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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٢
  

 »المللی قرآن حکومت قاری بيت رھبر و بين«تجاوز جنسی سعيد طوسی 
  ! نوجوان؟١٠بيش از  به

               

 
جان و مال و  خوران و متجاوزان به ھای مليح طوسی، رھبرشان و ديگر چماقداران و مفت لبخندتصويری که در باال با 

از اين جنايت بزرگ و .  کودک تجاوز کرده است١٠بيش از  کنيد ھمان کسی است که به مردم ايران را مالحظه می... 

دست  به حکومت اسالمی دست! »گاهداد بی« تاکنون در ١٣٩١اش از سال  ھولناک، ھم رھبر خبر دارد و ھم پرونده

  .چرخد می

عنوان قاری  ھای حکومت اسالمی ايران، به را رسانه» حاج سعيد طوسی«، معروف به »نژاد طوسی محمد گندم«

 آموزگار - کند ای که زير نظر رھبر حکومت اسالمی ايران کار می مجموعه -المللی قرآن، کارشناس شورايعالی قرآن  بين

اند بسيار  چه که شاگردانش از او ديده اما آن. کنند معرفی می...  قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان، و ھای متعدد کالس

  .وحشيانه و ھولناک است

ھای قرآنی و قاريان نخبه مملکت بود؛ تا اين که برايش  بچه ھا در حال تعرض جنسی و تجاوز به حاج سعيد طوسی، سال

 . دستور بيت رھبر پرونده مسکوت ماند و قرار است تبرئه شود د، ولی بهه تشکيل شئيای در قوه قضا پرونده

نژاد طوسی، معروف به سعيد طوسی قاری   بودند که محمد گندم ھا اعالم کرده ھای گذشته تعدادی از رسانه در ھفته

کند، با   قران قرائت میھای دفتر رھبر ايران ھای رسمی جمھوری اسالمی از جمله برنامه المللی قرآن، که در برنامه بين
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 نھايت با دخالت   تحت تعقيب قرار گرفته اما در» آزار جنسی« چون ئیھا شکايت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتھام

برای او قرار » دادستان تھران«و » هئيس قوه قضائير«، » ارتباطات دفتر رھبر جمھوری اسالمیمسؤولعلی مقدم «

  .منع تعقيب صادر شده است

اغفال «و » اعمال منافی عفت«، »فساد اخالقی«اتھام  در گزارشی اعالم کرده که اين پرونده به» آمد نيوز«سايت 

گفته اين سايت، آقای قطبی داديار دادسرای عمومی و انقالب   به. تشکيل شده است٩١قاری قرآن از سال » نوجوانان

 .با شاکيان اعتراف کرده است» ارتباطات ناسالم«به » مکتوب«صورت  تھران، اعالم کرده که سعيد طوسی به

 تکليف تعيينبر اساس اين گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقالب تھران اين پرونده را برای 

فاقد «ه ارسال کرده و صادق الريجانی نيز پس از اظھار نظر علی خلفی، مشاورش، اين پرونده را ئيس قوه قضائير به

 .تشخيص داده است» ثباتی جرمادله ا

ه، دادستان تھران دستور مختومه شدن اين پرونده را صادر ئيس قوه قضائي، پس از اين اظھار نظر ر»آمد نيوز«گفته  به

 .کرده است

 .اند رھبر ايران قرار داده به» واسطه ھتاکی« ادعا کرده است که مخالفان حکومت اسالمی او را طوسی،

ھای ايران از جمله ايسنا، ايکنا، خبرگزارری قرآن  ، در خبرگزاری١٣٩٥ مھر ٢٩شنبه   پنجطوسی در متنی که روز

اينجانب بحمدهللا « که درباره وی مطرح شده است، گفت که ئیھا ِجزئيات اتھام منتشر شد، بدون اشاره به... ايران و

 .»ام چنين گناھان و اعمال منافی عفت نيالوده ھرگز دامن به

سراسر «ھای تلويزيونی خارج از ايران  ھا و شبکه سايت مطرح شده در وب» مستندات و اظھارات«ه که  کردتأکيداو 

 .»کذب و جعلی است

جمھوری » دشمنان«ھا، گفته که  کننده اين اتھام ھا و افراد مطرح شکايت از رسانه اين قاری مشھور قرآن ضمن تھديد به

 .اند ای قرار داده ی خامنههللا عل آيت به» واسطه ھتاکی«اسالمی او را 

ھای دو  مباد با صدور بيانيه«چنين از واکنش معاون وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی ايراد گرفته و نوشته که  طوسی، ھم

  .»آسياب دشمن بريزند پھلو آب به

مات ناجوانمردانه اکاذيب و اتھا شان به برادران و خواھران ايمانی را از آلودن ذھن«: او در پايان اين متن نوشته است

   .»آسياب دشمن بريزد ھای دو پھلو آب به با صدور بيانيه... دارم که مبادا دشمنان قرآن و اسالم برحذر می

 انتشار با اسالمی ارشاد و فرھنگ وزارت عترت و قرآن معاون ،»حشمتی محمدرضا« والمسلمين االسالم حجت

 اجازه انتشار از خودداری ضمن ھا؛ شايعه و حوادث گونه اين با مواجھه در تا کرد درخواست شريف مردم از يادداشتی

  .آيد پيش برداشتی سوء قرآن خادمان و کريم قرآن ويژه به مقدسات به نسبت ندھند

، صدای تعدادی از ٢٠١٦ چھاردھم اکتبر -  ١٣٩٥ مھر ٢٣تاريخ  ای به صدای آمريکا در برنامه» صفحه آخر«برنامه 

المللی،  اند طوسی حدود پنج سال پيش در سفرھای خارجی برای شرکت در مسابقات بين گفتهجوانان را پخش کرده که 

  .انجام داده است» لواط«ھا  چنين با آن داده و ھم» آزار جنسی«آنان را 

يکی از آشنايان خود در دفتر  قرار گرفته، به» تعرض جنسی«بر اساس اين گزارش، يکی از اين نوجوانان که مورد 

وری اسالمی شکايت کرده و اين مقام دفتر رھبر جمھوری اسالمی که نام او اعالم نشده، پس از صحبت با رھبر جمھ

گرفته که در آن » ای توبه نامه« با دستخط و امضای اين قاری قرآن از او ٩٠ فروردين ٢٩آقای طوسی، در تاريخ 

 .»وجه تکرار نشود ھيچ بهقرار شد ارتباطات ناسالم با قاريان نوجوان ديگر «: نوشته شده است
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 ارتباطات دفتر رھبر جمھوری اسالمی مسؤوله و علی مقدم ئياين نوجوان اعالم کرده که علی خلفی مشاور قوه قضا

 .اند اند، اما ھيچ اقدامی انجام نداده آقای طوسی اطالع داشته» نامه توبه«نيز از 

خط طوسی است و در آن اين قاری قرآن اعالم  م شده دستای منتشر شده که اعال چنين تصوير نامه در اين برنامه، ھم

او اطالع داشته، با قرائت قرآن توسط او در حضور رھبر » نامه توبه«که آقای مقدم از  کرده، يک سال پس از اين

 .جمھوری اسالمی موافقت کرده است

 مسؤوله اعالم کرده که علی مقدم ئي قضانقل از کاظم صديقی امام جمعه تھران و از مقامات قوه يکی از اين نوجوانان به

و گفته که محاکمه آقای طوسی » تشر زده«ارتباطات دفتر رھبر جمھوری اسالمی در تماسی با دادستان تھران به او 

  .»به مصلحت جامعه قرآنی نيست«

 . سال داشت١٣گردد که تنھا  زمانی برمی  سال دارد و شکايتش به١٩او که رتبه اول کشور در اذان است، االن 

آن فرد نام محفوظ، از از . اند فردی که در بيت رھبر و از نزديکان رھبر است، نامش محفوظ بماند شاکيان خواسته

!  تنھا در اين حد استمسأله واکنش شورايعالی قرآنی به. دھد شکات نشان می گيرد و به ِقاری مرتکب لواط توبه نامه می

 ساله و ديگرانی که مورد تجاوز واقع شده ١٣اين بچه . دھد کار خود ادامه می  ھم بهنامه باز و البته طوسی بعد از توبه

 را از طريق شورايعالی قرآن و دفتر رھبر پيش ببرند، مسألهتوانند  بينند که نمی توانند شکايت کنند، وقتی می ولی نمی

 .گذارند قضيه را با والدين خود درميان می

ی پدرش متوجه قضيه شد، ھمراه با والدين شاگردان ديگر کالس قرآن که مورد تجاوز گويد وقت شاگرد شاکی طوسی، می

 .اين فرد قرار گرفته بودند، جمع شدند تا از وی رسما شکايت کنند

ارتباطات ناسالم با نوجوانان قرآنی اشاره کرده بود، تحويل قوه  دی از مکالمات با طوسی را، که وی در آن به سی ٩

ھای مختلف با او صحبت کردند، و  بھانه  که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفته بودند، بهئیھا بچه. ه دادندئيقضا

ه ئيعنوان سند، تحويل قوه قضا شود، و به ھايش ضبط می دانست که گفته او نمی. ھا ضبط کردند دی ھا را روی سی صحبت

 .اين موضوع در دادنامه ھم آمده است. شود می

نوجوانان، و اظھارات  ھای او به خط خود طوسی، پيامک دست از جمله دو توبه نامه به - گری ھم ھا اسناد دي اين بچه

آوری اسناد و شواھد در واقع وظيفه خود قوه  البته جمع. دھند ه قرار میئيکنند و در اختيار قوه قضا  جمع می-شکات 

 .ه استئيقضا

اما بعضی از ترس آبروی خود و خانواده حاضر به . زياد بودعده افرادی که مورد تجاوز او قرار گرفته بودند، خيلی 

 .عنوان شاھد حضور خواھند يافت شکايت نبودند، و گفتند که در دادگاه به

رفتيم پيش آقای . دانستيم از کجا شکايت را شروع کنيم در ابتدا مردد بوديم و نمی«: گويد اين شاگرد، شاکی طوسی می

 و قضيه را برای ايشان شرح - تھران و رياست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضاتامام جمعه موقت  -کاظم صديقی 

شود از لوث  يکی اين که بيت آقا تطھير می: خيلی متاثر شد و گفت بايد شکايت کنيد و اين کار سه حسن دارد. داديم

چنين گفت آقا نسبت  وی ھم. شود ھا ثابت می شود، و ھم عصمت اين بچه وجود چنين افرادی، ھم اين شخص گوشمالی می

 .»کنند شدت با اين فرد برخورد می اين مسائل خيلی حساس ھستند و اگر از اين موضوع مطلع شوند، به به

پرونده رفت زير . شعبه پانزدھم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت آقای کاظم صديقی در نھايت ما را ارجاع داد به«

 .»و بعد از پنج ماه قرار مجرميت صادر کردند. ی پرونده کار کردنددست بازپرس رضا کيان منش؛ پنج ماه رو
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اند حاج سعيد طوسی، قاری برتر نظام  عنوان شاکی اصلی يا شاھد در دادگاه حاضر شده و گفته تعداد نوجوانانی که به

 قرآن و مسابقات اذان و  ھستند که با عالقه قرائتئیھا ھا بچه اغلب آن.  نفر است١٠آنان تجاوز کرده، بيش از  مقدس، به

 .اند را دنبال کرده... قرآن و 

و برای اين که خودش و . چنان ھم ادامه دارد، با خبر است ای، از اين جنايت، که ھم برای ھمه روشن است که خامنه

مت البته بسياری از سران و مقامات حکو. حکومتش آسيب نبيند سعی در مختومه کردن اين پرونده جنايت کارانه است

طور فساد اخالقی، اقتصادی و سياسی دارند از اين رو،  تری در تجاوز، ترور، جنايت و به ھای سنگين اسالمی پرونده

 .شان و کل نظام جھل و جنايت فاسدشان گير است ھايشان باز شود پای ھم اگر پرنده

چون گذشته به داد اين   ھمحکومت اسالمی،» ئیقضا«اصطالح  روشن است که دستگاه سانسور و سرکوب و اعدام به

اين جنايت در پرونده سنگين جنايات ديگر حکومتی ثبت شده و نه مردم اما . نخواھد رسيد» قربانيان تجاوز جنسی«

 ! ھا فراموش خواھند کرد و نه اين بچه

چکار بايد بکنيم؟ دانيم  کند، ديگر نمی درستی گفته که وقتی رھبر از اين قضيه خبر دارد و حمايت می يکی از شاکيان به

نشينيم، و در نھايت خودمان حرکتی  باره بکند، ما ھم ساکت نمی و اگر دولت نخواھد از نظر قانونی ھيچ اقدامی در اين

  .کنيم می

ِ سالگی در شورايعالی قرآن و مسجد النبی نارمک شاگرد ١٤ تا ١٣در .  سال دارد١٨ھای شاکی االن  يکی ديگر از بچه
رفته که بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد  جلسه قرآن سعيد طوسی می شنبه با پدرش به ای سهطوسی بوده؛ و روزھ

 که برای مسابقات قرآنی با طوسی ھمراه بوده، او مسائل جنسی را مطرح ئیگويد در سفرھا او می. شد النبی برگزار می

 .کشيده می» ماساژ«و بعد کار را به . کرده که برای يک نوجوان قابل درک نبوده می

 با تالوت قرآن او  ميليونی ايران را٨٠بيش از اين نتيجه کار حاج سعيد طوسی است؛ فردی که کارھای اصلی مملکت 

 ...و» نظام مقدس«افتد؛ از مجلس گرفته تا بيت رھبر  راه می

آموزان  آزار جنسی دانششرمانه درباره  جا يادآوری کنيم که يکی از مقامات وزارت دادگستری ايران، بی جا دارد در اين

 .»زور نبوده است آموزان از سوی ناظم مدرسه به دانش تعرضات به«در يک مدرسه در تھران، گفته که 

وزارت دادگستری حکومت اسالمی ايران است،  مظفر الوندی، دبير مرجع ملی حقوق کودک که يک نھاد وابسته به

صورت متمرکز  انه در ھر مکانی که بهمتأسف«: زاری ايلنا گفته استخبرگ آموزان به درباره اين پرونده آزار جنسی دانش

ميزان فراگيری .  جھانی استمسألهشود احتمال وقوع چنين اتفاقاتی نيز وجود دارد و اين يک  داری می از کودکان نگه

چون  ختلفی ھمھای جنسی موارد م گيری از وقوع آزار گونه موارد در کشور برای ما مشخص نيست، اما برای پيش اين

 .»تواند موثر باشد ھا و گزينش معلم می  رفت و آمدکنترولھای درونی در مدارس،  نظارت

آموزان  آزار جنسی دانش و پرورش اخبار مربوط به خرداد ماه امسال، معاون معاون پرورشی و فرھنگی وزير آموزش 

ھای  آموز در يکی از مدارس، شکايت  دو دانشپس از شکايت والدين.  کردتأئيد در تھران را ئیدر دو مدرسه ابتدا

 .تری پيدا کرد ديگری نيز در يکی ديگر از مدارس تھران مطرح شد و پرونده ابعاد وسيع

ھا و  اين کشش«کودکان ادعا کرد، برخی اعتقاد دارند از نظر علمی  اين مقام وزارت دادگستری در ادمه توجيه تجاوز به

زور  من ھم معتقدم تمامی اين موارد به«: او ادامه داد» .برخی مقاطع سنی وجود داردصورت دو طرفه در  ھا به گرايش

ھا از بين برود؛ فضاھای  گونه گرايش بنابراين بايد زمينه اين. نبوده و در برخی موارد اين گرايش، دو طرفه بوده است

تر از  تواند موثر ای فرھنگی و آموزش میآيد که کارھ نظر می گذارند و به  میتأثيرمجازی و ماھواره بر روی کودکان 

 .» در اين زمينه باشدئیاقدامات قضا
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، يعنی »صيغه دختر باکره قبل از اجرای حکم اعدام«يک از ھزاران جنايت در قوانين کيفری حکومت اسالمی ايران، 

ه را در شب قبل از اعدام دختران باکرجانيان حکومت اسالمی ايران، . دفاع است زندانی اسير و دربند و بی تجاوز به

ھا بدھند تا ھرچه  خانواده آن کردند که بعد از اعدام به  میتعيينھا  آوردند و مھريه برای آن نکاه پاسداران خود در می به

  !تر عمق وجودشان را بسوزانند بيش

اقعيت دردناک شوند يک و ان حکومت اسالمی دستگير میمأموردر واقع ترس از تجاوز از ھر زن و مردی که توسط 

 ئیقوانين قرون وسطا دختران باکره پيش از اعدام در حکومت اسالمی ايران، با اتکا به تجاوز به. و غيرقابل انکار است

  .گيرد و جزئی از قوانين مجازات کيفری حکومت اسالمی ايران است اسالمی صورت می

رود، پس  بھشت می آيد، اگر اعدام شود به شمار می  بهگناه از نظر اسالم، دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است بی

اعدام در شب پيش از اجرای حکم،  کردن از بھشت رفتن دختران سياسی محکوم به طبق فتوای شرعی، برای جلوگيری

 و ھا رفع بکارت شود تا با تجاوز، از آن. کردند صيغه با يکی از پاسداران يا عوامل ديگر زندان می ھا را مجبور به آن

  .چند ساعت بعد اعدام شوند

  .کنيم  فکر نکنيد که شما رو باکره اعدام می: گفت دختران می س وقت زندان اوين، خطاب بهئياسدهللا الجوردی ر

برد، روز ھفتم  سر می س دو دوره مجلس شورای اسالمی که حدود ھفت سال است در حبس خانگی بهئيمھدی کروبی، ر

س مجلس ئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيهللا ھاشمی رفسنجانی، ر آيت بهای خطاب   در نامه١٣٨٨مرداد 

ايجاد جراحات و پارگی  اند که منجر به برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده«: خبرگان رھبری نوشت

اند     وحشيانه تجاوز کردهپسرھای جوان زندانی با حالتی از سوی ديگر، افرادی به. در سيستم تناسلی آنان گرديده است

  .»اند  ھای خود خزيده  اند و در کنج خانه  که برخی دچار افسردگی و مشکالت جدی روحی و جسمی گرديده طوری به

هللا خمينی، رھبر وقت  آيت ای خطاب به هللا منتظری قائم مقام وقت رھبری در نامه  آيت،١٣۶۵مھرماه سال  ١٧تر  پيش

ھای جمھوری اسالمی، دختران  دانيد در بعضی از زندان آيا می«: ا اين مضمون نوشته بودحکومت اسالمی ايران، ب

 از دختران، استعمال الفاظ رکيک ناموسی رايج ئیدانيد که ھنگام بازجو اند؟ آيا می زور تصرف کرده جوان را به

  ؟»است

 اکتبر آخرين گزارش خود ١٩چھارشنبه احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران، روز 

ھا، احمد شھيد  گزارش خبرگزاری  به. مرداد سال جاری منتشر کرد٢۵ تا ٩۴ماه   دی١١در باره ايران را با بازه زمانی 

مقام ھای حکومت اسالمی   بار در مورد وضعيت حقوق بشر به٢٣در گزارش خود يادآوری کرده که طی اين مدت، 

   .نامه نوشته است

ه روندی افزايشی داشته و در سه ھفته اول اين ماه، ئيھا از ابتدای ژو افزايد با وجود اين، ميزان اعدام زارش وی میگ

چنين يادآوری کرده که   شھيد، ھم. مورد اعدام صورت گرفته که اکثرا بر سر جرايم مرتبط با مواد مخدر بوده است۴٠

مورد اعدام در ايران صورت گرفته که باالترين ميزان اعدام در اين کشور در دو  ١٠۵۴ تا ٩۶۶، بين ٢٠١۵در سال 

  .شود دھه گذشته محسوب می

نگاران و فعاالن   و امنيتی ايران با روزنامهئیھای قضا در بخش ھای ديگر گزارش وی، نحوه برخورد دستگاه

رحمانه و  بی«ھای  ، و نيز اجرای مجازاتای، شھروندان دوتابعيتی، فعاالن سياسی و اجتماعی و کارگران رسانه

  .در اين کشور مورد انتقاد قرار گرفته است» تحقيرآميز

 حق آزادی بيان و عقيده، حق آزادی تأمين چون ئیھا ھای حکومتی ايران در زمينه عملکرد دستگاه چنين به گزارش، ھم

  .نتقاد کرده استھای ملی و مذھبی ا تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقليت
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اصطالح محاکمه کنند، با نوار صحبت  خواستند سعيد مرتضوی را در ارتباط با پرونده کھريزک، به چنين وقتی می ھم

  !  ھزار تومان جريمه شد٢٠٠در دادگاه غيرعلنی محاکمه شد و فقط . دادگاه رفت ای به اش با مجتبی خامنه تلفنی

اتھامات سعيد مرتضوی متھم رديف اول  سالمی دادگاه نمايشی رسيدگی به، حکومت ا١٣٩٤ مرداد ماه ١٠روز شنبه 

قاضی   ٨٨سعيد مرتضوی در جريان اعتراضات . را برگزار کرد  ١٣٨٨جنايات کھريزک در جريان اعتراضات سال 

يان اين دستگيرشدگان را داده بود که در جر ھای اين اعتراضات بود که دستور تجاوز و شکنجه به پرونده رسيدگی به

  .باختند جنايات چندين نفر در بازداشتگاه کھريزک جان

 از متھمان ديگر اين جنايات بودند که  شايان ذکر است که احمد رضا رادان فرمانده وقت نيروی انتظامی و احمدی مقدم

  .ھر دو تبرئه شدند

شکايت روح  جلسه امروز دادگاه بهدر «: ھای حکومتی چنين ادعا کرد مرتضوی در پايان دادگاھش، در گفتگو با رسانه

شدگان حادثه کھريزک نيز رسيدگی شده است، اگر چه پيش از اين ھشت بار اين موضوع مورد  االمينی از کشته

 از ئیھا مصاحبه. رسيدگی قرار گرفته و قرار منع پيگرد صادر شده است و اساسا اين پرونده ، اعتبار امر مختومه دارد

وجه کتک  ھيچ ويژه روح االمينی در کھريزک به شدگان به ام که گفته است کشته ارايه کردهدادگاه  احمدی مقدم به

ويژه روح االمينی مربوط  شدگان کھريزک به ھا و جراحات کشته زخم. اند اند بلکه در درگيری و فتنه کتک خورده نخورده

مقصران . کھريزک است قبل از اعزام به وط بهزمانی که در بازداشت بودند، نيست بلکه اين زخم ھا قديمی است و مرب به

 ئیھا گو باشند و ضد انقالب اصلی، افرادی ھستند که پشت صحنه بودند ؛ مقصران اصلی سران فتنه ھستند که بايد پاسخ

اند با  ھای احمدی مقدم اين افراد که در اغتشاش شرکت داشته بر اساس مصاحبه. ای برپا کردند ای فتنه ھر بھانه که به

 .»ام  آنان را دستگير کرده است و من در دستگيری آنان ھيچ دخالتی نداشتهپوليس درگير شده و پوليس

 اجتماعی تأمينوزارت کار و سازمان «:  اجتماعی از وی ھم گفتتأمين شکايت سازمان  مرتضوی در باره موضوع

ارايه سند و مدرک رسيده است در   بهھا کلی حرف زدند و از ما شکايت کردند و حاال که صحبت عليه ما در رسانه

ام که نه تنھا من از اجرای  دادگاه ارايه کرده داليلی به. کننده نبود اند و توضيحات وکيل شان نيز قانع دادگاه حاضر نشده

کار   اجتماعی و علی ربيعی وزير فعلی تأمينام که تقی نوربخش مدير عامل فعلی سازمان  ھا استنکاف نداشته آن

 .»اند ف کردهاستنکا

شرمی تمام  او با بی. سعيد مرتضوی متھم رديف اول جنايات کھريزک در دادگاه امروز بود ھا بخشی از ادعاھای اين

 ھمه اتھامات وارده را طبق معمول رد  ن است، نه تنھائي خصوصيت اصلی جانيان حکومت اسالمی از باال تا پا که

ر متھمان اين پرونده از جمله احمد رضا رادن فرمانده سابق نيروی انتظامی  و ساي کرده، بلکه مدعی شد که احمدی مقدم

 .  ھستند گناه ھم بی

گاه  فر سه نفری بودند که در بازداشت ، محمد کامرانی و امير جوادیئیاالمينی فرزند مشاور محسن رضا محسن روح

مينی و محمد کامرانی را بيماری اال  علت مرگ محسن روحئیمقامات قضا. کھريزک و در اثر شکنجه کشته شدند

ھای اين دو پس از خاکسپاری فرزندانشان اعالم کردند که آثار  اين در حالی است که خانواده. مننژيت اعالم کردند

  .شدت مجروح شده بودند ضرب و جرح روی بدن آنان مشھود بوده و ھردو از ناحيه سر به

کھريزک تنھا دچار   بود، طبق اعالم خانواده و وکيلش قبل از اعزام به دستگير شده٨٨ تير ١٨فر نيز که در  امير جوادی

شدت آسيب ديده بوده ولی از ناحيه مغز و جمجمه  شکستگی فک و بازو بوده و چشم چپش نيز در اثر ضرب و شتم به

شدت   از ناحيه سر بهشوند که او نيز گيرند متوجه می ی او را تحويل می اما وقتی جنازه. ای نداشته است گونه عارضه ھيچ

 .مجروح بوده است
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فاصله چند روز پس از آزادی از کھريزک بر اثر  اش به  ديگری است که طبق اظھارات خانواده شده رامين آقازاده، کشته

 .کند اما نام وی در پرونده حقوقی کھريزک نيامده است خونريزی داخلی فوت می

عنوان پزشک وظيفه در نيروی انتظامی خدمت  وی به. يزک استدکتر رامين پوراندرجانی نيز قربانی سوله کھر

 ابتدا علت ئیمقامات قضا.  فوت شد٨٨وی در آبان ماه سال . گاه کھريزک بوده است کرده و محل خدمتش بازداشت می

 . فوت شده استئیمرگ او را خودکشی اعالم کردند ولی مدتی بعد اعالم شد که وی در اثر مسموميت دارو

ر اندجانی، اعالم کرده بود که حاضر است شھادت بدھد که مرتضوی و عوامل نيروی انتظامی در شکنجه و رامين پو

 .زندانيان و دستگيرشدگان دست داشتند تجاوز به

ھای سران و مقامات بلند پايه حکومت دارد که بارھا تھديد کرده که اسنادی   از دزدیئیھا پرونده  دسترسی به مرتضوی

 اجتماعی در دست دارد که اگر حکم محکوميت برايش تأمينويژه در جريان دزدھايشان از  ی نظام بهاز مقامات باال

  .صادر نمايند، اين اسناد را علنی خواھد کرد

در مقام دادستان » !اصالحات«ه و دولت ئي ھاشمی شاھرودی در قوه قضا هللا تياست آيد مرتضوی در دوران ريسع

 كه سر ئید مرتضوی دانست؛ جايد نقطه اوج اتھامات سعيزك را بايت كھريد جناي اما شا.ت بوديفعال تھران مشغول به

ھا  ھای رسانه ش در صدر اخبار و گزارشيش از پيد مرتضوی بيسمت او نشانه گرفته شد و سع انگشت تمامی اتھامات به

  .قرار گرفت

از محل بودجه اين » !کارت ھديه؟«يری  اجتماعی عنوان شده که مقادتأميندر بخشی از گزارش تفحص از سازمان 

گويد به شرط عدم افشای ھويت نمايندگان،  سعيد مرتضوی می.  نماينده مجلس سند خورده است٣٧سازمان، برای 

  .دھد س ھيات میئيفھرست مربوط را تحويل ر

رد مال، حبس : شخص استجای کار م اين نتيجه دادگاه مرتضوی تا به:  نوشته استمسألهاين  روزنامه شرق، با اشاره به

 تأمينويژه در موضوع تخلف مرتضوی در  ھا به آن. ھا اما خواسته ديگری دارند نماينده. ھا و تبرئه در يکی از پرونده

صراحت مشخص شده است؛ معاونان   نيز بهتأکيدداليل اين . جرائم معاونان او ھستند اجتماعی خواھان رسيدگی به

 اجتماعی تأمينھا در پرونده تخلف  اند و ردپای اغلب آن کنار سعيد مرتضوی درخشيدهھای گذشته در  مرتضوی در سال

  .مشخص است

شش « اجتماعی نشان داد تأمينای تفحص از   ھزارصفحه٨٤طبق اين گزارش، تنھا يکی از جمالت کوتاه گزارش 

مديرعامل و مديران ساير سطوح  نفر از اعضای ھيات امنا، ٥٠حدود   ميليون تومان برای پرداخت به٢٤٣ميليارد و 

امضای  ھا به اين پرداخت. » ميليون تومان بوده است٤٠٠تصويب رسيده و تنھا سھم يک نفر   اجتماعی بهتأمينسازمان 

  . اجتماعی انجام شده استتأمينس وقت سازمان ئيسعيد مرتضوی، ر

ای، با  ھای زنجيره ن پرونده متھمان قتلپيش از  ماجرای مرتضوی، علی فالحيان وزير اطالعات رفسنجانی، در جريا

دادگاه  کس او را به و در نتيجه ھيچ. »روم سم دادگاه میئيدادگاه بکشانند، با ر اگر بخواھند مرا به«: صراحت گفته بود

  . نکشاند

گفته اظھار يکی از شاکيانش  او به. کند طور تھديد می و حاال سعيد طوسی، قاری معروف قرآن بيت رھبری، ھم ھمين

  .»کشم ن میئياگر مرا محکوم کنند، حداقل صد نفر را با خودم پا«: است

گناھی  قربانيان او کودکان بی. کم پنج سال است که رو شده است  تجاوز جنسی اين قاری قرآن، دستئینھايت رسوا

 آن، بزرگ شده و و ايدلوژی خرافی و متجاوز» حکومت مقدس اسالمی«ھای مذھبی و معتقد به  ھستند که در خانواده
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اند تا  دست جانيانی مثل طوسی داده ھا را به شان ندانسته آن بعد، والدين. اند اذان و درس قرآن و اصول دين ياد گرفته

  !برای قرآن يادگرفتن، طعمه جنسی اين جانی باشند

ن آن، ئي از باال تا پاين حکومتیمسؤولقدر ھمه سران و مقامات و  ، آن»و الھینظام مقدس اسالمی «در واقع در اين 

 بنابراين، تا روزی که اين حکومت بر جامعه ايران .کنند ای از ھم گروکشی می اند که در ھر زمينه کار و آلوده فاسد و تبه

  !چنان ادامه خواھد داشت ھا اشاره کرديم، ھم عنوان نمونه بدان کند ھمه جناياتی که در باال به حاکميت می

  ٢٠١٦بر و بيست و يکم اکت- ١٣٩٥ ]ميزان[ام مھر جمعه سی

 

  :ضمائم

  :١ضميمه 

  :آمريکا صدای »توطئه« به پاسخ در ،»طوسی سعيد حاج استاد« رسمی بيانيه

 
 

   ١٣٩۵ مھر ٢٩: تاريخ انتشار

گزارش   به.ھای مجازی در اختيار خبرگزاری ايکنا گذاشته است ی در رسانهسعيد طوسی پيامی را پيرو انتشار خبر

  ، متن اين پيام بدين شرح است؛)ايکنا(المللی قرآن خبرگزاری بين

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُإن الذين جاءوا باإلفک عصبه منکم ال تحسبوه شرا لکم بل ھو خير لک« ُ َُ ٌَ ٌْ ْ ْ َْ ََ ُ َُ َ َ َْ ًّْ َ ُ ُ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ِْ ُ َ َّ َّ َّم لکل امرئ منھم ما اکتسب من اإلثم والذی تولى ِ ََّ ََ َِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُْ ْ ٍ ِ ِّ ُ

ٌکبره منھم له عذاب عظيم ِ ِ َِ ٌَ َ َُ ُْ ْ ُ َ   )١١/نور(»ْ

و با سالم و تحيت محضر ) ره(سالم و درود به روان پاک شھيدان گلگون کفن انقالب اسالمی و امام شھيدان خمينی کبير

طور که مردم شريف، متدين و قرآن دوست کشور  سالمی و دوستان و ياران قرآنی، ھمانملت شريف و بزرگوار ايران ا

استکبار جھانی و صھيونيست  ھای وابسته به ای وسيع از طرف رسانه  ھای اخير، ھجمه عزيزمان شاھد ھستند، در ماه

چه که  صورت پذيرفت و آنالملل به اينجانب و نظام مقدس جمھوری اسالمی و حتی رھبر معظم انقالب اسالمی  بين

باعث شد که اين حقير پس از آن که تصميم بر سکوت و واگذار کردن امر به احکم الحاکمين و عالم الغيوب داشتم، 

ای صدای  سخن و درددلی چند را با ملت متدين و اصحاب شريف قرآن داشته باشم، آن بود که با ورود شبکه ماھواره

 ترويج فحشا در جوامع اسالمی است و اشاعه اکاذيب و مأمورای که خود  ع، شبکهاين موضو شيطان بزرگ آمريکا به

تر از مادر شدن و  اين حقير و ارکان نظام مقدس جمھوری اسالمی و دايه مھربان نشر اتھامات ناجوانمردانه به

اين اتھامات ت و شبھاتی در اذھان شريف در مورد صحت و سقم سؤاالھا، ممکن است،  ھای مزورانه آن دلسوزی

ظن به برادرشان در  وجود آيد که بر اينجانب الزم است که به منظور جلوگيری از آلوده شدن مؤمنين به سوء سخيف به
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دشمنان قسم خورده اسالم  که با توسل به اين خصوص اعالم نظر کنم که بدين وسيله ضمن تقبيح و محکوميت شديد کسانی

ِيريدون أن يتحاکموا إلى الطاغوت «ود نمودند و مصداق اين آيه شريفه شدند که و انقالب، سعی در اثبات مدعای کذب خ ُ ََّ ِ ُ َ َ ََ ْ َ َ ُ ِ ُ

ًوقد أمروا أن يکفروا به ويريد الشيطان أن يضلھم ضالال بعيدا ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ ْ ْ ْْ ُ ُ ُ ُ َُّ َ َُ َُ ْ َّ ِ َ َِ ُ ْ ُ دارم که اينجانب بحمدهللا ھرگز دامن  اعالم می) ۶٠/نسا(»َ

برکت آيات نورانی قرآن، عصمت و پاکی خود را  ام و از درگاه ربوبی و به مال منافی عفت نيالودهبه چنين گناھان و اع

  .نمايم تا آخر عمر طلب می

درد  ھای تلويزيونی، سراسر کذب و جعلی است و به ھا و نمايش ھا و برنامه مستندات و اظھارات ارائه شده در سايت

  .خورد  میئیھای سينما ھمان فيلم

ھمين دليل و برای حفظ  ام، اما از اين پس به دليل جلوگيری از ھتک آبروی جامعه قرآنی سکوت کرده  تاکنون بهاينجانب

ھا، اقدامات قانونی خود را از طريق محاکم صالحه  حيثيت خود در جامعه قرآنی در مقابل اين ھتاکی ھا و پرده دری

انطور که وعده الھی در آيات کريمه صدور اين سخنان و در  انجام خواھد داد و ان شا هللا و به فضل الھی ھمئیقضا

، خير مؤمنان و شناخت دشمنان و منافقان در جامعه اسالمی )قضيه افک)(ص(اھل بيت پيامبر اکرم جريان تھمت زنی به

  .است، از اين امتحان و آزمايش الھی سربلند بيرون خواھم آمد

ھای خود  ين و دوستان عزيز قرآنی که در اين جريان با حمايتدر پايان ضمن تشکر و سپاس از ملت شريف و متد

ساحت مقدس رھبر عزيز و فرزانه انقالب  موجب دلگرمی و توان تحمل اين امتحان الھی شدند و عرض شرمساری به

ا که دشمن کينه توز چون از صالبت و اقتدار ايشان به تنگ آمده و چون منی ر) مد ظله العالی(ای حضرت امام خامنه

ای غبار ھم از اين ماجرا بر دامن نورانی ايشان نخواھد نشست و  ايشان قرار داده است که صد البته ذره واسطه ھتاکی به

گويم؛ درست فھميده ايد که قرآن و خادمان و   ای می استکبار رسانه دشمن از اين خيال بافی نفعی نخواھد برد، خطاب به

ھا و   تحقق اھداف شوم و شبيخون فرھنگی شما ھستند، اما با چنين نمايشترين سد و مانع در مروجان قرآن، بزرگ

چه را که شما مبلغ و نشردھنده آن باشيد، مردم بصير و  مقاصد پليد خود نخواھند رسيد و آن  ھرگز بهئیھا پردازی خيال

  .نمايند فھيم ما تکذيب می

که ذيل آيات ) ع(ذکر روايتی از امام کاظم کيد و دسيسه بهدر پايان با التجا و استمداد از درگاه ربوبی برای دفع اين 

شريفه اشاره شده در سوره مبارکه نور وارد شده است تبرک جسته و از برادران و خواھران ايمانی را از آلودن 

يس لک التقف ما ل(دارم که مباد بر خالف  شان به اکاذيب و اتھامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسالم برحذر می ذھن

  .آسياب دشمن بريزد ھای دو پھلو آب به با صدور بيانيه) به علم

  

 ٢ضميمه  

روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی؛ در اين مورد اطالعيه زير را منتشر کرده 

 :است

 بسم هللا الرحمن الرحيم«

ِيا نساء النبی لستن کأحد من النساء“ ِ ِِّ َ ٍ َ َ َ َّ ُ َْ ِّ ِ َّ ٌ إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرضَ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََّ ْ ِ ْ َ ْ ْْ َ َّ ُ َّ  ٣٢ احزاب” ِ

 نظر صرف .کرد متاثر را قرآنيان جامعه ويژه به متدين افراد که شد منتشر مجازی ھای رسانه در ناگواری خبر انهمتأسف

 فحشاء اشاعه مصداق آن انتشار است، مربوط ئیقضا حوزه به کامال که جرم وقوع عدم يا وقوع و موضوع ماھيت از

 .است
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کارنامه درخشان جامعه قرآنی و .  کندئینوعی تقدس زدا دھد تا به دشمن عملکردھای غلط را مستمسکی قرار می

ه ئيضمن تقبيح انتشار اسرار مردم از رياست محترم قوه قضا. رود نيروھای انقالب با خطای يک يا چند نفر از بين نمی

اين پرونده در اولويت قرار گرفته و بر اساس دستورالعمل قرآنی در صورت  کنم دستور فرمايند رسيدگی به تقاضا می

از شاکيان .  شودئیرود تربيت قرآنی شده باشند حکم صادر و اجرا ويژه افرادی که انتظار می تخلف از سوی ھر کسی به

گونه  رود در اين از مردم شريف انتظار می. احقاق حق تالش نمايندکنم که با صبوری و متانت در  محترم تقاضا می

ويژه قرآن کريم و خادمان قرآن سوء برداشتی پيش  مقدسات به حوادث ضمن خودداری از انتشار، اجازه ندھند نسبت به

 .آيد

کار و مجرمی در ازای  هھر گنا. عدم اشاعه فحشاء برای ھمه افراد و اقشار بايد لحاظ گردد ذکر است اصرار به الزم به

شود بايد کيفر و عقوبت داشته باشد و انتشار عکس، پرونده و تخلف مجرمين، خود جرم ديگری  جرمی که مرتکب می

 .است که نابخشودنی است

در پايان باور دارم که بعضی اقشار نظير روحانيون، انقالبيون، متدينين و به ويژه قاريان قرآن و مداحان در جايگاه 

نمايد و برای ھمين آيه شريفه  ای قرار دارند که خطای آنان ناخودآگاه باورھای دينی مردم را تضعيف می ويژه

 :فرمايد احزاب می ٣٠

 ”ضعفين العذاب لھا يضاعف ّمبينه بفاحشه منکن يأت من النبی نساء يا“

 جامعه در که آثاری دليل به( شود مرتکب فاحشی و آشکار گناه شما از يک ھر که صورتی در پيامبر ھمسران ای

 .»بود خواھد چندان دو عذابش )گذارد می

 

 

 
 


