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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ٢۶
  

  یئه ھای سريالی و زنجير  قتلۀسابق
 !در ايران» آتش به اختيار«ای   خامنهۀ يا به گفت

  

. ای بيشاز بقيه جنايات حکومت اسالمی در جامعه شھره ھستند ی سريالی و زنجيرهھا در تاريخ حوادث سياسی ايران، قتل 

سازی در کار باشد اين حوادث دستمايه تاليف کتاب يا ساخت  که آموزش يا اصالح و آگاه آن گاھی بدون ھچ مبنا و منطق و بی

آفرينی  فرستد در اين مورد نقش يار فراموشی میشود و نھاھای حکومتی نيز با گذر زمان ھم رويدادھا را به د فيلم و سريال می

  . کنند می

ھا کشته و  هللا خمينی حمله شد و ده که به مجلس شورای اسالمی و قبر آيت ، بعد از آن١٣٩٦ خرداد ١٧روز چھارشنبه 

 در ای خامنه. وگو کرد چين شده از دانشجويان بسيجی ديدار و گفت ای با گروھی دست زخمی بر جای گذاشت خامنه

توانند مانند زمانی که  ھای فرھنگی ديدند، می بخشی از سخنانش به دانشجويان توصيه کرد که ھرگاه اخاللی در دستگاه

  .اند و بدون در نظر گرفتن قانون عمل کنند آيد، به ھر شکلی که مايل در جنگ اخالل به وجود می

 
 )رمافسران جنگ ن( ای، با گروھی از دانشجويان ديدار علی خامنه

ای در ديدار با گروھی از دانشجويان را  ھای نزديک به سپاه پاسداران و جبھه پايداری فرازی از سخنان خامنه رسانه

  :کند ای در اين بخش از سخنانش به دانشجويان توصيه می علی خامنه. اند برجسته کرده

ھمه  که در وضعيتی که ما اين اين. شوند  میدر جنگ ھم اگر اخالل در قرارگاه مرکزی پيش بيايد نيروھا آتش به اختيار«

 مسألهشود  مسائل مھم فرھنگی در کشور داريم، حاال فرض کنيم فالن آھنگ قبل از افطار پخش بشود يا نشود، اين می
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وقتی . دھند  اصلی را از فرعی تشخيص نمیمسألهپيداست که اين دستگاه اختالل پيدا کرده، . کنند نگاری می اصلی، نامه

 ».ھای مرکزی اختالل دارند، آن وقت اينجا شما آتش به اختياريد جوری دستگاهاين

، فرھنگی و مرکزی ئیھای سياسی، امنيتی، قضا ای فقط شامل ھمه دستگاه خامنه» آتش به اختيار«حال فرمان  با اين

کنند در  ھا تالش می البته برخی. ھای درونی حکومت است حتی اعالم جنگ به رقابت جناح. گيرد ايران را در برمی

ای  در حالی که اين فرمان خامنه. حمايت از دولت شيخ حسن روحانی، آن را اعالم جنگ به دولت روحانی محدود سازند

ھای درونی حکومت  و قبل از او فرمان ھای خمينی، عمدتا عليه مخالفين بوده و گاھی نيز دامن برخی عناصر جناح

 .گرفته استرا ... صدر و منتطری و مانند بنی

*** 

کارانه در چھار دھه   از اين نوع اقدامات تبهئیھا ، به نمونه»آتش به اختيار«ای مبنی بر  در رابطه با فرمان اخير خامنه

  :کنيم گذشته اشاره می

  

  ھای سياسی در حکومت اسالمی ايران قتل

 با قتل شھريار شفيق در پاريس آغاز ١٣۵٨ترور مخالفان سياسی و عقيدتی و منتقدان جمھوری اسالمی از آذرماه سال 

ن حکومت اسالمی کسی از تعداد دقيق مسؤوالبا آن که ھنوز جز . شد و از آن پس در داخل و خارج از ايران ادامه يافت

ھا را بيش  ھرچند که برخی تعداد اين قتل. اند  قربانی را برشمرده٣٠٠اين قتل ھا خبر ندارد اما فعاالن حقوق بشر حدود 

 .گيرد  قتل سياسی انجام می١٨٠ خورشيدی ٧٧ تا ۶٩تنھا از سال . دانند ار تن میاز ھز

ھا پس از اجرای وظيفه خود معموال از ھر مجازاتی مصون مانده و با گرفتن امتياز و پاداش، در  عامالن اين قتل

 و امريکائیتئودور بلفيلد، شھروند الدين، يا ديويد  داود صالح. اند ھای رسمی و باالی نظام به کار خود ادامه داده مقام

ھاست که يک ھفته پس از اين ترور وارد ايران شد و اکنون ھمسر  آنجلس، يکی از آن  در لسئیقاتل علی اکبر طباطبا

 .کند وی را اداره می تی ايرانی دارد و وب سايت پرس

ھا به محمد خاتمی   درباره اين قتل١٣٨۴نمونه ديگر حسام الدين آشناست که محمدرضا گلپور، در نامه ای که در خرداد 

الدين آشنا و مھرداد عاليخانی و سعيد امامی  آبادی، ھمراه با حسام س جمھوری وقت نوشت، توضيح داد که دری نجفئير

س جمھور ئيالدين آشنا که معاونت ر حسام. در منزل دری جلسه داشتند و در باره قتل موالنا عبدالحميد صحبت کردند

آبادی وزير اطالعات وقت و نيز معاون او بوده  هللا دری نجف  در امور فرھنگی برعھده دارد، داماد آيتروحانی را

 .است

 

  یئ ھای زنجيره قتل

 پروانه و داريوش فروھر دبيران حزب ملت ايران در خانه خود به طرز فجيعی با چاقو کشته شدند و در ،١٣٧٧در آذر 

 پوينده از اعضای کانون نويسندگان ايران ربوده شدند و سپس جسد خفه شده آن ھمان اوان محمد مختاری و محمد جعفر

 دی ھمان سال مصطفی موسوی کاظمی معاون امنيتی وزارت اطالعات پس از سعيد امامی، ھمراه ٩در . دست آمد ھا به

 تأئيدای ضمن  ميه وزارت اطالعات محمد خاتمی در اعال١٣٧٧ دی ١۵با او و مھرداد عاليخانی بازداشت شدند و در 

دو . انجام آن چھار قتل به دست اعضای وزارت اطالعات، قاتالن را خودسر، کج انديش و عامل بيگانگان اعالم کرد

ھا را انجام دادند نيروی نظام نبوده و  حتم بدانيد کسانی که قتل«ای اعالم کرد که  هللا خامنه  دی ماه، آيت١٧روز بعد روز 

  ».اند عامل بيگانه بوده
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جز عاليخانی و موسوی که مدت کوتاھی را . شوند که بعدھا ھمه تبرئه و آزاد شدند ای بازداشت می در پی اين وقايع عده

ھا و متھم  سعيد امامی ھم که اعالم شد در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده، عامل اصلی قتل. در زندان گذراندند

 .اصلی معرفی شد و در پی آن پرونده بسته شد

دان و وکيل  ھای فروھرھا و پوينده و مختاری و مجيد شريف و پيروز دوانی را ناصر زرافشان حقوق وکالت خانواده

 ۵دو سال بعد آقای زرافشان به اتھام افشای اسرار دولتی و داشتن مشروب الکلی و سالح به . دادگستری برعھده گرفت

 .سال زندان محکوم شد و به زندان افتاد

ای در  هللا خامنه  از نزديکان آيت-ای به خاتمی درباره ناصر زرافشان گفته است که حجازی لپور در نامهمحمد رضا گ

اسلحه را در ميز ھمکار او ) وزارت اطالعات( پس فردی از سازمان.  گفته بود او را از پرونده بردارند-بيت رھبری

 .جاسازی کرد

 -داند که پس از خواندن پرونده  ف خود از پرونده را مشکالتی می اين امر دليل واقعی حذتأئيدآقای زرافشان ضمن 

آقای زرافشان ضمن خواندن پرونده به .  برای نظام ايجاد کرده بود-ھرچند که بسياری از اوراق آن حذف شده بود

اما .  را داشتھا ھای متعدد ديگر برخورده بود که طبق قانون درخواست تحقيقات تکميلی در زمينه آن  به قتلئیھا اشاره

ھا وقعی نھاده نشد، بلکه برای خاموش شدن صدايش پنج سال در  ھای قانونی او برای پيگيری آن نه تنھا به درخواست

 .زندان گذراند

ای معروف شدند در واقع مھرداد عاليخانی و مصطفی موسوی بر اساس  ھای زنجيره اگرچه اين چھار قتل به قتل

، به نه فقره قتل امنيتی و سازمانی ١٣٧٧اند که در ھمان ماه آذر   کردهتأکيدر انجام دادند،  که با محمد گلپوئیھا مصاحبه

که البته موسوی متھم رديف اول اين . شود پرسيدند که چرا فقط به آن چھار قتل رسيدگی می اند و خود می اعتراف کرده

  ».دخالت وزير«: گويد دھد و می پرونده خود پاسخ آن را می

شود که قضيه ھرچه  گويد پس از باز شدن ابعاد ماجرا تصميم گرفته می  میسؤالفشان در پاسخ به اين آقای زرا

 قتل قرار گرفته بود آن را به ھمين حد محدود و از گسترش ۴جا که جامعه در جريان  دردسرتر جمع شود و از آن بی

 .کنند تحقيقات جلوگيری می

ر سعيد امامی پرسيدند که چرا او را چنان شکنجه کرد که دو کليه او از وقتی از جواد عباسی کنگوری، بازجوی ھمس

اند تکليف شرعی ايجاد شد که آن قدر بزنيم تا به عامل  وقتی مقام رھبری گفت اين افراد عامل بيگانه«: کار افتاد، گفت

  ».ريمتوانستيم اعترافی مغاير با تصريح رھبر از آنان بگي مگر می. بيگانه بودن اعتراف کنند

ھمه متھمان پرونده، خود را عامل و .  آمريت مسکوت مانده استمسألهھا  ست که در آن ھا آن ويژگی ديگر اين قتل

 تأکيدھا  ھا ضمن اقرار به دخالت در قتل ئیحتی سعيد امامی در بازجو. اند کارگزار و مجری دستور از باال قلمداد کرده

  .کرده که آمريت به او ارتباط نداشته است

عنوان وکيل اين پرونده  گناه جلوه دادن سعيد امامی در اين پرونده کوشيدند اما زرافشان که خود به ای در بی با آن که عده

 .کند  میتأکيدھای مختلف حذف با باالتر  عنوان حلقه اتصال بين مجريان پروژه را خوانده بر نقش سعيد امامی به

ای و  ی از رابطه بسيار نزديک و دوستانه ميان سعيد امامی و مجتبی خامنها فھيمه دری، ھمسر سعيد امامی در مصاحبه

ای و ھمسرش،   سعيد امامی وسايل رفتن مجتبی خامنه،١٣۶٩گويد در اواخر سال  او می. ای سخن گفته است بيت خامنه

 .ه در لندن به سر برد فراھم کرد و دوماه نيز با آنان در يک خانئیدختر حداد عادل، به لندن را برای معالجه نازا

امتياز ... نامه داشت بخش... کد داشت.  حذف فيزيکی قانونی بود٧١از سال : گويد عاليخانی نيز در مصاحبه با گلپور می

 .داشت
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 وجود دارد که بايد رسيدگی شود و ئی نيروھای مسلح اعالم کرد که ادعاھائیگفته زرافشان در اوايل کار سازمان قضا به

ھا فروکش کرد،  عنوان مھدورالدم وجود دارد اما بعد که پرونده را جمع کردند و تالطم حکم و فتوا بهھا بحثدر آن

 .نتيجه گرفتند که بحث حکم و فتوا را مسکوت بگذارند

 

  ھا داستان خصلت خودسرانه بودن قتل

. کند زرفشان اين نکته را رد میاما . ھا بود خودسرانه قتل«شد، خصلت   میتأکيدنکته که ھمواره از سوی حاکميت به آن 

پرونده از حيث اتھام اجتماع و تبانی عليه نظام جمھوری «: کند که در آن آمده است وی به متن رای دادگاه اشاره می

 ».تر دارد عنوان محاربه جای بررسی بيش اسالمی و صدق و عدم صدق به

اين جنايت فراتر از حد چند قتل است و در «: ست نيروھای مسلح نيز در گزارش خود گفته ائیچنين سازمان قضا ھم

 ».راستای توطئه ای شوم عليه نظام بوده است

به گفته وی، . داند ای را نتيجه تضاد بين دو جناح قدرت در درون حاکميت می ھای زنجيره ناصرزرافشان قتل

 ٧۶ر شد، که در انتخابات سال  خرداد در درون حاکميت منج٢ھای سياسی و اجتماعی جامعه به ايجاد جنبش  دگرگونی

دانست، که بر  جناح رقيب که امکان بالقوه نزديکی جناح اصالحات و اپوزيسيون را دور نمی. بندی روشن شد اين صف

افت، به پروژه حذف روی آورد و قربانيان خود را از ميان کسانی که ئياساس اين تحليل خود را درموضعی ضعيف م

دھی داشتند يا بر  يعنی از ميان کسانی که توان سازمان. نويسندگان ايران بودند انتخاب کرددر حزب ملت ايران و کانون 

 .گذار بودند و يا با خارج در ارتباط بودندتأثيرجامعه 

ھای  ای يک زخم باز است زيرا ھنوز نه نيروھای اجتماعی و نه پنداشت ھای زنجيره ست که ماجرای قتل زرافشان بر آن

ھای اجتماعی و فرھنگی اين پديده را از نظر  وی ريشه. اند ھا مورد نقد و واکاوی قرار نگرفته اين قتلگر  فکری توجيه

يابی اين پديده به دوران پھلوی،  گويد بايد برای ريشه داند و می جا می تر از امروز و اين  وسيعئیتاريخی و جغرافيا

ھا به  جبات برای روشن شدن نکات تاريک اين قتلوی اميدوار است که روزی مو. قاجار، و حتی صفويه بازگشت

 .وجود آيد

  

 ھای محفلی کرمان قتل

و يا يا با فتوا و تحريک مرجع تقليدی، به قتل و » !خودجوش؟«صورت  هللا و بسيجی به ھای حزب پيش از اين ھم گروه

ه موارد متعددی از اين حوادث در ھای گذشت در سال. اند جرح زنان پرداخته و آنان را متھم به نقض احکام مذھبی کرده

  .ھای عمومی ھم منتشر شده است رسانه

  
  ١٣٨١ھای محفلی در کرمان در سال  دو تن از متھمان قتل
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در کرمان، تعدادی از شھروندان » اصغر موال علی«چند تن از اعضای پايگاه بسيج ، ١٣٨١ھريور برای نمونه، در ش

اين افراد عضو فعال بسيج و سپاه پاسداران بودند و يکی از آنان . دھی شده به قتل رساندند کرمانی را بصورتی سازمان

بوده و برای » مھدورالدم«عتقد بودند که مقتوالن ھا م آن. فرمانده پايگاه مقاومت بسيج واقع در ميدان ارگ کرمان بود

ھا، بارھا در دادگاه ھای مختلفی که تشکيل شد،  قاتالن با وجود اعتراف به انجام اين قتل. اصالح جامعه بايد کشته شوند

  .تبرئه شدند

تول قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مق«، ١٣٧٠ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ٢٢۶مطابق ماده 

و » .ًشرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند

در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مھدور الدم بودن بکشد و اين «: ٢٩۵ ماده ٢طبق تبصره 

 مجنی عليه مورد قصاص و يا مھدور الدم نبوده است قتل به منزله خطاء امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که

شبيه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مھدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط 

 ئی قضاکاران مذھبی وابسته يا نزديک به حکومت از محکوميت با استناد به ھمين قوانين است که جنايت» .است

 .گريزند می

ھای کرمان، که بعدھا سرپرست بسيج کانون وکالی دادگستری مرکز  محسن عامری وکيل مدافع يکی از متھمان قتل

ھا و دعاھای قبل و بعد از انجام  سابقه و شخصيت مثبت متھمان و استخاره«: خود از متھمان نوشته بود شد، در دفاعيات

ھا به مھدورالدم بودن مقتولين است و انگيزه  ھای ارتکابی و عقيده آن ھا از بزه زه آندھنده انگي اقدامات ياد شده، نشان

 قانون مجازات اسالمی و تحريرالوسيله ٢٩۵بنابراين، مستند به تبصره دو ماده . باره وجود ندارد ديگری در اين

 قاتل اعتقاد به مھدورالدم بودن هللا خمينی، ھمين قدر که به نوشته آيت. شود حضرت امام، قتل شبه عمد محسوب می

  ».مقتول نمايد، کافی است و الزم نيست که اين موضوع را نزد حاکم ثابت کند

الختام بحث اين که، طبق ابالغيه دفتر مقام معظم رھبری در موارد  فصل«: او در بخش ديگری از دفاعياتش فاش کرد

ی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مھدورالدم ان و بسيجيانمأموراحکام قصاص صادره از محاکم، در مورد 

اند ھر مورد از اين قبيل با تکيه بر جھتی  شوند، مقرر فرموده يا تحت عنوان نھی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می

  ».که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود

شده » فساد اخالقی«کرمان ھم بودند که از ديدگاه قاتالن متھم به کار، چند تن از زنان  در ميان قربانيان اين محفل جنايت

مقتول زنی به نام جميله بود که او ھم «: ھا گفته بود يکی از متھمان در اعترافات خود درباره يکی از اين قتل. بودند

ود، پس از ربودن  که اين زن ازدواج ھم کرده بئیجا از آن. خريد و فروش مواد مخدر می کرد و فساد اخالقی داشت

ھای  ای کنديم و با روش سنگسار او را به قتل رسانديم، بعد جسد اين زن را به بيابان وی، او را خفه نکرديم بلکه چاله

  ».جا انداختيم تا طعمه حيوانات شود اطراف کرمان برديم و در آن

پور دختر و پسر فاسدی ھستند که با  ره نيکبه ما گفته بودند که محمدرضا نژادماليری و شھ«: چنين گفته بودند ھا ھم آن

 کرديم ئیھا را ھنگامی که سوار خودروی پژوی محمدرضا بودند شناسا ھم ارتباط نامشروع دارند و به ھمين خاطر آن

. جا خفه کرديم ھا را به چاله پر از آب ھفت باغ برديم و ھر دو را در آن که جلويشان را در جاده گرفتيم آن و بعد از اين

که اجساد را به بيرون انداختيم ماشين پژو را به آتش  بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتيم و به بيابان برديم و پس از آن

کرديم با ھم  دانستيم شھره و محمدرضا زن و شوھر ھستند و فکر می ما نمی. کشيديم و موبايل محمدرضا را برداشتيم

  ».رابطه نامشروع دارند
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 زمانی که حمزه مصطفوی ١٣٨٣سال «: ر شده، قاتالن در داگاه حاضر به اظھار پشيمانی نبودندبر اساس اخبار منتش

گفتند که وی ھنوز ھم  خانواده اوليای دم می. در کنار پنج متھم ديگر پرونده در جايگاه متھم ايستاده بود، سرافراز بود

تکبرانه بود و در طول مراحل رسيدگی به رفتار متھم مغرورانه و م«و » .معتقد است که مجاھدی در راه خداست

ام، ولی  ھا را مرتکب شده گفت که قتل حتی اين شخص در جلسه دادگاه می. آميز بود تر تحکم پرونده، موضع ايشان بيش

  ».کنم از اوليای دم عذرخواھی نمی

ن از متھمان صادر شده سرانجام پس از گذشت يازده سال از تشکيل اين پرونده اعالم شد که حکم اعدام برای چند ت

چند تن از اعضای اين محفل که آزاد بودند، » عمليات مخفی«خبر داد که در يک  ايران دو ماه بعد روزنامه. است

نبايد فراموش . رباره اين پرونده و اجرای احتمالی حکم منتشر نشده استپس از آن ديگر خبری د. اند دوباره دستگير شده

کرد که در اين دوازده سال بارھا حکم قصاص برای اين متھمان صادر شده، اما در مرحله بعد اين حکم دوباره نقض 

  .گرديد

ا يکی از اقدامات نيروھای ھا ھجده نفر در آن ماجرا به قتل رسيده بود، تنھ ھای کرمان که بر اساس برخی روايت قتل

  .مذھبی تندرو برای اجرای احکام فقھی است

  

  »اجرای فرمان خدا«: ای زنان در مشھد ھای زنجيره قتل

، پس از کشف اجساد سه زن خيابانی که باروش خاصی ٧٩ در مشھد از اواخر مردادماه سال ئیی ـ قضاپوليسعمليات 

مشھد رھا شده بودند، در پی گزارش ويژه دايره تشخيص ھويت نيروی ھای خلوت شمال غرب  قتل رسيده و در محله به

  .انتظامی مشھد، آغاز شد

  

  
  ئیسعيد حنا

 مقدس را برعھده گرفته و ناحيه يتیمأموربا کشتن زنان خيابانی، «ش اعالم کرد که ئی در آخرين گفتگويسعيد حنا

  ».اطراف حرم مقدس در مشھد را از آلودگی پاک کرده است

 زن و دختر مشھدی توسط فردی ١٩ھای فاش شده در قتل سريالی زنان، مربوط به قتل نزديک به  يکی ديگر از پرونده

با « ندامت از جنايت خود گفته بود که او بدون ابراز.  اتفاق افتاد١٣٨٠ تا ١٣٧٩   از سال  است کهئیبه نام سعيد حنا

با کشتن زنان «اش اعالم کرد که   در آخرين گفتگویئیسعيد حنا» .کرده است کشتن اين زنان، فرمان خدا را اجرا می

 ».يتی مقدس را برعھده گرفته و ناحيه اطراف حرم مقدس در مشھد را از آلودگی پاک کرده استمأمورخيابانی، 
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ھيچ يک از اعضای خانواده قربانيان حضور نداشتند و برخالف رويه حکومت اسالمی که چنين در مراسم اعدام او 

به ھمين دليل ھنوز ھم شايعاتی .  در حياط زندان مشھد انجام شدئیکند، حکم سعيد حنا عام اجرا می مراسمی را در مالء

 تدوين کرد، ئیر بھاری بعدھا درباره سعيد حنابر اساس فيلم مستندی که مازيا. درباره انجام نشدن حکم اعدام وجود دارد

 .دانند ھای تندرو مذھبی، ھنوز ھم از اقدامات وی حمايت کرده و او را قھرمان خود می گروھی از جريان

ھای علمی و کارشناسانه روی مرگ  اکيپ ويژه تشخيص ھويت و بررسی صحنه جنايت شھرستان مشھد، در پی بررسی

 ساله ـ که در ٣۵ و ٣۵، ٢٩» فريبا رحيم پور«و » ليال آشفته«، »افسانه کريمپور«ھای  ناممرموز سه زن خيابانی به 

رھا شده بودند، » خين عرب«ھای خلوت جاده   در محله٧٩ مردادماه سال ١۴ و ١١ ـ ٧مدت يک ھفته در روزھای 

خالقی بوده و با يک روش به قتل دريافتند اين سه زن دارای سوابق کيفری در زمينه مواد مخدر، ولگردی و انحرافات ا

  .ای به اطالع جامعه رسيد دھنده بدين ترتيب، گزارش تکان. اند رسيده

ای، جسد  ھای زنجيره  از عامل قتلئی مشھد برای يافتن ردپاپوليس، باوجود اقدامات گسترده ٧٩ بھمن ماه سال ٢٢روز 

دست آمد و پس از وی اجساد  جديداالحداث شھدای فجر به ساله،  در بلوار ۴۵» اعظم عبدی«نام  پنجمين زن خيابانی به

 ساله، در ميدان پارسپاد، در ٥٥» زاده سکينه کيھان« و جسد ٧٩ اسفند ماه سال ١٩، در روز »معصومه بابا دادی«

 فروردين ماه سال جاری، ١٢آباد ، در روز   ساله در روستای دولت٢٠» خديجه کامل قصری« اسفند ماه جسد ٢۶روز 

 فروردين ماه سال جاری جسد ١۴، در بلوار شھيد موسوی، در روز »مرضيه سعادتيان«نام  ای به  ساله٣۵ زن جسد

طوبی جشن «نام  ای به  ساله٣٩ فروردين ماه سال جاری جسد زن ١۶ ساله، در خيابان سناباد، روز ۴۶» مريم قنبری«

 ساله در بلوار 32» عذرا حاجی زاده«ی جسد  فروردين ماه سال جار٢۴، در خيابان مطھری جنوبی، روز »آبادی

و » شيوا«نام  ساله در بلوار شھيد موسوی، جسد زنی به28» مريم بيگی« جسد 80فردوسی، روز سوم تيرماه سال 

نام  ای به  ساله20 تيرماه سال جاری جسد زن خيابانی 11در جاده خين عرب، روز » ...زھرا«نام جسد زن جوانی به

 تيرماه ٢۴در قند آبکو، روز » منصوره ناجی«نام  ای به  ساله٢٨ تيرماه سال جاری جسد زن ١٧روز ، »ليال جعفری«

ای مشھد  ھای زنجيره نام محبوبه الھی، در جاده قديم قوچان، جسد آخرين قربانی قتل ای به  ساله١٨سال جاری جسد دختر 

ال جاری در بلوار جديداالحداثی در خيابان  ساله بود روز يکم مردادماه س٣٣نام داشت و » زھرا صدخوری«که 

  .دست آمد خواجه ربيع به

ھای عملياتی دو اکيپ از کارشناسان  بست رسيدن تحقيقات شاخه گرفت که با به بن کشف اين اجساد در حالی صورت می

اشتند و ھای ويژه و فوق تخصصی را در حال انجام د جرايم ويژه از اداره کل آگاھی تھران و آگاھی مشھد روش

داد، سه تن   زن خيابانی می١٩داد بر خالف آمارھا که خبر از قتل  ان تشخيص ھويت نشان میمأمورآزمايشات علمی 

ھای زنجيره ای داشتند  از قربانيان به روش ديگری از پای درآمده بودند و تنھا مقداری مشابھت و مطابقت زمانی با قتل

 به صورت محسوس پوليسخودروھای گروه تجسس . ت درست از آب در آمدکه اين فرضيه بادستگيری عامل اين جنايا

 به مناطق ديگری که پوليسمناطق شمال غرب را زير نظر گرفتند تا عامل جنايات با پی بردن به عمليات آشکار 

ر غيرمحسوس تحت نظر بود رانده شود که در اين تعقيب و مراقبت، کارآگاھان پی بردند شکارچی زنان خيابانی د

  .کند ای واقع در حوالی ميدان شھيد فھميده که محل تردد زنان خيابانی و کشف اجساد بود، زندگی می خانه

نام مژگان در حالی که آثار زخم روی  نتيجه ماندن روز دوم مردادماه سال جاری، زن جوانی به پس از مدتی بی... 

عنوان  رساند و ادعا کرد در خارج از ساعتی که بهصورت و گلو داشت و دندانش شکسته بود خود را به کارآگاھان 

اش در حوالی  خانه گرفت، سوار موتورسيکلت مردی شده و وی، او را به طعمه بايستی سر راه عامل جنايات قرار می

من وقتی وارد خانه آن مرد شدم در وسط ھال ايستاده بودم که «:  ھا گفتئیدر بازجو» مژگان«. خين عرب برده است
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ھای بلندم، انگشتان وی را زخمی کرده و  من سريع با ناخن. پشت به من حمله کرد و با دو دستش گلويم را فشردوی از 

دست آورده بودند،  ای مشھد را به ھای زنجيره کارآگاھان که کليد حل معمای قتل. ھايم متواری شدم با برجای گذاشتن کفش

 ساعت، توانستند خانه ٢۴ھای روانکاوی قرار داده و پس از  ئیوی را تحت بازجو» مژگان«با توجه به پريشان حالی 

ظھر چھارشنبه سوم مردادماه سال جاری، چند اکيپ  ١۴ساعت .  کنندئیشکارچی زنان خيابانی را رديابی و شناسا

 عصر واقع در کوی اميرالمؤمنين تحت محاصره قرار دادند و با پی بردن به  متری ولی٢۵عملياتی خانه ای را در 

دقايقی بعد، شکارچی زنان خيابانی مشھد در حالی که با . که عامل جنايات، خارج از منزل است، در کمين نشستند اين

خود به در خانه مراجعه کرد، کارآگاھان در اقدامی غافلگيرانه او را دستگير کردند و اين در  ١١٠موتورسيکلت ھوندا 

ھا وقتی از  ئیکارآگاھان در بازجو» !ام دانم برای چه دستگير شده می«: گفت  ساله با صدای بلند می٣٩حالی بود که مرد 

  . کار ساختمان است نام دارد و پيمان» ئیسعيد حنا«مرد جوان دريافتند وی 

  

  ھای سريالی کودکان در پاکدشت وقوع قتل

ان و دستگيری بيجه ھای سريالی کودک  با وقوع قتل١٩٨٣پاکدشت که شھری فراموش شده در حاشيه تھران بود، سال 

  .به شھری خبر ساز تبديل شد

 فرد بزرگسال را ٣ کودک و ١٧محمد بيجه که بيش از 

کشته و جنازه بعضی شان را در کوره آجپزی از بين 

نام و نشان  برده بود يکی از چندين ھزاران ساکن بی

ھا نام پاکدشت را در کنار  پاکدشت بود که با انجام اين قتل

  . ھميشه حک کرداسم خودش برای 

پس از اصغر قاتل، فردی که پس از تعرض به چند 

ھا را گرفته بود نوبت بيجه بود تا با نوع  پسربچه، جان آن

   .ای ايجاد کند ھايش تاريخ را يک بار ديگر تکان دھد و يک معيار جديد در صفحه قاتالن زنجيره قتل

آموز به اداره   دانش٣ با گزارش ناپديد شدن ٨٣يور ماه سال از دھم شھر ھای محمد بسيجه معروف به بيجه  داستان قتل

تا قبل از آن قضيه رفتن و . ھا در پاکدشت بود اين اولين اقدام رسمی برای گزارش مفقود شدن بچه. آگاھی آغاز شد

ندين بچه و شدن چ نامه داستان گم تا يک سال قبل از اين شکايت. گشت ھا موضوعی بود که دھان به دھان می نيامدن بچه

 شده بود که انگار کسی قادر به حل کردنش ئیھا در پاکدشت تبديل به معما پيدا شدن جسد متالشی شده تنھا برخی از آن

 مظنون دستگير شدند اما گويا کليد اين معما در دست ٨٠ چيزی حدود پوليسبرای پيدا کردن سرنخی از سوی . نبود

   .ی به دنبال قاتل گشتھا نبوده و بايد جای ديگر ھيچ از يک آن

طور نامرتب پيگير قضيه بود اين بار با   بپوليسنامه و اعالم مفقودی پسربچه ھا   که قبل از اين شکايتئیجا از آن

را در کنار » علی باغی«نام   شھريور فردی به١٢که توانست در تاريخ  تری دنباله قضايا را گرفت تا اين جديت بيش

اش سعى کرده  علی باغی در تحقيقات اوليه. آوری زباله بودند دستگير کند شت که مشغول جمعکانال آب باغ اناری قيامد

وقتى او تحت بازجويى قرار گرفت ربودن سه پسر بچه را پذيرفت . ان را گمراه کندمأموربود با اظھارات ضد و نقيض 

ھر » .شوند دارى می ه و اکنون در جايى نگهھا را دزديد به ھمراه دو مرد افغانى بازداشت شده و با رفيقم بچه«: و گفت

رفت به نحوى که ھيچ  شد او از پاسخ دادن طفره مى دست او پرسيده می ھاى ھم بار که درباره مشخصات و نشانى
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ھای ضد و نقيضش سعی در گمراه  در حالی که علی باغی با گفته.  قرار نگرفتپوليساى از او در اختيار  مشخصه

   .ان به مرد جوانی به نام محمد مظنون شدند و او را دستگير کردندمأمورداشت کردن مسير تحقيقات 

 بود که به خاطر نبود مدارک کافی آزاد شده پوليس مظنون دستگير شده در جريان تحقيقات اوليه ٨٠محمد جزو يکی از 

اين جسد کمی . ری رھا شده بودبر اساس اعترافات او جسد قربانی پس از آزار و اذيت و به قتل رسيدن در باغ انا. بود

محمد در ھمان . بعد از قتل از سوی اھالی پيدا شده و به خاک سپرده شده بود اما ھنوز اثری از مابقی قربانيان نبود

ھوا تاريک شده بود، . اى را ديدم پسربچه. رفتم يک ماه قبل وقتى در حوالى موتورآب مى« : اعترافات عنوان کرده بود

دانم زنده مانده  نمى. ه باغ انارى کشاندم و با وارد آوردن ضربات سنگ به قتل رسانده و پا به فرار گذاشتماو را با زور ب

ھمين اعتراف بود که سرنخ الزم را به » .يا فوت کرده است چون بعدا که برگشتم تا جسد را به کوره انتقال دھم نبود

تا اينکه سرانجام با رو به رو کردن محمد معروف .پافشاری کنندکارآگاھان داد تا در پيدا کردن سرنخ ديگر مفقودی ھا 

 فقره قتل فاش ٢٠ھا قفل سکوت را شکستند و راز بيش از   ھم زمان ھر دوی آنئیبه محمد بيجه و علی باغی و بازجو

دستگيری . ده بودانجام ش» محمد بيجه« و به دست ئیھا و مابقی به تنھا دستی ھر دوی آن ھا با ھم  فقره از اين قتل٩. شد

ھا دستگير شده بود اما بنا به داليلی که ھرگز مشخص نشد آزاد شد و  محمد بيجه نشان داد که او در اوايل وقوع قتل

محمد بيجه و علی باغی در اعترافاتشان عنوان کردند که نخستين . ھای خود را انجام دھد توانست با فراغ بال ديگر قتل

   . به قتل رساندند١ قربانی شان را اسفندماه سال

   اش  برادر ناتنی٦ خواھر و ٦ سالگی به ھمراه ١١، در قوچان متولد شده بود پس از رسيدن به سن ١٣٦١بيجه که سال 

اش اتفاق افتاد   سالگی مورد تجاوز قرار گرفت؛ چيزی که بعدھا بارھا در زندگی١١او در ھمان سن ... راھی تھران شد

   آن وقتی«. اش را تبديل به کابوس کرده بودند  به يکی از ھمان اشخاصی شود که کودکیو باعث شد تا او نيز تبديل

   ای كردم  آرزو می  آمد كه  بدم قدر از خودم  آن موقع ھمان.  زد  من  به  سختی ھم  تجاوز كرد، كتك  من  به شخص در كودكی

» .  گذاشت ام هي در روح  بدی لیي ختأثير   خاطره نيا.  ی افتادم فكر خودكش ھا به  سال  در ھمان  بار ھم كي.  كشت  مرا می كاش

کشت و  کرد حيوانات مريض احوال را می او ادعا می. تالش برای مھار اين روحيه با کشتن حيوانات در بيجه آغاز شد

ی بود که روز اين استدالل ھمان استدالل. ھا زجر بکشند خواست آن سوخت و نمی ھا می زد چون دلش برای آن آتش می

   پاكدشت  بدبخت ھای  بچه  وقتی دمي كش  در بچگی حسرت  من چون«. ھا عنوان کرده بود  کشتن بچهئیدادگاه در جواب چرا

اش که دوست  طور که نخستين قربانی ھمان.   دھم ھا نجات شان  و سختی ندهي تا از زندگی آ كشتم  آنھا را می دميد یرا م

ر فشار ي شود و ز  بدبخت  من  مثل ام میي صم  دوست خواستم نمی» . تزريق سيانور به قتل رسانداش نيز بود را با صميمی

  . شود  خالص  تا از فشار زندگی او را كشتم.  زجر بكشد  پدرش ھای و كتك

 به گفته خودش روز. اش آرامش درونی که می خواست را به دست آورد که عاقبت با کشتن اولين قربانی تا اين... 

 ساله بود پس از تجاوز با ضربات سنگ به قتل رساند و چند روز ٨ اولين قربانی اش را که پسری ٨١عاشورای سال 

پس از . تفاوتی در صحنه حاضر شد و در مجلس ختم او نيز شرکت کرد ان جسد را پيدا کردند با بیمأموربعد زمانی که 

. تری در اثر پيدا نشدن جسد در بيجه پيدا شد زی آرامش بيشکشتن چھارمين قربانی و انداختن جسد او در کوره آجرپ

کشی  پس از آن او دفتری درست کرد تا اسامی و مشخصات قربانيانش را در آن يادداشت کند و از آن به بعد ماشين آدم

اد به ھمين د شد آرامش خود را از دست می ھا زياد می گفته خود او، وقتی فاصله ميان قتل به. بيجه آغاز به کار کرد

محمد بيجه روز دادگاه . اش برگرداند کرد با گرفتن جان يک قربانی تازه آرامش را به زندگی خاطر بالفاصله سعی می

کردم،  ام را با ديگران مقايسه می من از بچگی تحت ظلم بودم و وقتی زندگی: به عنوان آخرين دفاع از خود گفته بود

  .ناچار دست به چنين اعمالی زدم
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زمانی . محکوم شد» الھی« تازيانه حدی ١٠٠ بار قصاصف به ١٦، به ٨٣ آبان ٢٧ بيجه پس از محاکمه در تاريخ محمد

سوزانند يا از کوه  کردم من را می فکر می:  سال حبس و يک بار اعدام، خبردار شد حنديد و گفت١٥که او، از حکمش 

  .کنند پرتم می

اش  گفته خودش بھترين خبر زندگی حکمی که به. ای اجرای حکم آماده شد اسفندماه بر٢٦که عاقبت او در روز  تا اين

   ضربه١٠٠   قرار است  آمدند و گفتند كه  سلولم  به انمأمور زود   كنند، صبح  اعدامم  قرار است  كه دانستم  نمی من«. بود

  ام  خبر زندگی نيتر  و قشنگ ني بھتر نيا.  روم  می اعدام   صحنه  به  كه دمي زدند فھم مي پاھا  پابند به اما وقتی.  مي بزن ات انهيتاز

   ».بود

   تجاوزی كه اولی. اش معرفی کرد عنوان عامل بدبختی او قبل از شالق خوردن و اعدام شدن در پاکدشت سه چيز را به

 پدر  ھای  كتك  و سوم شدن و آرزوی پولدار  فقر اقتصادی ، دوم كردم  می  مرگ  آرزوی طوری كه  شد، به  من  به در كودكی

   . ام و آزارھای نامادری

اش به پايان  کشيد دار زده شد و زندگی  ضربه شالق با طنابی که يک جرثقيل آن را می١٠٠محمد بيجه، پس از خوردن 

در به ھمين خاطر جنازه او در خفا و سکوتی کامل . اش برای بردن جنازه او نيامدند ھيچ يک از اعضای خانواده. رسيد

  . مکانی نامعلوم دفن شد

  !و به اين ترتيب، جنايت شخصی و دولتی ھمديگر ار تکميل کردھد

  

  نخستين قاتل سريالی توسط زنی در ايران

 ساله به نام کبری ٦٤ آغاز کرد و نخستين قربانی او، زنی ٨٧ھای سريالی خود را از چھاردھم بھمن  جنايت» مھين«

به مقصد آزمايشگاه ترک کرد و روز بعد جسدش در مسير خاکی در حوالی الموت اش را  اين زن صبح زود خانه. بود

اين زن ھم خفه شده و طالھايش مانند کبری . ان در جريان کشف دومين جسد قرار گرفتندمأمور روز بعد ٢٤. کشف شد

  .از سوی قاتل به سرقت رفته بود

 
با کشف سومين جسد زمزمه . کشف شد» مينودر« جسد عاطفه شصت و ھفت ساله در منطقه ٨٨در ھشتمين روز سال 

 .ھای سريالی مطرح شد، اما فرمانده انتظامی استان در آن زمان اين فرضيه را رد کرد وقوع قتل

 ادامه داشت، معلم پنجاه و يک ساله به نام صغری و زن پنجاه ساله ديگری ھم چنان ھای مشابه ھم پس از عاطفه جنايت

 آگاھی خود را به قزوين رسانده و تحقيقات پوليسبا توجه به عمق حساسيت موضوع، تيمی از کارآگاھان . کشته شدند

 .در اين زمينه را آغاز کردند
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از سوی ديگر قربانيان اغلب از مقابل . ھا کشف کرد ت در جريان تحقيقات خود، ردپای يک زن را در اين جنايپوليس

اند که  داد قربانيان به قاتل اعتماد داشته ھا ربوده شده بودند و نبود آثار مقاومت روی بدن آنھا نشان می مساجد و امامزاده

زن در ايران ای توسط يک  ھای زنجيره جا که ارتکاب جنايت از آن. اين موضوع فرضيه زن بودن قاتل را قوت بخشيد

يکی از شاھدان . ھای مختلف را بررسی کنند  پيچيده مواجه شدند و سعی کردند فرضيهئیسابقه نداشت کارآگاھان با معما

  .اش يک زن بوده، ديده است ی مدعی بود آخرين قربانی را سوار بر خودروی رنو که رانندهپوليسدر جريان تحقيقات 

گذاری شده بودند، استعالم  رنگی که در سراسر ايران شماره روھای رنوی کرمکارآگاھان بالفاصله درباره تمام خود

از بين تمام خودروھای .  ھزار خودرو بود که جريمه شدن قاتل گره اين معما را باز کرد٢٧نتيجه، مشخصات . گرفتند

 نيز که زنی به نام مھين ھا، جريمه شده و مالک آن ھا در منطقه مينودر، محل وقوع قتل رنگ فقط يکی از آن رنوی کرم

  .بود که در ھمان منطقه سکونت داشت

 ٣٠ان ساعت مأمور و تحت نظر گرفته شد و ئی خانه مھين شناسا٨٨شنبه بيست و چھارم ارديبھشت   پنج١٥ساعت 

د ش مھين حاضر نمی.  وارد منزل اين زن شدند و او و شوھرش را بازداشت کردندئیدقيقه بامداد روز بعد با حکم قضا

 زن سی و دو ساله اتھام خود را ئیھای سريالی را برعھده بگيرد، اما سرانجام بعد از دو روز بازجو يت قتلمسؤول

مھين اقرار کرد به اماکن شلوغ مثل . ھا را گردن گرفت پذيرفت البته از بين پنج مقتول زن، کشتن چھار نفر از آن

شان  ھا شبيه مادرش ھستند، اغفال  زنان مسن با اين ادعا که آنئیارفت و پس از شناس آزمايشگاه و مقبره چھارانبيا می

نشاند تا بعد از قتل ھنگام رانندگی جنازه رويش  مھين جز مقتول اول، ديگر قربانيان را در صندلی عقب می. کرد می

کشاندن کيسه نايلون ھايش را بيھوش سپس با  او در بين راه با آبميوه مسموم طعمه. نيفتد و برايش مزاحمت ايجاد نکند

کرد البته ھنگام کشتن صغری ـ معلم پنجاه و يک ساله ـ داروی  ای خلوت رھا می ھا را خفه و در منطقه روی سرشان آن

چنين اعتراف کرد  مھين ھم. اش را اجرا کند بيھوشی در اين زن اثر نکرد و قاتل مجبور شد با استفاده از ميله آھنی نقشه

ھايش را آغاز کند،  که جنايت و قاچاقچی دارو در ناصرخسرو تھران خريده و پيش از آنداروی بيھوشی را از د

ی نيز نکاتی پوليسھای  ھای سريالی پاريس را بدقت مطالعه و عالوه بر اين از فيلم ھای آگاتا کريستی و ماجرای قتل کتاب

يکی از تمھيدات مھين برای پنھان کردن پوشيدن دستکش سفيدرنگ .  از خود به جا نگذاردئیرا اقتباس کرده تا ردپا

  .ی ياد گرفته بودپوليسھای  راز بزرگش بود که آن را از فيلم

اين مقتول . بعد از اعتراف مھين به انجام پنج قتل، تحقيقات از او ادامه پيدا کرد و وی جنايتی ديگر را نيز گردن گرفت

قطعات . ھا انجام داد  رفت قتل را با شگردی مشابه ديگر قتلخاله شوھرش بود و مھين وقتی به عنوان مھمان به خانه او

شد و کارآگاھان بايد انگيزه اصلی نخستين قاتل سريالی زن ايران را فاش   يک به يک کنار ھم چيده میئیاين پازل جنا

ل دارد و به ھمين فرمانده وقت قزوين در آن زمان درباره انگيزه قاتل گفته بود مھين از مادر خود کينه به د. کردند می

 پوليسالبته اين اظھارات رئيس .  کندئیجو کرد تا با اين روش انتقام  میئیدليل زنانی را که شبيه مادرش بودند، شناسا

 آگاھی، بازپرس پرونده و دادستان شھر تکذيب شد چراکه مھين از اين پوليسقزوين بالفاصله توسط ھمکاران او در 

 ميليون تومانی، وی را در مخمصه ٢٥برد و بدھی  از مشکالت شديد مالی رنج میاو . کشتارھا ھدف ديگری داشت

. مشکل مالی شديدی داشتم. اندازد کارم تھديد کرده بود من را به زندان می طلب«: گويد  خودش می. گرفتار کرده بود

فساد اخالقی کار بسيار زشت و . مای نداشت راه چاره. شوھرم راننده کاميون بود اما به دليل اعتياد اخراجش کرده بودند

 نکنند، تصميم گرفتم آنھا را ئیھايم بعدھا مرا شناسا که طعمه ناپسندی است برای ھمين به فکر سرقت افتادم و برای اين

خواستم تا زمانی  شدم اما می از کشتن زنان خيلی ناراحت می. خواستم مرا نجات دھد من قبل از ھر قتل از خدا می. بکشم

در اين مدت حدود چھار ميليون تومان به دست آوردم و بعد از ھر قتل پول . ھا ادامه بدھم ام را تسويه کنم به قتل یکه بدھ
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کند، اما  شود ھرگز آن را قبول نمی گفتم اگر بداند اين مبالغ چطور تھيه می دادم و به او می مسروقه را به طلبکارم می

  ».خواھد ست و او فقط طلبش را میھا برايش مھم ني گفت اين حرف طلبکارم می

 سال ١٤او وقتی . او فرزند سوم خانواده بود و چھار خواھر و يک برادر داشت. ای متوسط متولد شد مھين در خانواده

ھر چند . مند شد و تصميم گرفت با وی ازدواج کند تر بود عالقه  سال از خودش بزرگ١٢تر نداشت به مردی که  بيش

ن وصلت بشدت مخالف بودند، مراسم عروسی باالخره برگزار شد و مھين پس از آن با مدرک سيکل خانواده مھين با اي

مھين بعد از ازدواج ارتباط با . عالقه او به ورزش باعث شد مدتی در رشته دووميدانی کار کند. ترک تحصيل کرد

م خانواده سه نفری با مشکالت مالی در ھمان ايا. اش را کمتر کرد و يک سال بعد اولين دختر او متولد شد خانواده

داد برای  ھای آنھا را نمی رو شدند و رانندگی خودروھای سنگين که شوھر مھين به آن اشتغال داشت کفاف ھزينه روبه

ھای آموزش آرايشگری شرکت کرد و مدرک مربی  او در کالس. ھمين زن جوان مصمم شد خودش وارد بازارکار شود

. شد دو می ھای مالی آن کرد، ولی اعتياد شوھر مانع رفع گرفتاری  و مدتی دراين حرفه کار میرانندگی را نيز کسب کرد

  .ھای خانواده را چند برابر کرد دختر دوم او معلول ذھنی بود و ھمين امر ھزينه.  دومين فرزند مھين به دنيا آمد٨٠سال 

د که بر خالف درخواست اوليای دم برای مھين سرانجام در دادگاه کيفری قزوين محاکمه و به قصاص محکوم ش

  .عام، حکم قصاص او در زندان اجرا شد قصاص در مالء

  

  دھنده کھريزک وقايع تکان

 بودند که پس از انتقال ٨٨ از جمله دستگيرشدگان اعتراضات سال  فر االمينی، محمد کامرانی و امير جوادی محسن روح

  .به قتل رسيدندبه بازداشتگاه کھريزک بر اثر شکنجه جسمانی 

ھای  اند و خانواده ھا از آن حادثه ھولناک تاريخی گذشت اما عامالن و آمران اين جنايات ھنوز محاکمه نشده اگر چه سال

  .ھای مداوم خواھان مجازات آمرين قتل فرزندان خود ھستند آنان با پيگيری

 خود برای محاکمه ئیھای قضا گيریشدگان حوادث کھريزک در خصوص پي فر پدر امير يکی از کشته علی جوادی

در يک دادگاھی چند نفر را در اين ارتباط محاکمه کردند و دو نفر حکم «: گفته است» جرس«مسببان اين حادثه به 

ھا را بخشيديم و بقيه افراد ھم حکم زندان و شالق گرفتند که ما اطالعی نداريم که  قصاص گرفتند که ما سه خانواده آن

  » شد يا نه؟اين احکام اجرا

دانند که دو گروھبان ساده  ھمه می«: کند وی در خصوص علت بخشش خانواده از دو محکوم به قصاص عنوان می

خواھيم  ما ھم االن می. آمرينی از باال دستور اين جنايت را داده بودند. تواند اين کار را بدون دستور انجام دھند نمی

توانند بدون  ن نمیئي اگر مديريتی باشد افراد پائیدر ھر جا.  و محاکمه شوندیئکسانی که دستور اين کار را دادند شناسا

ما ھم از طريق قانونی می خواھيم آمرين اين جنايت . دستور گرفتن از باال کاری انجام دھند و اين اختيار را ندارند

ما ھم فکر کرديم . ياتی نباشيم شوند تا ديگر شاھد چنين جنائیشناسا) به قول فرمايشات خود رھبری( ھولناک کھريزک

  ».چنان آزاد ھستند شوند و آمرين ھم ھا را داغدار می آن دو نفر کاره ای نيستند و اگر قصاص شوند خانواده آن

 مورد ٨٨امير جوادی فر دانشجوی سال آخر رشته مديريت صنعتی دانشگاه قزوين بود که در روز ھيجده تيرماه سال 

فردا او را به کھريزک منتقل کردند و ده . ن امنيتی قرار گرفت و به بيمارستان منتقل شديمأمورضرب و شتم وحشيانه 

  .اش دادند روز بعد جنازه او را در سردخانه کھريزک تحويل خانواده

ھمان زمانی که امير و چند نفر را در خيابان «: افزايد کند و می پدر امير با بغض از آن روزھای دردناک ياد می

که امير به شدت مجروح شده بود و او را به  طوری دھند، به جا مورد ضرب و شتم قرار می ھا را ھمان آنگيرند  می
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بينم در بدن امير آثار ضرب و  روم و می زنند و من می شب از بيمارستان به من زنگ می. کنند بيمارستان منتقل می

 بيمارستان بماند و تحت درمان قرار بگيرد و ھمان خواھش کردم شب در. شتمی بود که آقايان به او وارد کرده بودند

گريه و بغض اين پدر دردمند ( ...کند شب بدن مجروح اميرم را در حمام بيمارستان شستم، او فقط گفت چشمش درد می

اين ....ان امنيتی دادندمأمورھا پرونده تشکيل دادند و تحويل  فردا صبح ھم برای آن)....ای بين گفتگو وقفه انداخت لحظه

صورت و بدن مجروح و مظلوم امير آخرين چيزی است که از پسرم در ذھن ... آخرين ديدار ما بود و او را بردند

تا ... گشتيم ما در اين مدت از او بی خبر بوديم و دنبالش می. او را بردند و بعد ھم سر از کھريزک در آورد... دارم

ما ھم رفتيم جنازه کتک خورده فرزندم را . دئي به سردخانه کھريزک بياکه بعد از ده و دوازده روز آمدند و گفتند اين

  ». کرده بودند آثار ضرب و شتم او آمده بودتأئيددر گزارش پزشک قانونی ھم که سيزده پزشک . مان دادند تحويل

 به خدا قسم ما با اين .بارھا به مقامات که مراجعه کرديم گفتيم ما فقط می خواھيم آمرين مجازات شوند«: کند او بيان می

خواھيم که  فقط می. مان است توانيم آن را فراموش کنيم باز بخشش در دل داغی که بر دل داريم و تا آخر عمر ھم نمی

از ! ای ملت ايران. کار ھستيم د ما اشتباه کرديم و گناهئي شوند و در مقابل ملت بگوئیآمرين شناسا«قانون اجرا شود و 

  ... » .خواھيم شما عذر می

ياب مجلس که برای بررسی وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات رياست جمھوری تشکيل   کميته حقيقت

پس از . شده بود، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کھريزک، را سعيد مرتضوی، دادستان وقت تھران معرفی کرد

و علی ) معاونت امنيت وقت دادستان تھران( قاضی حدادمدتی سعيد مرتضوی به ھمراه حسن حداد دھنوی معروف به 

با دستور دادگاه انتظامی قضات از ) دادياری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کھريزک را داده بود( اکبر حيدری فرد

که   حالیدر. ھا رسيدگی نشد ھا نيز لغو شد اما به اتھامات آن  آنئیزمان مصونيت قضا ھای خود تعليق شدند و ھم سمت

نژاد سعيد مرتضوی به رياست  شدگان جنايات کھريزک منتظر محاکمه آمرين بودند، در دوره احمدی ھای کشته خانواده

  ! اجتماعی منصوب شدتأمينسازمان 

که سعيد مرتضوی يکی از متھمين اصلی اين جنايت است فکر   که با توجه به اينسؤالعلی کامرانی در پاسخ به اين 

دانم به  ترين موضوع بحث و نقش ايشان است و واقعا نمی بيش«: گويد در دادگاه حضور خواھد يافت، میکنيد او  می

در ھر حال ايشان اگر دفاعی از خود دارند بايد دادگاه بيايند و صحبت کنند و . آيد يا نه، زيرا دست ما نيست دادگاه می

من بارھا تکرار . خواھيم ای قانون توسط دستگاه قضا نمیما ھم چيزی ديگری جز اجر. قانون در قبال او تصميم بگيرد

ھای من تنھا به صرف اين است که يک جرم و جنايتی صورت  کردم که وابسته به جناح و طيف خاصی نيستم و پيگيری

بيش از اين ما را معطل نکنند و ھر چه زودتر به اين .  آمرين و عاملين اين جنايت ھستمئیگرفته و خواھان شناسا

 ».رونده رسيدگی کنندپ

کسانی كه «: گويد شدگان کھريزک می چنين به گزارش ھفته نامه پنجره، پدر محسن روح االمينی يکی ديگر از کشته ھم

ت و يانی كه به اذمأمورزك نقش داشتند، افرادی كه دستور انتقال را صادر كردند و يدر اعزام نابخشودنی افراد به كھر

روی ين افراد در بدنه نيبخشی از ا. زك ھستندين حادثه كھريھمه در گروه عامالن و آمران پرداختند، يآزار زندان

ط كنونی، يدر شرا. رنديھای بعدی در برابر قانون قرار گ د در دادگاهيگر در قضات ھستند كه بايانتظامی و بخشی د

اما در . وع بخشش ھنوز فرصت ھست شود و برای موضئیم كه احكام پرونده نھاي نشده و انتظار دارئیاحكام ھنوز نھا

ر پرونده را رھا يپسندند كه مس ن موضوع را از ما نمیيم كه ايا افتهيمواجھه با طبقات مختلف مردم از سال گذشته، در

ای صورت خواھد گرفت و از تكرار حوادث مشابه  هيك اصالح رويری پرونده يگين است كه با پيم؛ نظرعمومی ايكن

  ».گو باشند د پاسخيت باالتری داشتند، بامسؤوليت ين جنايما به لحاظ انسانی افرادی كه در اری خواھد شد، ايجلوگ
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  !ھای قبلی حکومت اسالمی، به بوته فراموشی سپرده شده است  نيز ھمانند پروندهئیاين پرونده جنا

  

  حمله گروھی به يک مھمانی در اصفھان و تجاوز به زنان

تشر شد که بر اساس آن گروھی از اوباش به يک مراسم عروسی حمله کرده و  خبری من،١٣٩٠در خرداد ماه سال 

کسانی ( ھا اين«: امام جمعه خمينی شھر در واکنش به اين حادثه گفته بود. صورت گروھی به زنان تجاوز کرده بودند به

:  داشتتأکيد  آگاھی اصفھانپوليسس ئي، ر».السالمی نبودند ھای عليه آدم) ھا تعرض صورت گرفته که به آن

  » .شد طوری نمی اگر لباس مناسب داشتند شايد اين) مھمانان( ھا آن«

دار شدن  کنيم تا اقداماتی که موجب خدشه  ھا سفارش می به خانواده«: ه ھم معتقد بودئيگوی قوه قضا ای، سخن محسنی اژه

  ».يه استھای اول برخی از تعرضات به دليل کوتاھی . شود، انجام ندھند  عفت عمومی می

  
 شھر در اعتراض به جنايت اصغرآباد تجمع مردم در مقابل دادگستری خمينی

عصر روز سوم خرداد و مصادف با روز : دادستان خمينی شھر، از اين واقعه نيز بسيار جالب و خواندنی استگزارش 

 ٦اند يعنی شامل  بوده»  نفر١٤ھمراه خواھرھايشان و با جمعی از دوستان خود كه جمعا   و دو برادر به دو زوج«زن 

ای تفريحی و با گرفتن باغ يكی از   به قصد برگزاری برنامه  سال بوده٢٩ تا ٢٣ھا   آقا كه ميانگين سنی آن٨خانم و 

ھای اسالمی و با پوششی بسيار نادرست  شوند و پس از ورود به باغ و برداشتن پوشش شان عازم خمينی شھر می دوستان

  ».پردازند  در آن بوده است به رقص و پايكوبی می كه نامحرمئیدر فضا

پس از گذشت مدت زمانی و با باال رفتن صدای اين افراد، توجه دو جوان حاضر در باغ مجاور محل جلب شده و از «

تر اين دو تن شده و به  ھا موجب تمركز بيش ھا و خصوصا وضعيت پوشش آن اين زمان و بدليل شرايط حاكم بر خانم

آلود به جمعی كه البته   نفر ديگر نيز به جمع متخلفان اضافه شده و نگاه گناه١٢ و با تماس با ساير افراد ، دنبال آن

   ».ابدئيرعايت شرع و قانون و مصالح شخصی خود را نكرده بودند ادامه م

دن و در حالتی  ساعت نگاه كر١٠اين جمع پس از حدود «: گويد به گزارش خبرگزاری انتخاب، دادستان خمينی شھر می

ھای خودشان و   با پوشاندن صورت١٢كارانه افتاده و درست ساعت  كه قطعا با ھدايت شيطان بوده به فكر اقدامی جنايت

كنند و  با دردست داشتن سالح سرد و با ايجاد رعب و وحشت وارد باغ شده و اقدام به ضرب و شتم حاضرين می

استفاده از وضعيت موجود و  دھند و اين افراد نيز با سوء ی صورت نمیگونه مقاومت انه آقايان حاضر ھم ھيچتأسفم

ھا را بوسيله خودرو از محل خارج كرده و به  ترساندن حاضرين، مردھا را در اتاقی حبس كرده و سپس به سرعت خانم

زنند و پس از قرار  كننده دست به آزار و اذيت بانوان می ای در ھمان نزديكی منتقل و در شرايطی بسيار ناراحت نقطه

   ».گريزند ھا را در محل رھا كرده و از صحنه می گرفتن در شرايطی خطرناك نيز آن
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ان به محل اعزام مأمورشود و   اطالع داده می١١٠ پوليسدر ھمين زمان و توسط يكی از افراد حاضر مراتب به 

  .شوند می

 كه باغبان مسألهقعيت نخست مجرمان و با دريافت اين خوشبخانه با كشف مو«: گويد  در ادامه میئیحجه االسالم رضا 

 نفر ديگر نيز تحت تعقيب قرار ٦ دخالت داشته است ، وی بازداشت و تحقيق از او آغاز و تا صبح مسألهمجاور نيز در 

 سايرين ھا بازداشت شده و  نفر از آن٤ متھم كه ١٤ شاكی داريم و ١٤بنابراين در اين پرونده تا اين لحظه » .گيرند می

  .برای ما شناخته شده اما متواری ھستند

شھر اصفھان برای  چند خانواده در باغی در اطراف خمينی«ھای نزديک به حاکميت آن است که  سايت  وب روايت برخی

تفريح آمده بودند که زنان، با يورش تعدادی از اراذل واوباش به داخل باغ به زور در مقابل چشم شوھران خود ربوده 

  ».شوند می

جا شروع شد كه ھفته گذشته افراد  ماجرا از آن«گرايان وابسته است،  ، که به اصول»عصر ايران « سايت به گزارش وب

دار و شرور از فرصت بوجود آمده توسط چند خانواده بھره جسته و با ورود به ملك خصوصی و باغی در حاشيه  سابقه

ھا را مورد تعرض و  حاضر در باغ و ھمسران چند زن كرده و سپس آنشھر اقدام به حبس افراد مذكر  شھرستان خمينی

  ».آزار قرار دادند

ھای اسيرشده، در فرصتی کوتاه با تلفن ھمراه خود موفق به  خوشبختانه يكی از خانم«نوشته عصر ايران،  به

شوند  سانده و موفق میان انتظامی و نيروھای ويژه بالدرنگ خود را به محل رمأمور شده و پوليسرسانی به  اطالع

  ». بخشندئی مكان مجاور، ساير افراد مونث را نيز از دست ربايندگان رھائیزمان با شناسا افراد مذكر را آزاد کنند و ھم

 فرصت کافی برای مھاجمان ايجاد پوليسان مأموردر محل حاضر نشده و تعلل » بالدرنگ «پوليسگويند  اھالی محل می

 خرداد خود نوشته که خبر اين حادثه به دليل اھميت آن در ١٩شنبه  در شماره روز پنج» گارروز« روزنامه .کرده است

  .اطالع باشد شھر و اطراف آن پيچيده و کسی نيست که از آن بی خمينی

حدود يک ھفته پيش چند خانواده اصفھانی «: گفته است» روزگار«شھر درباره اين حادثه به  يکی از اھالی جوان خمينی

ھای   جشنئیھا معموال محلی برای برپا اين باغ. کنند  جشن تولد میئیشھر اقدام به برپا غی در اصغرآباد خمينیدر با

 نفر از اراذل و ١۴رسد که  آن شب نيز اين افراد در باغ بودند که صدای آنھا به باغ کناری می. عروسی و تولد است

اوباش با سوءاستفاده از وضعيت، از ديوار باغ وارد شده و با اين اراذل و . خواری بودند اوباش در آن در حال شراب

  ».کنند قمه و چاقو به ميھمانان حمله می

. ھا حکايت از اين دارند که پنج نفر از مھمانان زن و پنج نفر ديگر مرد بودند گفته«: اين جوان درادامه افزوده است

قدر ھم زنان جيغ و فرياد  ھر چه. دھند د تجاوز قرار میاراذل و اوباش پس از بستن دست و پای مردان، زنان را مور

توجھی  ان به اين موضوع بیمأمور نيز تماس گرفته شده، اما ١١٠ پوليسآيد، حتی با  شان نمی کنند کسی به سراغ می

  ».شوند  دقيقه دردر محل حاضر می۴۵کرده و پس از 

ای نيز وجود داشته و ظاھرا   بازنشستهئیاين حادثه مقام قضاگفته که در ميان قربانيان » روزگار«اين جوان به روزنامه 

  .ای فرستاده شده است هللا خامنه تر موضوع به دفتر آيت ای برای پيگيری سريع ھای او نامه با تالش

  

  اعتراض مردم، سکوت دولت

تجمع در برابر پس از انتشار خبر اين حادثه، تعدادی از اھالی خمينی شھر ضمن «: نوشت» تابناک«سايت خبری 

. اند تا از وقوع دوباره چنين جرايمی جلوگيری گردد دادگستری اين شھرستان خواستار برخورد جدی با اين افراد شده
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صورت خودجوش تدارک ديده شده بود، ھزاران نفر از  دراين تجمع که از چند روز قبل و با ارسال پيامک بين مردم به

  ».قشرھای مختلف شرکت کرده بودند

شھر با حضور در ميان تجمع کنندگان، به   دادستان عمومی و انقالب خمينیئیاالسالم رضا ابراين گزارش، حجتبن

  .رساند  عوامل اين جنايت را به اشد مجازات قانونی میئیمردم اطمينان داده که دستگاه قضا

س ئيمرضا انصاری ررسانی در مورد حادثه، غال ھای مردم، به خصوص به عدم اطالع با باالگرفتن اعتراض

سكوت و عدم «: ھا، اين ماجرا را چنين توجيه کرد  خرداد به رسانه١٨دادگستری استان اصفھان روز چھارشنبه 

 برای دستگيری متھمان بوده است و ضروری ئیمنظور رعايت اصول قضا رسانی در خصوص متھمان صرفا به اطالع

ھا را دستگير   و آنئیھای تردد و اختفاء اين جنايتكاران را شناسا محل بتواند پوليسبود تا بدون ھرگونه جار و جنجال، 

  ».كند

  

  ای زنان در کردستان آتش زدن جسد، روش قاتل زنجيره

ھای ھولناک زنان را فاش  ای زنان در کردستان زده بود، پس از دستگيری جزئيات قتل مردی که دست به قتل زنجيره

  .کرد

 
در اين پرونده زن . ان انتظامی استان کشف شدمأمور، پرونده قتل زن جوانی در کردستان با تالش ١٣٩٢در سال 

 .جوانی توسط مردی که با او ارتباط داشت، به قتل رسيده و جسدش در بيابان سوزانده شده بود

 و دستگيری ئیشناسا) مقتول( ھای تلفنی زن ھا تالش موفق شدند، قاتل را از طريق تماس  پس از روزپوليسھان کارآگا

 آشکار پوليس آگاھی وی به قتل زن جوان اعتراف کرد و موقعيت جسد را برای پوليسپس از انتقال متھم به . کنند

ايت موفق شدند جمجمه و دو مچ پا متعلق به زنی ان انتظامی استان کردستان پس از حضور در محل جنمأمور. ساخت

طور از خانواده  را پيدا کرده و جھت تطبيق اين اعضا با زن مقتول آن را به آزمايشگاه پزشکی قانونی فرستادند و ھمين

  .به آزمايشگاه مراجعه کنند DNA مقتول خواستند تا جھت تست

د متعلق به اين پرونده نيست و حکايت از جنايتی دارد که بقايای جس DNA پس از اعالم جواب آزمايش مشخص شد که

ھای گذشته   آگاھی مروری بر روی پروندهپوليسان و کارآگاھان مأمورلذا . شايد توسط ھمين مرد صورت گرفته باشد

ھم اش   شد که پس از خارج شدن از خانه ديگر پيدا نشد و پرونده٩١شان معطوف به پرونده زنی در سال  کردند و ذھن

  .به نتيجه نرسيد

، پدر زن مذکور را به ئیان پس از دست يافتن به اين پرونده سريعا با ھماھنگی مقام قضامأموربه نقل از آرمان، 

. گرفتند که مشخص شد بقايای جسد متعلق به فرزندش بوده است DNA آزمايشگاه پزشکی قانونی برده و از او تست
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اين دو قتل با يکديگر مربوط است و به ھمين دليل شروع به جمع آوری مدارک ان انتظامی معلوم شده بود مأموربرای 

 پرونده به سرانجام رسيد و قاتل ٩٣ديری نگذشت که در اوايل سال . و مستندات خود جھت کشف راز اين قتل کردند

 راز قتل ھولناک ای جز اعتراف نداشت و پرده از ی چارهپوليسدستگير شده پس از مواجه شدن با مدارک و مستندات 

  .زن جوان ديگری برداشت

اش در پارک سنندج آشنا   ساله٩ با زن جوانی به واسطه دختر ٩١در اوايل سال : اش گفت دھنده قاتل در اعترافات تکان

  .ھمين پيشنھاد باعث شد تا اين زن به خانه من بيايد. شدم و به او پيشنھاد ازدواج دادم

در آخرين مرتبه که به منزلم مراجعت  فت و آمد زن جوان و ايجاد رابطه نامشروع پس از چندين مرتبه ر: او افزود

 شکايت ئیچه از اين کار اجتناب کنم به مقامات قضا کرده بود، درخواست کرد تا با او ازدواج کنم و تھديد کرد چنان

  .خواھد کرد

دين مرتبه به سنگ آشپزخانه کوبيدم و او ھای زن جوان عصبانی شده بودم سرش را چن من نيز که از صحبت: قاتل گفت

شد  را به قتل رساندم و سپس طالھايش را که شامل يک حلقه النگو، يک جفت گوشواره، يک حلقه انگشتر نقره می

سپس با جمع آوری چوب درختان . ھای خالی از سکنه و کم تردد در حاشيه شھر منتقل کردم برداشته و جسد را به زمين

 که جمجمه و دو ئیجا از آن. شيده و تمامی وسايل ھمراه او را از قبيل، گوشی و کيف زنانه سوزاندمجسد را به آتش ک

ھا دفن کرده و بقيه جسد را در داخل گونی ريخته و در  ھا را در ھمان زمين مچ پای زن جوان کامال نسوخته بود آن

  .داخل سطل زباله شھرداری انداختم

را در داخل آجرھای حياط منزلم مخفی کردم و چون به ھمين شيوه جسد متعلق به فقدانی اول طالھای مقتول : قاتل گفت

ان آگاھی دستگير شدم اشتباھا محل مأموررا نيز سوزانده بودم در کنار بقايای جسد اول دفن کردم و زمانی که توسط 

  . نشان دادمپوليسجسد زن مقتول دوم را به 

ھای او يک حلقه النگوی طال متعلق به  ئیازپرس پرونده به منزل قاتل اعزام و با راھنماان با ھماھنگی بمأموردر ادامه 

مقتول دوم که در داخل ديوار حياط منزل قاتل به صورت ماھرانه جاسازی و روکشی از ماسه و سيمان روی آن کشيده 

  . قرار گرفتأئيدت به رويت اوليای دم و بستگان مقتول رسيد که مورد ئیشده بود کشف و جھت شناسا

ھای اين مرد بيش از اين موارد است،  زدند جنايت  که حدس میئیجا شان از آن  آگاھی در ديگر تحقيقاتپوليسان مأمور

  .ای را کشف کنند  ساله مطلقه٤٠موفق شدند قتل زن 

د، به طوری که اين مرد  با شگرد پيشنھاد ازدواج و ايجاد رابطه نامشروع اتفاق افتاده بو٩٢قتل اين زن در اوايل سال 

ھا، کشت و بقايای جسدش را پس از سوزاندن جلوی در منزل  در آخرين مالقاتش زن مذکور را نيز به روش ساير قتل

  . شاکی بقايای جسد را کشف کندئی توانست با راھنماپوليسچنين  ھم. دفن کرد

  

  اسيدپاشی به صورت زنان در شھر اصفھان 

، اخبار اسيدپاشی به زنان در اصفھان و شايعات درباره حمالت مشابه در شھرھای ١٣٩٣طی دو ھفته نخست آبان 

ترين اتفاقات در حوزه تحديد  ھا، بلکه يک از مھم  بوده که نه تنھا صفحه اول روزنامهئیترين خبرھا ديگر يکی از مھم

ت غيرانسانی را مرتکب شده ھيچ که چه کسی چنين اقداما در اين. رود شمار می ھای فردی در جامعه ايرانی به آزادی

ھای  ای از افراد، نھادھا و سياست شود و آن مجموعه اطالعاتی در دست نيست اما ھمه نگاه ھا به يک سوی ختم می

 برای ئیھا دھی افراد و گروه ھا انتقاد پياپی از وضعيت حجاب زنان، به تحريک و سازمان عمومی است که به دنبال ماه
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کنند پرداختند تا به اين ترتيب تحرکی عملی برای   از روايت رسمی برای پوشش استفاده نمیبرخورد با کسانی که

  . وضعيت حجاب در شھرھای بزرگ انجام دھندکنترول

گفته شاھدان عينی و کسبه اين خيابان، زن جوان در حالی که سوار بر خودروی   به،١٣٩٣ مھر ٢۴گزارش ايسنا،  به

   .ناشناس موتورسوار مورد اسيدپاشی قرار گرفتسمند خود بود توسط مھاجمان 

ھای اجتماعی مطالبی با محتوای اسيدپاشی به زنان  اين حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پيش تاکنون در شبکه

گذشته ارتباطی با اين مطالب داشته است يا  شود اما مشخص نيست که آيا حادثه شب حجاب در اصفھان منتشر می بی

   خير؟

شدت از ناحيه صورت و دست دچار سوختگی شده و به بيمارستان سوانح  اند که اين زن به ھدان عينی اين حادثه، گفتهشا

   .و سوختگی منتقل شد

   . ساله بود و حجاب معمولی داشت٢٧زن جوان حدود : گويد علی شجاعی يکی از کسبه خيابان مھرداد می

ھای اخير در خصوص اسيدپاشی به زنان جوان در اصفھان شنيده  ر ھفتهاين چندمين باری است که د: دھد وی ادامه می

   .است

 اصفھان در حال پوليس:  اين خبر گفتتأئيدزاده، جانشين فرماندھی انتظامی استان اصفھان، با  سرھنگ حسين حسين

   . متھمان استئیريزی برای شناسا برنامه

شود اين چندمين مورد از اسيدپاشی روی  ه اين پرسش که گفته میهللا کفيل، فرماندار اصفھان در پاسخ ب چنين فضل ھم

چند مورد اسيدپاشی اتفاق نيفتاده بلکه اين دومين مورد بوده و ھر دو : زنان در اصفھان در روزھای اخير است، گفت

   . در حال بررسی اين موارد استپوليسحادثه با فاصله زمانی اتفاق افتاده و 

تواند مربوط به مطالب منتشر شده مبنی بر اسيدپاشی بر زنان  ھا در اصفھان می يا علت اسيدپاشیکه آ او در پاسخ به اين

ھا که مورد اسيد پاشی قرار گرفته متاھل است و احتمال دارد اين حادثه مربوط  يکی از خانم: بدحجاب باشد يا خير گفت

   .به اختالفات شخصی باشد

بايد حواشی کار را بررسی . چنينی بايد با دقت بررسی و سپس منتشر شود اينموضوعات :  کردتأکيدفرماندار اصفھان، 

کند و به  کنيم زيرا اگر خبر خامی در اين خصوص منتشر شود به ايجاد نگرانی و عدم احساس امنيت در مردم کمک می

   .رسانی کند تر در اين زمينه اطالع  اعالم شده که ھر چه سريعپوليس

ھا  گيرد، اما انگشت اتھام افکار عمومی به سوی ھمين جريان يت حمالت را بر عھده نمیؤولمسکس  اکنون گرچه ھيچ

  .است

  
  

 غيرمذھبی؟ يا مذھبی داليل اصفھان؛ در اسيدپاشی

ای که در خيابان  اين خبرگزاری با اشاره به حمله. خبر در اين زمينه را منتشر کرداولين  ايسنا  مھرماه، خبرگزاری٢۴

ھای  اين حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پيش تاکنون در شبکه«: مھرداد اصفھان صورت گرفته بود، نوشته بود
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ا مشخص نيست که آيا حادثه شود ام حجاب در اصفھان منتشر می اجتماعی مطالبی با محتوای اسيدپاشی به زنان بی

 »گذشته ارتباطی با اين مطالب داشته است يا خير؟ شب

ھا  آيا علت اسيدپاشی«ھا، در پاسخ به اين پرسش که  هللا کفيل، فرماندار اصفھان ضمن تکذيب تعداد زياد اين حمله فضل

يکی «:  گفته بود »اب باشد يا خير؟تواند مربوط به مطالب منتشر شده مبنی بر اسيدپاشی بر زنان بدحج در اصفھان می

  ».ھا که مورد اسيد پاشی قرار گرفته متاھل است و احتمال دارد اين حادثه مربوط به اختالفات شخصی باشد از خانم

يکی . قربانيان مورد توجه قرار گرفت» بدحجابی«بالفاصله پس از انتشار اين خبر، ارتباط حوادث اصفھان با موضوع 

برای کارھای ساده مردم مجرم اند و دستگير می شوند و اگر «: زاری ايسنا زير ھمان خبر نوشته بوداز کاربران خبرگ

اگر بی حجابی زنان اين قدر تحريک آميز است آقايان بفرمايند بنشينند . اسيد بپاشند بر ديگران آزادند و آزاد خواھند ماند

اين دلواپسان از دين «: کاربر ديگری نوشت» . خطر می افتداين چه ايمانی است که با موی بيرون زنان چنين به. خانه

  ».تااسم بورسيه و اختالس و دزدی مياد، دين داری يادشون ميره…فقط حجاب را بلد ھستند

از حوادث اصفھان  ، در اولين روز کاری ھفته، روزنامه ھفت صبح چاپ تھران در گزارشی٩٣ مھر ٢۶روز شنبه، 

 در حالی ادامه دارد که از دو ماه پيش در شبکه ھای اجتماعی پيامکی با مضمون اسيدپاشی در اصفھان«: نوشت

جلوگيری از بدحجابی تنھـا راه نجات زاينده رود از خشک شدن است، گوشی به گوشی در بين جوانان اصفھانی دست 

 شھر از بی حجابی و منبع ارسال اين پيامک دلھره آور اعالم کرده بود گروھی که ھدفشان نجات. به دست می چرخيد

  ».سالی بپردازند کفر است بر خود واجب می دانند تا به مـبـارزه بـا بدحجابی و جلوگيری از خشک

االسالم محمدتقی رھبر، امام جمعه موقت اصفھان در گفتگو با خبرگزاری ايسنا، حوادث اسيدپاشی اين  روز بعد، حجت

ای محکوم است، حتی اگر يک زن به بدترين وضع به   ھر بھانهچنين کاری به«: او گفته بود. شھر را محکوم کرد

 را کند مجازات ئیاگر کسی چنين کارھا. کسی حق ندارد از اين کارھا بکند. خيابان بيايد مجازاتش چنين چيزی نيست

  ».شرعی دارد و قصاص دارد

ه معروف و نھی از منکر بايد از امر ب«االسالم محمدتقی رھبر درباره اظھارات منسوب به او مبنی بر اين که  حجت

من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آنچه وظيفه يک مسلمان است «:  داشتتأکيدھم » تذکر لسانی فراتر برود

اگر قرار باشد برخوردی صورت بگيرد بايد به صورت قانونی باشد و . تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است

اين اقدامات . ای را پيگيری کنند تا کسی خودسرانه وارد اين گود نشود مسألهانتظامی چنين  و نيروی ئیدستگاه قضا

  ».خودسرانه به ھيچ وجه صحيح نيست

پس از آن رسانه ھای تندرو ايران تالش کردند که ارتباط فجايع اصفھان با موضوع امر به معروف و نھی از منکر و 

  . بدحجابی را ناديده بگيرندمسألهھمچنين 
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گناه، عمال به بوته فراموشی سپرده و  در اين ھياھو اصل موضوع، يعنی آسيب ديدن چند انسان بی«: روزنامه کيھان

سناريوی پيوند عامالن حادثه ! ريو داشتموضوعی که آشکارا حکايت از يک سنا. ای پيش کشيده شد موضوع تازه

  »!اسيدپاشی با حاميان حجاب و عفاف در جامعه

که تيتر اول » سواری ضد انقالب اسيدپاشی به چھره حجاب موج« مھرماه، در گزارشی با عنوان ٢٨روز کيھان روز 

گناه، عمال به بوته  ان بیدر اين ھياھو اصل موضوع، يعنی آسيب ديدن چند انس«: اين روزنامه ھم شده بود، نوشت

سناريوی پيوند ! موضوعی که آشکارا حکايت از يک سناريو داشت. ای پيش کشيده شد فراموشی سپرده و موضوع تازه

اين سناريو آنقدر برای بانيان آن مھم و ارزشمند بود که نه ! عامالن حادثه اسيدپاشی با حاميان حجاب و عفاف در جامعه

ادثه را فراموش کردند، بلکه حاضر شدند برای آن آبروی آنھا را ھم به بدترين شکل ممکن تنھا سالمت قربانيان ح

کيھان تلويزيون فارسی  »!قيد نسبت به حجاب و مقدسات نشان دھند  الابالی و بیئیھا ھا را انسان مخدوش کنند و آن

 .ناميد، متھم دانسته بود» ای زنجيره« را که ئیھا سی و روزنامه بی بی

فضا «ھدف از » !ھا اسيد پاشی به چھره انقالبی«امه جوان وابسته به سپاه پاسداران نيز در يادداشتی با عنوان روزن

ھای  رسانه«: اين روزنامه نوشته بود. دانست” تخريب نيروھای مومن و انقالبی«در اين حوادث را » سازی جھت دار

را برجسته کرده و حوادث » حجاب در اصفھان به زنان بدھا  اللھی ھجوم حزب«، ئیھا ضد انقالب در مطالب و گزارش

گرا عنوان کرده و يک بازی پيچيده را  چنينی را نتيجه مستقيم طرح حمايت از آمران به معروف در مجلس اصول اين

ھای حاکميت دوم خرداد،  وجوی ساده تاريخی در طول سال  با يک جست .عليه نظام، متدينين و مجلس به راه انداختند

کنند  تالش می» اتھام افکنی« و » سازی پرونده«ھای اين جناح با  توان موارد مشابھی را پيدا کرد که در آن تئوريسين می

گذاری  نام» تماميت خواه« و » گرا اقتدار« ، »خشونت طلب« ھا را  جناح مومن و انقالبی جامعه را به چالش کشيده و آن

 ».کنند

اين طيف «را يکی ديگر از اھداف اين فضاسازی دانسته بود، چرا که »  اخالقی-  اسالمیمقابله با قوانين«اين روزنامه 

قرار دادن « ، »ئیتفاوت شھادت زن و مرد در محاکم قضا« ، »قصاص در اسالم«بارھا نسبت به احکام اسالمی نظير 

»  سبت به ھنجارشکان اجتماعیتذکر لسانی و قانونی ن« و » موادی در قانون مجازات اسالمی جھت برخورد با بدحجابی

  ».دانستند گر ارتجاع حاکميت می ھا را نشان واکنش تند نشان داده و آن

ه ھم اعالم کرد که اسيدپاشی در اصفھان ئيگوی قوه قضا ای، سخن االسالم محسنی اژه ھا، حجت زمان با اين روزنامه ھم

حجابی افراد صورت  نشده است که اين اقدامات به علت بی تأئيدتاکنون «:  داشتتأکيداو . به دليل بدحجابی نبوده است

پنداری اگر » .اند ھا نبوده حجاب گيرد چرا که با توجه به ارتباطاتی که با اين افراد گرفته شده است اين افراد جزو بی

  .تداد، تفاوتی در اصل ماجرا وجود داش می ناميد رخ می» بدحجاب«چنين اتفاق تراژيکی برای افرادی که او 

در  چه روزنامه جمھوری اسالمی چنان. پوشی نبود ھای تندرو مذھبی قابل چشم ھمه ارتباط اين حوادث با گروه با اين

. ھا ھمواره درحال ترويج فرھنگ خودسری ھستند ھا و قلم بعضی زبان«:  مھرماه خود نوشت٢٩سرمقاله روز 

کام مرگ و زندان و شالق و تکفير و ارتداد برای ھای خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن اح قضاوت

گويند  ھا سخن می يتی درباره موضوعاتی که درباره آنمسؤولاين و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا ھستند و نه 

 ای را ھا، عده ھا و غيرکارشناسانه نوشتن نه سخن گفتنمسؤوالاين غير. نويسند برعھده دارند، بسيار خطرناک است و می

ًشايد اين افراد، ذاتا اھل اقدامات خالف نباشند «: اين روزنامه اضافه کرده بود» .کند به اقدامات خودسرانه تشويق می

کنند که  کشاند زيرا احساس وظيفه دينی می ھا را به اين راه انحرافی می ھا آن ولی آن اظھارنظرھا، آن سخنان و آن نوشته

  ».که دين از اين قبيل امور مبرا و حتی بيزار استمرتکب چنين اقداماتی بشوند درحالی 
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  شد انجام ھا اسيدپاشی به اعتراض در تظاھراتی اصفھان و تھران در

 مھر، شماری از فعاالن حقوق زنان و فعاالن سياسی برای نشان دادن اعتراض خود به ٣٠روز چھارشنبه 

سالمی در تھران جمع شدند و در اصفھان نيز شماری ھای اخير اصفھان، در مقابل ساختمان مجلس شورای ا اسيدپاشی

  .از فعاالن و شھروندان در مقابل دادگستری اصفھان تجمع کردند

ھای   مھر اصفھان در اعتراض به اسيدپاشی٣٠ھای منتشر شده در شبکه ھای اجتماعی، از تجمع روز  براساس فيلم

 .ھا را متفرق کردند رضان آنان نيروی انتظامی با حمله به معتمأموراخير در اين شھر، 

 

  ھای اصفھان اظھارنظر ارتجاعی مسؤوالن حکومت اسالمی ايران در مورد اسيدپاشی

ن ايرانی مسؤوالای شدن اين موضوع، مقامات و  در پی حمالت اسيدپاشی ظرف يک ماه گذشته در اصفھان و رسانه

  . را به اين حمالت نشان دادندئیھا واکنش

بايد پذيرفت اسيد پاشی اخير در اصفھان باعث خدشه دار شدن امنيت « :مجلس ھای پژوھش کزمر سئير جاللی، کاظم

 ».روانی در جامعه شده است

ای چون سناريوی  اين اقدام يادآور برخی سناريوھای خودساخته« :مجلس اجتماعی کميسيون عضو طال، حسين

ی شھر تھران در اولين دوره و قتل مرموز ندا آقا  کوی دانشگاه و ترور عضو شورای اسالم٧٨سازی خيالی سال  کشته

ھای اپوزيسيون داخل و  طلب با ھمراھی رسانه  که توسط يک گروه تندروی به اصطالح اصالح٨٨سلطان در سال 

 ».ساخت است خارج ھمراه بود و ھر روز يک بار دولت و نظام را با بحران مواجه می

کسانی که اسيدپاشی و جامعه را « :ملی امنيت عالی شورای عضو و حمسل نيروھای کل ستاد سئير فيروزآبادی حسن

 ».اند بايد قصاص شوند متشنج کرده

اگر کسی دستگير شود و اعتراف کند و ما در اين باره به قطعيت برسيم، « :انتظامی نيرو فرمانده مقدم، احمدی اسماعيل

 ».کنيم ھا و افکار عمومی اعالم می به سرعت به رسانه

اند که   شدهئی فرد مظنون در رابطه با حوادث اسيدپاشی استان شناسا١٠تاکنون « :اصفھان استاندار رگرپور،ز رسول

 ».ھاست  از آنئی در حال بازجوپوليس

اگر عامل اسيدپاشی يک ايرانی باشد در واقع مزدور خارج از کشور است « :جمھوری سئير ويژه دستيار يونسی، علی

 ».نين جنايتی را بيافريندتواند چ و يک ايرانی نمی

درخواست تخصيص اعتبار خاص برای « :گفت خانواده و زنان امور در جمھوری سئير معاون مالوردی، شھيندخت

 ».ايم درمان قربانيان اسيدپاشی را ارائه کرده

ر اتھامی ھای اخي ھا در جريان اسيدپاشی تشويش اذھان عمومی توسط برخی رسانه« :تھران دادستان رئيسی، ابراھيم

 ».توان در خصوص آن اغماض کرد است که نمی
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يافته، اين عمل را مرتکب  يافته يا غيرسازمان طور سازمان ھر فرد يا گروھی به« :ايران جمھوری سئير روحانی، حسن

 ».شده باشد بدانند که گذشت در کار نخواھد بود

 ».ايم ھای دخترانه در تھران نداشته  در آموزشگاهھيچ گزارشی از تھديد به اسيدپاشی« :تھران ھاشمی،استاندار حسين

دليل اين جنايت   را که بیئیھا خواھم رسانه از قوه قضائيه می« :رھبر خبرگان مجلس سهئير ھيئت عضو خاتمی، احمد

 ».را منتسب به امر به معروف و نھی از منکر کردند تحت تعقيب قانونی قرار دھد

 ».اسيدپاشی نه جديد است و نه اين که آخرينش خواھد بود« :ربش حقوق ستاد دبير الريجانی، جواد

ه در اين ئي قوی و قاطعی از طرف دولت و قوه قضابرخورد« :نظام مصلحت تشخيص مجمع عضو عارف، محمدرضا

 ».خصوص صورت گرفته و منتظر برخورد جدی با عوامل اين حادثه ھستيم

 عنوان مظنون اين جنايت در اصفھان مورد اتھام ھستند، در مرحله افرادی که به« :کشور کل دادستان رئيسی، ابراھيم

 ».تحقيق قرار دارند

روح آمران به معروف از رفتارھای « :آباد خرم جمعه امام و لرستان استان در فقيه ولی نماينده ميرعمادی، احمد

 ».وحشيانه، زشت و آلوده مبرا است

 ».داکردن عامالن اصلی اسيدپاشی ھا تالش می کنيمبرای پي« :کشور وزارت گوی سخن اميری، حسينعلی

ھا در موضوع اسيدپاشی اصفھان در ميدان دشمن ايفای   رسانهبرخی« :اشتھارد و کرج مردم نماينده کليوند، محمدجواد

 ».نقش نکنند

 به دھند کسانی که اسيدپاشی را به حجاب ربط می« :جمھوری رياست نھاد فرھنگی شورای رئيس اکرمی، رضا سيد

 ».آلود ھستند دنبال گرفتن ماھی از آب گل

اسيدپاشی در اصفھان زشت بود و منتسب کردن اين اقدام به « :تھران استان دادگستری کل سئير اسماعيلی، غالمحسين

 ».تر بود جريانات ارزشی، بسيار زشت

 ».ودتحت لوای امر به معروف در جامعه ناامنی آغاز نش« :ايران جمھوری ريس روحانی، حسن

تاکنون تعدادی مظنون دررابطه با اين حوادث دستگير و تحت « :کشور وزير انتظامی امنيتی معاون ذوالفقاری، حسين

طرح اين موضوع که انجام اين جرم توسط افراد مذھبی و يا با انگيزه مقابله با بدحجابی بوده، . اند  قرار گرفتهئیبازجو

 ».نادرست است

ھا ربطی به  وزارت کشور گزارشی در کابينه ارائه کرد که اسيدپاشی« :جمھور سئير قوقیح معاون زاده، امين الھام

ھا، مربوط به روابط شخصی  طرح امر به معروف و نھی از منکر ندارد و جرائمی که اتفاق افتاده مربوط به اسيدپاشی

 ».بوده است

رسد ضارب  ظر می بانيان در چند روز اخير بهبر اساس اظھارات قرن :انتظامی نيروی فرمانده مقدم، احمدی اسماعيل

 مورد اسيدپاشی ٨ تا ٧در چند ماھه اخير .  ضارب ادامه داردئیيک نفر بوده که پيگيری نيروی انتظامی برای شناسا

 ».در اصفھان روی داده است

از منکر کار  اسيدپاشی با موضوع امر به معروف و نھی مسألهپيوند زدن « :کشور کل دادستان رئيسی، ابراھيم

 ».جريانات ضدانقالب است

دستگاه قضا مکلف به اجرای . ھا پاشيده شده، دو نفر است تعداد بانوانی که اسيد به آن« :اصفھان دادستان رحيمی، حسن

 ».قانون است و ھمه نيز مکلف به تبعيت از قانون ھستيم
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اقدامات امنيتی که برای مقابله و . شدت ادامه داردھا به  پيگيری«: اصفھان استاندار امنيتی سياسی، معاون ياحی، رسول

 ».دستگيری عامالن اين جنايات انجام شده ،قابل رسانه ای شدن نيست

تاکنون چھار مورد اسيدپاشی داشتيم که با توجه به اطالعات اوليه به «: انتظامی نيروی فرمانده جانشين اشتری، حسين

افرادی که مورد ھدف قرار گرفتند از .  اين افراد زودتر دستگير شوندوليسپ رسيديم که اميدواريم با تالش ئیھا سرنخ

 ».قشر خاصی نبودند

اند، مورد  حجاب انتخاب شده شود از افراد بی اين که عنوان می«: اصفھان استان دادگستری سئير وفا، خسروی احمد

قرار بگيرند، برخورد قاطع و بدون اغماض  شوند و در اختيار ئیکه متھمان شناسا به محض اين.  دادگستری نيستتأئيد

 ».شود ھا صادر می برای آن

حتی اگر يک زن به . ھا در قانون و شرع ھيچ مجوزی ندارد گونه کار اين«: اصفھان موقت جمعه امام رھبر، تقی محمد

 ئیکسی چنين کارھااگر . ھا بکند کسی حق ندارد از اين کار. ترين وضع به خيابان بيايد مجازاتش چنين چيزی نيست بد

 ».را انجام دھد، مجازات شرعی دارد

اوال کدام مسلمانی است که نداند اين کار جنايت است و به خودش «: مستضعفين بسيج سازمان سئير نقدی، محمدرضا

اجازه دھد چنين عمل فجيعی را انجام دھد؟ ثانيا اگر اين عمل زشت کار يک آدم متحجر با کج فھمی از مذھب است، پس 

اند را ھدف  ًچنانی را رھا کرده است و زنانی را که حجاب نسبتا موجھی داشته ھای آن چرا زنان ھرزه خيابانی با آرايش

 »قرار داده است؟

زمانی اين موضوع با بررسی طرح آمران به  ھم«: اسالمی شورای مجلس زنان فراکسيون عضو بيات، ميرگلو شھال

اين اقدامات . دھد نقشه دشمنان انقالب و نظام است  معنی دار است و نشان میمعروف و ناھيان از منکر در مجلس نيز

 ». شدن قوانين مربوط به عفاف و حجاب استئیبرای ايجاد يک مانع در مسير اجرا

طور رفتار بازدارنده ھم  کنيم اما اين  نمیتأئيدما بدحجابی را «: جمھور سئير پارلمانی معاونت تقنينی معاون خباز، محمد

 ».شود که فرد از حيز انتفاع ساقط شود باعث می

ای کج فھمی کرده  بعيد نيست که عده«: اسالمی شورای مجلس تحقيقات و آموزش کميسيون عضو پور، درويش هللا حجت

ھرکاری مجاز خواھد ) طرح مجلس برای حمايت از آمران و ناھيان از منکر( و گمان برده باشند با تصويب اين طرح

 ».تواند منطقی باشد ين موضوع نمیبود، اما ا

تر روز است که اخبار مربوط به  انه کمتأسفم«: اسالمی شورای مجلس بھداشت کميسيون عضو خضری، رسول

 ».افتد پاشی اتفاق می ھای اسيد ترين موردی شاھد ھستيم که جرم اسيدپاشی را در کشور نشنويم و سر کوچک

ما خيلی نگران اين موضوع . پاشی اقدامی خرابکارانه و تروريستی استاسيد «: دادگستری وزير پورمحمدی، مصطفی

 ». شده و به مجازات برسندئیھستيم و اميدواريم عامالن آن شناسا

اين اقدام کار عوامل ضد انقالب است و ما خواستار آن ھستيم که «: اسالمی شورای مجلس در تھران نماينده آليا، فاطمه

گونه نباشد که از اين  ر و به مردم معرفی کند تا مردم بدانند اين اقدامات از کجا است و اينه افراد را دستگيئيقوه قضا

عمل به عنوان اقدامی برای ناامن کردن کشور در جوامع مختلف و دستاويزی برای حاميان به اصطالح حقوق بشر 

 ».شود

ھا نداريم  ھا و تعداد سوءقصدکننده  اين اسيدپاشیھنوز اطالعات دقيقی درباره نحوه انجام «: اصفھان نماينده سالک، احمد

 ». و به مردم معرفی کنندئیتر اين افراد را شناسا اما از عوامل امنيتی و انتظامی انتظار داريم ھرچه سريع
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ای نبوده  ھای اصفھان زنجيره اسيدپاشی «:فرھنگی و اجتماعی امور در ايران کشور وزير مقام قائم باقری، مير مرتضی

 ».اند ا کنون سه تا چھار نفر به عنوان متھم دستگير شدهو ت

تاکنون کسی در خصوص اسيدپاشی اصفھان بازداشت نشده است، « :هئيقضا قوه گوی سخن ای اژه محسنی غالمحسين

اطالعاتی که در برخی از .  شده و تحت تعقيب قرار بگيرند و به اشد مجازات برسندئیعامالن اين امر بايد شناسا

 ». نشده استتأئيدھا آمده مبنی بر اين که اين اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به ھيچ وجه  سايت

حتمال اسيدپاشی اصفھان از سوی آمران به معروف در دست بررسی « :هئيقضا قوه فرھنگی معاون صادقی، ھادی

 ».است

کند و محکوميت اسيدپاشی يک  نی فعاليت میهللا اصفھان تنھا در تذکر لسا حزب« :اصفھان هللا حزب سئير کاوه، کميل

 ». بديھی استمسأله

حجابی و  ھر گناھی چه بی. کند  نمیتأئيدھيچ آدم عاقلی جنايت اسيدپاشی را « :اصفھان جمعه امام نژاد، ئیطباطبا يوسف

 ».چه گناھان ديگر بايد مجازات آن در چارچوب قانون باشد

، فرد اسيدپاش احتماال از يک پوليسھای  طبق يافته« :اصفھان استان میانتظا نيروی فرمانده آقاخانی، عبدالرضا

 »..برد و با انگيزه مشخص در يک فرصت مناسب با پاشيدن اسيد متواری شده است شخصيت ضداجتماعی رنج می

مجرمان اسيدپاشی از طريق « :مجلس خارجی سياست و ملی امنيت کميسيون عضو آرانی، منصور عباسعلی

 » .شوند  اطالعاتی بيگانه ياری میھای سرويس

گونه حجت شرعی برای  که مجرمان ھيچ با توجه به اين« :زنان امور در جمھوری سئير معاون مالوردی، شھيندخت

ه در تعقيب و پيگيری موضوع، قاطعيت و ئياين گونه اعمال ندارند، از اين رو الزم است، نيروی انتظامی و قوه قضا

  ». فوريت به اين اعمال و شايعات پيرامون آن خاتمه دھندجديت به خرج داده و با

البته اين کار بسيار شنيع و زشت بود و بايد تمام مقامات اطالعاتی و امنيتی « :دولت گوی سخن نوبخت، باقر محمد

 ».چنينی جلوگيری کنند اقدامات متناسب را انجام دھند و از حوادث اين

رسد که اتفاقات اخير در رابطه با اسيدپاشی بر روی چھار  نظر می به« :مجلس ملی امنيت کميسيون عضو احمدی، وحيد

ھای مختلف مرتبط با بحث حجاب صورت گرفته  زن در اصفھان به نوعی برای ايجاد ناامنی و بدنام کردن مجموعه

 ».است

 و به عنوان مدافع ممکن است افرادی دغدغه دينی و شرعی داشته باشند« :ملی امنيت کميسيون عضو شوھانی، احمد

صورت شخصی، عمومی يا  وجه قابل قبول نيست که به ارزشھا می خواھند اقدامی بکنند اما اين دليل نمی شود و به ھيچ

 ».جمعی اقداماتی را انجام دھند بلکه کشور قانون دارد و مراجع مربوطه بايد در اين زمينه اقدام کنند

هللا باشد ھرچند که اين  تواند کار حزب ھای اخير نمی پاشی اسيد« :سمجل ملی امنيت کميسيون عضو بخشايش، احمد

 ».مرتکب اقداماتی شده است» حجابی بد«جريان در گذشته برای برخورد با 

 

   نفر توسط يک موتوری١۶اسيدپاشی در تھران به 

 نفر در ١۶به سمت صبح امروز راکب يک موتورسيکلت . نفر در پارکی در جنوب پايتخت قربانی اسيدپاشی شدند ١۶

ھای سطحی در دست و صورت  چھارده نفر مصدوم شدند و تاول حادثه در اين. پارکی در جنوب تھران اسيدپاشی کرد

 .مشخص نيستھنوز انگيزه فرد اسيدپاش . ھا به وجود آمد آن
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ان ئي ساله و اعضای يک خانواده در پارک فدا۴٠شب گذشته ميان يک مرد «:  تھرانئیسرپرست دادسرای امور جنا

ھا  شود و بحث شديدی ميان آن اين مرد با مخالفت خانواده حاضر در پارک مواجھه می. دھد اسالم درگيری لفظی رخ می

  ».گيرد در می

گردد و با يک دبه اسيد به پارک رفته و فارغ از  تھم به اسيدپاشی به منزل خود باز می ساله م۴٠پس از اين اتفاق مرد 

 .کند که چه افرادی در مقابلش ھستند شروع به اسيدپاشی می اين

ھا  اند و حال عمومی آن مصدومان جراحت سطحی برداشته. اين فرد در ھمان محل دستگير شده و اعتراف کرده است

 .خوب گزارش شده است

  

  ھای شمال قزوين تجاوز گروھی به دختران در جنگل

 مرد که سه نفرشان ھم ١٠. ای شده است اند رسانه ھا پيش اتفاق افتاده و متھمان آن بعدا دستگير شده ای که ماه حادثه

 .اند کرده ھای دختران و پسران مقابل چشمان پسران به دخترھا تجاوز می اند با حمله به گروه مسلح بوده

ھای منطقه باراجين و جاده زرشک در شمال قزوين به  اند با کمين کردن در جنگل د که سه نفرشان مسلح بوده مر١٠

ھا  رفتند حمله کرده و با بستن پسران به درخت، مقابل چشمان آن نيک به اين منطقه می دختران و پسرانی که برای پيک

  .اند کرده به دختران تجاوز می

اند اما تاکنون ھيچ خبری از اين حادثه  رار شده و متجاوزان حدود يک ماه پيش دستگير شدهاين عمل حداقل سه بار تک

 .منتشر نشده بود

خبرنگار اين روزنامه با . ، اين خبر را منتشر کرد٢٠١٥ اکتبر ٢٦ خود ١٣٩٤ آبان ٤روزنامه فرھيختگان در شماره 

شايد ھم «: اطالعی کرده و پس از چند سوال گفته است ی آگاھی قزوين تماس گرفته اما او ابتدا اظھار بپوليسس ئير

  ».دئيخبر نباشم اما برای دريافت خبر بايد به مقر انتظامی استان بيا بی

 در حال رسيدگی ئی کرده و گفته پرونده در مراجع قضاتأئيدمعاون سياسی امنيتی فرماندار قزوين، اما اين خبر را 

 .داری کرده و آن را وظيفه دادستانی دانسته استکيومرث ايمن از ذکر جزئيات خود. است

ن دفتر او اين خبر مسؤوال به خبرنگار فرھيختگان نشده اما يکی از ئیگو صادق نيارکی دادستان قزوين حاضر به پاسخ

  . کرده و گفته احتماال حکم ھمه متھمان اين پرونده اعدام استتأئيدرا 

دون ذکر نامش حاضر شده درباره جزئيات اين پرونده اطالعاتی به تنھا يک منبع موثق در اداره آگاھی قزوين ب

ھای  گفته او، مھاجمان در باالی جاده باراجين در نزديکی فرعی زرشک پنھان شده و به گروه به. فرھيختگان بدھد

 .اند کرده دختران و پسران جوان حمله می

صورت گروھی به   و به نيک نرفته  پيکئیتنھا د دختران به ان در ھمه دفعاتی که متھمان دست به اين اقدام زده«: او گفته

کردند و پس از بستن پسران به درخت دست به اين اقدام  گردش رفته بودند، اما متھمان با سالح گرم افراد را تھديد می

 ».زدند می

اين در . اند طالعی نداشتهگزارش روزنامه فرھيختگان، حتی ساکنان اين منطقه نيز به جز عده کمی بقيه از اين خبر ا به

 .گذرد حالی است که يک ماه از دستگيری مھاجمان می

  

  قتل سريالی زنان در گيالن
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متھم در . شود پرونده قاتل سريالی زنان در گيالن و ھمسرش با تکميل تحقيقات بزودی به دادگاه کيفری ارسال می

 .انده استھا مدعی شده با ھمکاری ھمسرش، ھفت زن را به قتل رس ئیبازجو

وگو با جام جم درباره آخرين وضعيت پرونده مرد  س کل دادگستری استان گيالن در گفتئيپور، راحمد سياوش

 شده ئیمتھم تاکنون به قتل ھفت زن اقرار کرده که ھويت قربانيان و محل رھا کردن اجساد زنان شناسا: کار گفت جنايت

 .است

اقرار او با واقعيت مطابقت داشت و اجساد . ھا را بازسازی کرد  و صحنه جنايتھا منتقل شد متھم، به محل قتل: او افزود

 . که او اعتراف کرده بود، کشف شدئیھا در محل

ھا  ئیکرد که در ادامه بازجو ھای شرافتمندانه را مطرح می وی در تحقيقات انگيزه:  درباره انگيزه قاتل گفت،پورسياوش

او با انگيزه سرقت پول و طال ھفت زن . ھا بوده است و از قتل زنان، سرقت از آنگويد و انگيزه ا مشخص شد دروغ می

 . نبردئیھای او راه به جا پردازی را به قتل رساند و دروغ

ھمسر دوم اين مرد، معتاد و با او : ھا گفت س کل دادگستری استان گيالن، درباره نقش ھمسر اين مرد در جنايتئير

ھا از سوی متخصصان پزشکی قانونی  سالمت روانی آن. دی نابھنجار در جامعه بودنداين زوج افرا. فکر بود ھم

ھا دچار جنون  ھا افرادی نابھنجار ھستند اما از سالمت روانی برخوردارند و در زمان قتل آن.  شده استتأئيدبررسی و 

 .نشده بودند

خواھيم آن را باز کنيم و تحقيقات درباره اين  نمیيک سری ابھاماتی در پرونده وجود دارد که :  کردتأکيداو در پايان 

ای نزديک پرونده در دادسرا تکميل و به  ايم و در آينده  کردهتعيينای با نظارت خاص  شعبه ويژه. ابھامات ادامه دارد

اما به ھای اطراف تحقيقاتی انجام شده  ھای ديگر در برخی استان چنين در خصوص احتمال قتل ھم. شود دادگاه ارسال می

 .ايم يقين نرسيده

ای  دنبال کشف بقايای جسد زنی در منطقه  و به٩۵ در اين پرونده از اوايل ارديبھشت ئیگزارش جام جم، تحقيقات جنا به

ھای فقدانی و انجام آزمايش  ان در بررسی پروندهمأمور.  قرار گرفتپوليسجنگلی در حوالی رشت در دستور کار 

اش در حاشيه رشت به طرز مرموزی  سال پس از ترک خانه زن ميان. ھويت مقتول شدند ئیای موفق به شناسا.ان.دی

ان دريافتند پس از مأمور ھويت مقتول، ئیبا شناسا.  گزارش کرده بودندپوليساش، نبود او را به  ناپديد شده و خانواده

  .جنايت، تلفن ھمراه و طالھای او سرقت شده است

سال پس از قتل مثله شده و داخل  پيکر زن ميان. گر در حاشيه شھر رشت پيدا شدچند روز بعد بقايای جسد زنی دي

  .ای مشکی قرار گرفته بود کيسه

 
  .تکه شده بود جسد اين زن نيز پس از قتل، تکه. ای مشکی در رشت کشف شد ھم داخل کيسهدر ادامه بقايای سومين جسد 
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ای  سال، جسد او را داخل کيسه او پس از قتل زن ميان. قاتل مرموز، آذر سال گذشته چھارمين زن را ھم به قتل رساند

 .مشکی قرار داده و در سياھکل رھا کرده بود

ت احتمال دادند قاتل، قربانيان خود را در پوشش مسافر ربوده سپس با کشاندن به محلی ای از تحقيقا کارآگاھان در شاخه

 .رساند خلوت به قتل می

 پوليسدو زن که از دام قاتل فرار کرده بودند، مشخصات او را به . ان را به قاتل رساندمأمورتحقيقات در اين شاخه 

 .دستگير کردندکار را ھمراه ھمسر دومش  ان مرد جنايتمأموردادند و 

 ٩۵از ارديبھشت : ھا به قتل چھار زن اعتراف کرد و گفت ئی آگاھی در بازجوپوليس ساله پس از انتقال به ۴٠قاتل 

ھا  بعد در موقعيتی مناسب آن. کشاندم ھا را به خانه می با قربانيان طرح دوستی ريخته و آن. ھای خود را آغاز کردم قتل

ھا ھم  ھا مطلع بود و در برخی قتل ھمسر دومم از اين جنايت. کردم تکه می خانه تکهرا کشته و جسدشان را در حمام 

 .حضور داشت

ھا از او ادامه دادند تا اين که مرد  ئیھای ديگری ھم شده باشد، به بازجو دادند، رضا مرتکب قتل ان که احتمال میمأمور

 . فاش کرد٨٨ و ٨٧ھای   را در سالکار لب به اعتراف گشود و راز سه جنايت مشابه ديگر خود جنايت

  

  هللا خمينی حجاب اجباری و سرکوب سيتماتيک زنان، ادامه مسير آيت

از جمله او در گفتگو با نمايندگان پارلمان . هللا خمينی قبل از پيروزی انقالب وعده برابری زنان و مردان را داده بود آيت

: گفت» رود کنند، که حقوق زنان در حکومت اسالمى از بين مى عا مىدشمنان شما اد« که مسألهبريتانيا در پاسخ به اين 

اسالم زن را از قيد اسارت مردھا بيرون آورد و . ھا مثل حقوق مردھا ھا در حکومت اسالمى آزادند؛ حقوق آن زن«

ھمه حقوق و امور اسالم . شود براى انحراف مردم است تبليغاتى که عليه ما می. ھا را ھم رديف مردھا قرار داده است آن

اآلن از فشار حکومت در ايران، آزادى نه براى مرد است و نه براى زن؛ در اسالم براى . بشر را تضمين کرده است

  ».ھمه ھست

  
از . خواند» خواست تباھی«هللا خمينی طلب آزادی از سوی زنان را  يت مردم ايران، آ١٣٥٧اما پس از پيروزی انقالب 

هللا خمينی قبل و بعد از پيروزی   در پاسخ به پرسش خبرنگاری ژاپنی که از تناقض مواضع آيت،١٣۵٨جمله پنجم آذر 

 که تظاھر ئیھا زن«: انقالب پرسيده بود، درباره تظاھرات زنان تھران در اعتراض به زمزمه اجباری شدن حجاب گفت

به ميدان » آزاد زنان«عنوان  ھا را به  بودند که شاه آنئیھا آن.  بودند که از تتمه آن مسائل بودندئیھا اند ھمان زن کرده

ھا   که آنئیھا ھا آن آزادی ھا ھم چون از اين وضعی که آن تباھی آن. ھا را به تباھی کشيده بود آورده بود و آن

آغوش  ھا ھم خواستند با تباھی  خواھند بکنند و می  ھا آزاد باشند که ھر کاری می د که با جوانخواستن  خواستند، می  می
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 که مملکت را ئیديدند که اسالم با کارھای خالف عفت، با کارھا  و می. خواستند کارھای برخالف عفت بکنند  می. باشند

 که مردم ئیھا ھا و با آن صورت ودند که آمدند در خيابانھا ب آن. راند موافق نيست کشد و ملت را به عقب می به تباھی می

 که بخواھند ئیجا اال آن. شود و مردم آزادند  و اال جلوی آزادی ھرگز گرفته نشده است و نمی. ديدند تظاھرات کردند

  ».تباھی بکنند و بخواھند ملت را به عقب برانند

 مردم ايران، گذشته ٥٧ از پيروزی انقالب  تر از يک ماه کم و با ھمين نگاه بود که زمينه اجباری شدن حجاب فراھم شد

ھای زندگی مختلف و مغاير با دستگاه  در واقع، نگرش فقھی حاکم، تحمل سبک. بود که فشار بر جامعه زنان آغاز شد

 .فقه را که تا قبل از پيروزی انقالب سخنی از آن به ميان نمی آمد، نداشت

ھا   خانه االن وزارت«:  در مدرسه فيضيه قم، گفت،١٣۵٧م طی سخنانی در پانزدھم اسفند ماه هللا خمينی، در اولين قد آيت

. کنند ـ باز ھمان صورت زمان طاغوت را دارد  گويم که به دولت برسد، آنطوری که برای من نقل می  ـ اين را می

ھای لخت بيايند؛ زنھا بروند اما با  يد زنھای اسالمی نبا  خانه در وزارت. وزارتخانۀ اسالمی نبايد در آن معصيت بشود

  ».مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جھات شرعی باشند. حجاب باشند

هللا  آيت. اين سخنان در حالی که يک ماه ھم از پيروزی انقالب نگذشته بود، اعتراض گسترده زنان را به دنبال داشت

هللا خمينی ھم بالفاصله گفت که نظرش ھمان نظر  نی اعالم کرد که حجاب اجباری نخواھد شد و آيتطالقانی طی سخنا

  .طالقانی است

ھای بعد بارھا از سبک زندگی زنان  او در ماه. نشينی موقت بود نشينی کرد، اما اين عقب هللا خمينی، عقب گرچه آيت

  .زد ھا حرف می بودن زن» لخت«گفت و فقط از  اب سخنی نمیھا ديگر از حج انتقاد کرد، اما برای کم کردن حساسيت

گذارد که لخت  گيرد؛ اسالم نمی اسالم جلوی شھوات را می«: ، طی سخنانی گفت١٣۵٨برای نمونه، ھفتم تير ماه سال 

. توی شھرھاھا لخت بيايند  جا، و بعد زن ھا لخت بروند آن با زن! کند شان را می پوست. بروند توی اين درياھا شنا کنند

 در ھفدھم شھريور  ».کنند  شان را مردم می ھمچو کاری اگر بشود، پوست. شد   که در زمان طاغوت میئیمثل کارھا

خوب آزادی از بين رفت، چه شد؟ ! آی آزادی! زنند آی آزادی از بين رفت فرياد می«:  نيز اعالم کرد١٣۵٨سال 

دانم   فحشا را جلويش را گرفتند ـ حاال تمامش ھم باز معلوم نيست، من نمیھا محدود شده يا گرفته شده؛ مراکز   خانه شراب

ھا آزادی را  اين. گذارند اين دختر و پسر تو دريا بروند لخت شوند با ھم چه بکنند سازی شده يا نه ـ ديگر نمی حاال پاک

  »!دانند اين می

 که مشغول ھستند که ئیھا ساد ھستند، چرا اينچرا اين اشخاصی که در اين ادارات مشغول ف... «: هللا خمينی آيت

  ...»دانم اين مملکت وضعش چيست؟  کنيد؟ من نمی  ھای ما را تباه کنند، در اين ادارات تصفيه نمی جوان

که ھنوز آثار دولت شاھنشاھی در ادارات و  طی سخنانی بار ديگر از اين، هللا خمينی  آيت١٣۵٩باالخره در تيرماه سال 

مان را با  د تا ما تکليفئياگر شاھنشاھی ھستيد، خوب بگو«: ن دولت گفتمسؤوالاو خطاب به . تراض کردجود دارد اع

داريد؟ چرا اين اشخاصی که در   ھا را برنمی تا من بگويم ملت با شما چه کند و اگر نيست، چرا اين آرم.  کنيمتعيينشما 

ھای ما را تباه کنند، در اين ادارات تصفيه  تند که جوان که مشغول ھسئیاين ادارات مشغول فساد ھستند، چرا اينھا

در » ھا کاری آرم شاھنشاھی و ھمان کثافت«او خواستار حذف » دانم اين مملکت وضعش چيست؟  کنيد؟ من نمی  نمی

 .عرض ده روز شد

ھا آغاز  خيابانحجاب در  ای به وضعيت حجاب نشده بود، اما از روز بعد تعرض به زنان بی اشاره در سخنان خمينی،

ممکن «: هللا خمينی مجبور شد روز سيزدھم آبان، در حکمی مکتوب بنويسد اين تعرض ھا چنان شديد بود که آيت. شد

از اين جھت، کسی حق . ھا در خيابان و کوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقالب باشد است تعرض به زن
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گونه جريانات جلوگيری  ھا از اين  و کميتهپوليسھا حرام است، و بايد  مسلمانھا برای  گونه دخالت تعرض ندارد و اين

 ».کنند

حجاب  اين اولين قدم در محدود کردن فعاليت زنان بی. از روز بعد ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد

ھای سرد و حتی پونز   و سالححمله به زنان با اسيد. حجاب اما متوقف نشد ايجاد فضای وحشت عليه زنان بی. بود

  .موجب وحشتی عمومی شده بود

هللا که بعدھا از اين گروه جدا شد،  در اواسط دھه ھفتاد، حجت االسالم پروازی، از روحانيون نزديک به انصار حزب

تقرار ھای آغازين اس حجاب در سال ای کوتاه ھم به موضوع اسيد پاشی به زنان بی سابقه، اشاره  يک افشاگری بی طی

چند سال قبل . ھا بودم ھا با اين من مدت«: گويد هللا می او درباره يکی از سران انصار حزب. حکومت اسالمی کرده است

عبداللھی که يک چشم اش را در جنگ از دست داده اصرار . مسائل امر به معروف و نھی از منکر را مطرح می کردند

ھا اسيد پاشيده، بسيار ناراحت شدم و او  اما من وقتی فھميدم او به زنکرد که مرا ھم به دنبال خودشان بکشاند،  می

  ».خودش موضوع را فھميد و در رفت

اواخر سال «:  به روند اجباری شدن حجاب ھم پرداخته و گفته استئیگو و هللا سيد حسين موسوی تبريزی، در گفت آيت

هللا ھاشمی، مھندس  ين شد؛ در جلسه ای که آيتمسؤول که بنده دادستان کل انقالب بودم صحبتی در ميان ١٣۶٠

 حجاب مورد بررسی قرار گرفت؛ مسألهين سپاه بودند پيشنھادی در مورد مسؤولميرحسين موسوی و بنده و ساير 

ھای نماز جمعه در خصوص حجاب برای مردم صحبت کند و بنده ھم  هللا ھاشمی در خطبه طور مثال قرار شد آيت به

حجابی مظھری از رضاشاه بوده افراد بيايند به احترام انقالب حجاب خود را  بر اين مبنا که چون بیای بدھم؛  اطالعيه

البته در آن زمان آقای الجوردی داستان انقالب تھران بود و يک گشت مبارزه با منکرات راه انداخت که . رعايت کنند

  ».د نداشتشد و در آن زندان و شالق وجو موقتی بود و تنھا به تذکر ختم می

 يک عده جوان نزد شھيد مدنی رفته بودند و يک اجازه لفظی از وی ١٣۵٩البته در تبريز در سال «: او اضافه کرد

انه تندروی کردند و مثال تأسفحجابی انجام دھند و م ھا بر عليه بی گرفته بودند که تا اقدامات و تحرکاتی را در خيابان

 با گفتار ۶١حفظ حجاب زنان باالخره در سال «:او ھمچنين گفته است» .يدندپاش ھا رنگ می حجاب صورت بی گاھی به

 ».هللا ھاشمی و بنده و ساير دوستان بدون زور و اجبار عملياتی شد آيت

مھدی بازرگان، اولين . نبود» رنگ پاشيدن به صورت زنان«شود که اقدامات تندروھای مذھبی، فقط  البته گفته می

خيلی فرق است مابين امر به معروف «: ھای خود آورده است ی انقالب در يکی از کتابنخست وزير پس از پيروز

قرآنی و خداپسند سنت نبوی با آنچه مردم شنيده اند و می گويند که مثال در ماه رمضان گذشته داخل خانه کسی که تازه 

ھا  خواری شالق بزنند تا بخيه رم روزهاند شده او را به ج کرده از عمل جراحی بيمارستان آمده و کباب برايش درست می

جای ديگر دخترکی را که ھمراه مادر، بدون جوراب به خيابان آمده بوده است به منکرات . پاره شود و خودش فوت کند

برده ترحم به توضيح و تمناھای مادر نکرده چنان تعزير و تھديدش کنند که در اثر ضرب و ترس، مقابل چشم مادر 

  )٣۶٧پاورقی صفحه  - ٢٣وعه آثار مجم( »!جان بدھد

  

  تصويب قانون حجاب اجباری

 مبحث تعزيرات قانون ١٠٢در تبصره ماده .  حجاب اجباری بصورت قانون تصويب شد،١٣۶٢باالخره در سال 

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر شوند “: ، آمده بود١٣۶٢مجازات اسالمی، مصوب سال 

  .به اين ترتيب بود که حجاب اجباری در ايران رسمی شد» . ضربه شالق محکوم خواھند شد٧۴ به تعزير تا
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گاه در ايران به سرانجام مورد نظر حکومت منجر نشد و زنان   ھيچمسألهبا وجود تصويب اجباری شدن حجاب، اين 

ھمين دليل بود که  به. بودندشد ن ھای حکومتی ديکته می حاضر به پذيرش کامل حجاب به آن شکلی که توسط دستگاه

  . فشارھا و تھديدھای رسمی و غير رسمی گام به گام گسترش يافت

از مدل ايجاد وحشت و ناامنی  حمله به زنان اصفھان که به مانند بسياری از اقدامات مشابه در طی چھار دھه گذشته، 

  . کند بعيت میشود ت ناميده می» بدحجاب«برای زنانی که توسط مقامات حکومتی و مذھبی 

  

  »ھای پاکی ريخته شود بايد خون«…: حکومت ايران و مسأله حجاب و عفاف

نافرمانی گسترده زنان ايران در اجرای الگوھای .  حجاب به موضوع حيثيتی برای حکومت ايران تبديل شده استمسأله

وه ھای حزب اللھی و بسيجی و پوششی مورد پسند حکومت، عالوه بر ناديده گرفتن احکام فقھی، توسط بسياری از گر

خواھند سبک و روش  که چنين فھم بشود که مردم تنھا می شود تا اين تلقی می غيره نوعی شورش عليه اقتدار حکومت 

  .تواند الگوھای خود را در اين زمينه به شھروندان تحميل کند زندگی خود را خود انتخاب کنند و حکومت نمی

انديشد که مثال فالن  گاھی اوقات آدم با خود می«: هللا گفت مقامی در جلسه انصار حزب  قائم االسالم چندی پيش، حجت

اش مقيد نباشد، البته معصيت کرده است ولی چه اصراری دارد به  تواند در خانه شخص به حجاب مقيد نيست، او می

يده به معنی دعوت وتبليغ و ظاھر کردن يک پد. البته جوابش کامال مشخص است. که اين را در اجتماع بياورد اين

ھا  کنند، اين ای با عرف ودين مخالفت می آيند و با حاالت ورفتار و کردارشان به گونه سياست است يعنی وقتی کسانی می

به دليل ھمين » .خواھند بگويند که فضای جامعه متعلق به آنان است و در وھله جلوتر حکومت ھم بايد مال آنان باشد می

  .گيرد تری می ه فشار بر زنان ھر روز ابعاد تازهھاست ک نگرانی

گرايان مجلس ھشتم به کسانی که حاضر نيستند  اصول  عضو فراکسيونئیاالسالم سيدمھدی طباطبا ، حجت١٣٨۵سال 

ھا   برای آنئیاز کشور بيرون روند چون در کشور اسالمی مثل ايران جا«حجاب را رعايت کنند، توصيه کرده بود که 

  .ھا لحن شديدتری گرفت  مرور اين توصيهبه» .نيست

رسد ديگر با کار  به نظر می«: ای با طالب قم گفته بود هللا سيد احمد خاتمی در جلسه ، آيت١٣٩٠در ارديبھشت ماه سال 

ھای پاکی ريخته شود   بايد خونمسألهکنم برای حل اين  توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می فرھنگی نمی

  ».ن معضل از جامعه ما ريشه کن شودتا اي

 تر را  برای مقابله با بدحجابی بايد چوب«: نژاد نيز اعالم کرد ئیاالسالم سيد يوسف طباطبا در آذرماه ھمان سال حجت

برخی معتقد ھستند قوه قھری در جامعه الزم نيست و بايد از «: او گفته بود» .باال برد و از نيروی قھريه استفاده کرد

امر به معروف و نھی از منکر ھم زمان قديم به صورت . توان کاری کرد رھنگ وارد شد، اما با نصيحت تنھا نمیباب ف

  ».افرادی به نام محتسب بوده است که شالق به دست بوده است
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حجاب و عفاف، از عنوان صرفا «: گفت ، سرلشکر سيد حسن فيروزآبادی در مراسم ھفته بسيج١٣٩٢در آذرماه سال 

او » .يک پوشش برای زنان مسلمان خارج شده و به صورت يک سمبل اسالم خواھی و مقابله با غرب در آمده است

ای و ضد انقالب و  ھای ماھواره عفتی با ھدايت شبکه حجابی و بی ، بی٨٨اگر زمانی، مانند زمان فتنه «: اضافه کرده بود

شود  گيرد در اين حالت موضوع امنيتی می به صورت سازمان يافته به منظور مخدوش کردن چھره انقالب صورت می

  ».ھای سازمان يافته ضد انقالب برخورد شود و نھادھای امنيتی بايد به وظيفه خود عمل کنند و با فعاليت

ھای محافظه کار در ايران اعالم کردند  ، گروھی از مراجع مذھبی در پاسخ به استفتای يکی از سايت٩١بھمن ماه سال 

ھا را تعذير  توان آن تواند زنان را مجبور به رعايت حجاب کند و اگر حاضر به رعايت حجاب نشدند، می که حکومت می

 .کرد

ھای گشت موتوری  الھی در اين زمينه افزايش يافت و حتی به تشکيل گروه ھای حزب تابستان امسال نيز تحرکات گروه

ای و نماينده  هللا خامنه ، غالمعلی حداد عادل، از نزديکان سببی آيت٩١اوايل ارديبھشت . هللا منجر شد توسط انصار حزب

اشته بيندازيم، يکی از بايد بعد از سی و پنج سال نگاھی به گذ«: گفت گرای مجلس در يک برنامه تلويزيونی اصول

 حجاب است، امروز وضعيت ما با ابتدای انقالب تفاوت بسياری کرده است، تجربه بسياری مسألهمسائل اصلی نظام ما 

ايم و بايد بنشينيم از خودمان بپرسيم مشکل در عرصه حجاب  پيدا کرده و واقعيات و تجارب زيادی به دست آورده

جابی در جامعه کار دشواری نيست، احساس ما اين است که مثل روز که شب ديدن بدح«: او معتقد بود» .چيست

رويم و برای اين بايد تدبير و  ن میئي پله پله به پائیشود، آرام آرام وضعيت حجاب ھر سال بدتر می شود و گو می

  ».انديشی کرد چاره

در کنار اين . ھای اخير است  سالن حکومتی درباره حجاب زنان درمسؤوالای از سخنان  اين اظھارات، تنھا گوشه

طرح ارتقای امنيت  « سخنان بايد اقدامات نيروی انتظامی در سرکوب علنی زنان که به بھانه بدحجابی و تحت عنوان

  .شد را ھم اضافه کرد و گشت ارشاد انجام می» اجتماعی

 طرح صالحين و طرح امر به حضرت آقا نظرات جزئی و ريزی دارند که در قالب«… : سرلشکرجعفری فرمانده سپاه

  ».…رود و بايد کمی صبر بکنی معروف و نھی از منکر زير نظر حضرت آقا به جلو می

ای  هللا خامنه ، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران طی سخنانی فاش کرد که آيت١٣٩٢در آذرماه سال 

چرا سپاه در بحث « يکی از بسيجيان که سؤال پاسخ به او در. برخورد با بدحجابی را به نيروی انتظامی سپرده است

 و موضوع عفاف و حجاب سپاه و بسيج  در مقابله با بد حجابی«: ، گفته بود»عفاف و حجاب اقداماتی را انجام نمی دھد

 ۵ تا ۴ه اند به خصوص از اقدامات سلبی، کاری که ما بلديم کار سلبی است، البت بنا به تدبير مقام معظم رھبری منع شده

حجابی کار بسيار سختی است، فعال  سال است که در جلسه ايجابی وارد شديم که کار بسيار سختی است مقابله با پديده بی

حضرت آقا نظرات جزئی و ريزی دارند که در قالب «: او اضافه کرده بود» .کار به نيروی انتظامی سپرده شده است

  ».رود و بايد کمی صبر بکنيم  منکر زير نظر حضرت آقا به جلو میطرح صالحين و طرح امر به معروف و نھی از
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ده رھبر حکومت اسالمی زمينه عملياتی جديدی پيدا کر» نظرات جزئی و ريز«رسد که  نظر می با گذشت زمان، به

که » صيانت از حريم عفاف و حجاب«چنين طرح  و ھم» حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر« طرح. است

کارانه با زنان و  برخوردھای جنايت. توان بخشی از ھمين برنامه دانست در مجلس در حال تصويب است، را می

 .تواند بی ارتباط با اين موضوع دانست ھا را نيز نمی اسيدپاشی

ھای  حجت االسالم پروازی در ھمان سخنان افشاگرانه خود که در اوايل دھه ھفتاد منتشر شد، درباره طرز تفکر گروه

ای نيز با ما ھم عقيده است که راز بقای  ما با بچه ھای سپاه نشستيم و بحث کرديم و آقای خامنه«: مذھبی تندرو گفته بود

تحليل شما زيباست اما مرده شوی نتيجه : کرد، گفتم لی زيبا تحليل میخي. نظام در ايجاد رعب و وحشت در مردم است

ما بايد مردم را با . خواھند کنند و آزادی می اگر ما مردم را ول کنيم براساس طبيعت حرکت می: گفت. گيريتان را ببرد

گردنی و زندان،   پسدر فقه داريم که حرکت به سوی معرفت قسری است با زور اسلحه و. توسری به سوی اسالم ببريم

  ».پذير است امکان

ھا را از طريق  در اين زمينه دارد و اين طرح»  و ريزیئینظرات جز«که او  ای در اين موضوع، و اين دخالت خامنه

برد نيز حاکی از حساسيت موضوع حجاب و مواضع افراد مختلف از منابر تا سطوح  ھای مختلفی به پيش می برنامه

  . داردئیھا ھا و رويکرد ھای خيابانی در اشکال مختلف آن، با چنين برنامه ابطه خشونتباالی نظام و نيز ر

 کرديم؛ اشاره اسالمی حکومت جنايات انبوه از ئیھا نمونه عنوان به باال در که چه آن گفت توان می بندی جمع در

جا رخ داده است حاكی از آن  نتر در آ ھای سريالی بيش  انجام شده در خصوص موقعيت مكانی قتلئیھای جنا بررسی

كنند، برخی ديگر نقاط مختلف را و باالخره  ای خاص را برای ارتكاب جنايت انتخاب می بوده كه برخی قاتالن، منطقه

 كه ئیھا دھد كه تعداد قتل چنين نتايج اين تحقيقات نشان می ھم. دھند برخی ديگر نيز شھرھای خاصی را مد نظر قرار می

 تن نيز ادامه يافته ١۵٠ سريالی مرتكب شده، متفاوت است، اما معموال از دو قربانی آغاز شده و تا طور يك مجرم به

طور  ھايشان دارند، به دليل ھوش و زكاوتی كه در انتخاب سوژه ست كه بسياری از قاتالن سريالی به است و اين در حالی

چه بيش از دو  چنان«اند كه   ھمواره بر اين عقيدهئین جناھای سريالی، كارشناسا در تعريف قتل. شوند اتفاقی دستگير می

، قتل سريالی رخ داده »تن از سوی يك فرد و معموال با انگيزه جنسی و در يك محدوده زمانی خاصی به قتل برسند

با چه جنايت نخست  كند و چنان از سوی ديگر يك قاتل سريالی در يك مدل و شيوه خاص اقدام به ارتكاب قتل می. است

ھای  ناكامی«، »ھای شغلی و خانوادگی گرفتاری«در حالی كه . دھد رو شد، ھمان شيوه را تا انتھا ادامه می موفقيت روبه

اند،  ھای ارتكاب اين نوع جنايات بوده ترين انگيزه از مھم» عدم تحقق آرزو و آمال بشری«و» دوران كودكی و جوانی

ھای  طوری كه در وقوع قتل ھا نقش داشته، به  مالی در وقوع اين قتلبيش از نياز صرفا» ئیجو انتقام«و » نفرت«

بايست داشته  چه را كه او می كند، آن شديد كامال مشھود است؛ انتقام از كسانی كه فكر می» ئیجو انتقام«سريالی حس 

  . ھا دارند باشد، آن

ھا  ھا نقش مستقيم نداشته باشند اما ھمين سياست  کنيم که حتی اگر نھادھا و عناصر حکومتی ھم در اين نوع قتلتأکيدبايد 

  .و عملکردھا و قوانين حکومت اسالمی است که وقوع چنين شرايط ھولناکی را در جامعه به وجود آورده است

 او، توسط »اختيار به آتش« فرمان صدور با رابطه در جمله از حکومتش و ای خامنه سيدعلی کارنامه ترتيب، اين به

توان گفت که از اين پس بايد شاھد مانورھای  قاطع می و محکم رو، اين از است سياه صفحات از مملو و قديمی بسيار

گری باشيم که در  ھا و ھمه نيروھای سرکوب ھا، لباس شخصی هللا، چماقداران، الت ميدانی فزاينده عناصر حزب

 ئیھا»لباس شخصی«ھای  کشی عربده. عالند، سپاه، وازارت اطالعات و غيره ف»هللا حزب«و » بسيج« چون ئیھا ارگان

  .ايم ھا را بارھا ديده  آن آفرين و خشن و سرکوبگرايانه ھای رعب که رفتار
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فروشی مرغ  ھا، بسيار طوالنی است برای نمونه، حمله به کتاب انگيز لباس شخصی ھای وحشيانه و وحشت فھرست اقدام

ترور فروھرھا و مختاری و ، ١٣٧۴عصر تھران در سال   ولیآمين در خيابان کريمخان زند، سينما قدس در ميدان

ھا، فاجعه تحريب  ؛ حمله به تجمعات و نشست١٣٧٨ تا ترور سعيد حجاريان در اسفند ١٣٧٧ز ئيپوينده و شريف در پا

، سرکوب غيرانسانی و خونين ١٣٨١ھای محفلی کرمان در سال  ؛ قتل١٣٧٨کوی دانشگاه تھران و تبريز در تابستان 

 ھجوم به ،١٣٩٠؛ حمله به سفارت انگلستان در آذر ١٣٨٨ترضين به تقلب انتخاباتی رياست جمھوری در سال مع

  ...و، اسيدپاشی به صورت زنان در اصفھان ١٣٩۴سفارت عربستان در دی 

 ئیی و مافياا ھای حرفه تر اين گروه ای، جامعه ما بايد شاھد تھديد و تحرک بيش ترديد پس از اين فرمان آشکار خامنه بی

توسط راس ھرم حاکميت سياسی از » آتش به اختيار«صدور فرمان .  و امنيتی باشيمئیکار در پوشش حمايت قضا و تبه

  .ھمين زاويه، قابل تامل و با اھميت و در عين حال خطرناک و ماجراجويانه است

ھايشان  قاد و مخالفتی را ندارد حتی خودیچنان حرف اول و آخر را بزند و تحمل ھيچ انت کوشد ھم ای می هللا خامنه آيت

رھبر جمھوری اسالمی کسی است که «ای، صديقی امام جمعه تھران، مدعی شد که  در رابطه با سخنان خامنه! را

  ».کند بھترين مطالب را ؛ بلندگوی خداست؛ خدا بر زبان او جاری می)گويد با الھام الھی سخن می( ينطق بالھام من هللا«

او با اتکا به مسايلی . ای است هللا خامنه عزيمت فرمان اخير شخص آيت سادگی وجھی از نقطه و قرائت، بهاين تفسير 

ھای درازمدت  در راستای تحقق پروژه» خدا و امام زمان«و نمايندگی » رسالت الھی« چون  ناشنخته و موھومی ھم

عبارت  به. رد و ھر لحظه جلو چشم اش ھستندخود، ھر نوع تاکتيک و استراتژی جنايت کارانه را روی ميز خود دا

ھای مرکزی فکر و فرھنگ و سياست دچار  دستگاه«، »گويد بلندگوی خداست و با الھام الھی سخن می«ای  ديگر، خامنه

  !»اختياری است  به  جا، جای ھمان آتش وقت اين اند؛ آن اند، دچار تعطيل اختالل

ای ھمان جايگاه سياسی را دارد که  هللا خامنه ات اسالمی و الھی بگذريم آيتاما اگر از اين تخيالت و غزعبالت و خراف

دھد که پايبند ھيچ قانون و مقررات، حتی خودشان ھم نيست و  به بيان ديگر، او نشان می.  سال است دارند٣٩ھا  کرم هللا

  . دھد ھر جا مصلحت بداند فرمان حمله و شليک و جنگ می

کاران حاکم  داران و تبه ھای رھبر چماق از اين فيل ھوا کردن» اقتصاد مقاومتی«و » انانهنرمش قھرم«پذيرش برجام و 

  !است» آتش به اختيار«اسالمی است که پرده آخرش فرام 

طور مخفيانه در جريان بوده است اما امروز خامنه ای آن را  ، در چھار دھه گذشته به»آتش به اختيار«بدين ترتيب، 

ھای درونی حکومتی شديدتر از گذشته شده، بحران اقتصادی، گرانی و تورم و  درگيری جناحعلنی مطرح کرده که 

المللی نيز  ای و بين چنين حکومت اسالمی در سطح منطقه بيکاری و فقر باعث نارضايتی عمومی در جامعه گشته، ھم

ای  طوری که خامنه رانی انداخته به داليل، در دل حکومتيان ترس و نگ ای قرار گرفته و ھمگی اين تحت فشارھای عديده

به رعب و وحشت در جامعه و آمادگی نيروھای سرکوبگرش چنين فرمانی تروريستی را صادر کرده  برای دامن زدن

  .است

  ٢٠١٧ م جوالی بيست و پنج- ١٣٩٦ ]اسد[شنبه سوم مرداد سه

  

 

 


