامن هژيو يار داسرايفر، داد يدريتهران و ح يت داستانيمعاونت امن
 .ته استزک را نداشيپرونده کهر يبا دانه درشت ها يتوان برخورد جد ”تا کنون“ ييس دولت، دستگاه قضاين رئيو همچن

کارکنان  يبه دادگاه رفته و پرونده اش در دادسرا يد مرتضويسع“نکه يان ايون اصل نود مجلس، بابيسير کميماه گذشته دب
 يت اهللا هاشميآ ٨۵سال “، خاطرنشان کرده بود ”باشد يز معلق مين ييقضا يت هايدولت مفتوح است و از تمام مسئول

  ”.داد ين کار را نمياجازه ا يزک را صادر کرده بود، اما مرتضويکهر يليدستور تعط) ييس وقت دستگاه قضايرئ( يشاهرود

ه ياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال منصوب شده و در حاشينژاد، به ر يمحمود احمد يهم اکنون از سو يمرتضوسعيد 
 .ت قرار دارديامن
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