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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ٠۶

  

 !اش در سپاه پاسداران» برداران قاچاقچی«محمود احمدی نژاد و 

  )بخش پنجم(

  

 دادستان سابق تھران به رياست سازمان ،انتصاب سعيد مرتضوی ھا پيش بر سر  تنش و ھياھو و جنجالی که از ماه

االسالمی از وزارت کار  ، با برکناری عبدالرضا شيخ١٣٩١ ]دلو[ بھمن١۵شنبه  اجتماعی آغاز شده بود روز يکتأمين

 .به اوج خود رسيد

گ و دندان نشان می جلسه استيضاح وزير کار در مجلس جانيان، به يک سيرک درندگان تبديل شد که به ھمديگر چن

 ھای دولتی به   نمايندگان مجلس و برخی مقام، الريجانی، نژاد  احمدیئیاعتنا اين ماجرا بار ديگر، ھم چنين بی . دادند

کاران و  سف گروھی از محافظه أ خشم و ت،ای را به نمايش گذاشت به طوری که با تعجب س شان خامنه ئيھشدارھای ر

 ساعت از درگيری و تشنج در مجلس ارتجاع نگذشته بود که قوه قضائيه اعالم ٢۴ھنوز . د آن ھا مواجه ش  ھای رسانه

  .کرد سعيد مرتضوی را بازداشت کرده است

مورين امنيتی سابق که در راستای حفظ منافع أنمايندگان مجلس از آخوندھا تا پاسداران سابق، از لباس شخصی ھا تا م

سی ھای نمايندگی مجلس را اشغال کرده اند اين روز بر سر و کله خود و بغل سرمايه داران و حاکميت و خودشان، کر

در حقيقت . دستی ھايشان زدند، ريش ھايشان را کندند، نعره زدند و به شدت نگران پست و مقام و ثروت ھای خود شدند

  . اسالمی به بار آورد بزرگی برای کليت حکومتئیسخنان ھيستريک رد و بدل شده بين احمدی نژاد و الريجانی، رسوا

از شکست »  آنالين  خبر« سايت ،ناميده» شنبه سياهيک«با انتشار يادداشتی امروز را » تسنيم«برای مثال، سايت 

  .نيز خواستار برخورد نظام با او شده است» بازتاب امروز« نژاد عليه مجلس سخن گفته و سايت  احمدی» کودتای«

 نژاد و   ای حمالتی متوجه احمدی  ھای جداگانه نيز ھر يک با انتشار يادداشت» نعصر ايرا«و » نيوز رجا« ھای  سايت

  .اند سف کرده أالريجانی کرده و از وقايع رخ داده در مجلس اظھار ت

 رسد با اين  نژاد منتشر کرده که به نظر می  از چند نماينده مجلس عليه احمدی ئیھا گو و نيز گفت» خانه ملت«سايت 

گردانندگان خبرگزاری ھای .  ھای آينده به اوج خواھد رسيد نژاد در روز ھا و حمالت عليه احمدی   انتقادۀ دامن،روند

  .حکومتی فارس، مھر، کيھان و غيره نيز به نوبه خود نگرانی ھای خود را انتشار دادند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

وه مجريه و مقننه در سای دو قؤ تھديد و تنش علنی ر،افشاگری، گرو کشی، پرونده سازیبه اين ترتيب، تھديدی، 

 طرفين  به اوج خود رسيد و حيرت و خشم مجلس،ۀ که از مدت ھا پيش آغاز شده بود در اين جلس،ن علنی مجلسحص

  .و طرفداران آن ھا در ارگان ھای مختلف حاکميت را برانگيخت

ی با برادران الريجانی اين بار محمود احمدی نژاد، به دليل استيضاح و بر کناری وزير تعاون، کار و رفاه اجتماع

  .س مجلس حکومت اسالمی، ھمديگر را به فساد اقتصادی و اخالقی متھم کردئيس جمھور و رئيشاخ شد و ررس

 استيضاح مجلس از کار ۀ کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد، در جلس،عبدالرضا شيخ االسالمی، وزير تعاون

 مجلس، به محلی برای پرخاشگری و تنشی بی سابقه بين محمود در عين حال جلسه استيضاح وزير در. برکنار شد

  . احمدی نژاد و علی الريجانی و طرفداران آن ھا تبديل شد

، احمدی نژاد با پخش نواری گزيده ای از مکالمه ھای ٢٠١٣ بروری ف٣ برابر با ١٣٩١ بھمن ١۵شنبه در جلسه يک

 برادران الريجانی را به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت س مجلس، با سعيد مرتضوی،ئي برادر ر-فاضل الريجانی 

  . متھم کرد

به اين . که احمدی نژاد به کار می گيرد، کاری اخالقی نيست» بگم بگم« علی الريجانی ھم در جواب گفت، فرھنگ 

درس اخالق دادند ترتيب، اين جانيان حکومت اسالمی، با جار و جنجال و ھياھو ھم به ھمديگر پرخاشگری کردند و ھم 

  .فرھنگ و روابط و مناسبات کل حاکميت شان را به نمايش گذاشتنداز در واقع گوشه ای 

س قوه مقننه اين چنين ھمديگر را متھم به فساد اخالقی و اقتصادی می کنند به ئيس قوه اجرائيه و رئيدر حکومتی که ر

ن و جناح ھايش به جناياتی چون دزدی، مسؤوالان و سادگی نشان می دھد که کليت آن حکومت با ھمه ارگان ھا و سر

ھمين فرھنگ ارتجاعی .  و تروريستی و آدم کشی آلوده اندئی خواری، فساد اخالقی، مناسبات تبه کارانه، مافياترشو

  . ايران، رواج پيدا کندۀ در جامعئینيز سبب شده است که بی اخالقی و بزھکاری و کالھبرداری و باج گيری و زورگو

نژاد، ھم چنين در جلسه استيضاح وزير کار، بعد از صحبت مخالفان و موافقان استيضاح در صحن علنی  مود احمدی مح

  ».عمر و جان و سالمت خود را برای خدمت گذاشته است.  ھای کابينه است االسالمی از بھترين آقای شيخ«: مجلس گفت

ھا را کنار  يدترين فشارھاست و مجلس و دولت بايد اختالف نژاد، با ذکر اين که ايران در حال حاضر تحت شد احمدی 

  .سو ھستند  راستا و در يک  کيد کرد که بعضی فشارھای داخلی و خارجی ھم أبگذارند، ت

ھمکارانش مورد تھمت قرار گرفته « خواسته بعضی مسائل را مطرح کند؛ اما االن مجبور است بگويد که  او، گفت نمی

  ».شود نامه عليه دولت منتشر می  اند و بولتن و فحش  

 در مورد ديگری گفته چون سازمان ١٣٨٨ھمين ديوان سال «: احمدی نژاد، درباره حکم ديوان عدالت اداری گفت

او از » . ھا نيست  اجتماعی نھاد غيردولتی است، ديوان صاحب صالحيت برای رسيدگی به عزل و نصبتأمين

اگر اجازه بدھيم » « بيند؟ ر کرده که ديوان خود را صاحب صالحيت میيي تغمگر امروز چه چيزی«: نمايندگان پرسيد

  ».ديوان عدالت اداری خارج از چارچوب قضاوت کند، کشور دچار مشکل خواھد شد

 اتفاق ئیھا مالقات «: او، افزود. »گذرد که نه او خبر دارد نه نمايندگان  می  مسائلی پشت صحنه«احمدی نژاد، گفت 

  ». گذرد شت قضيه ھمين مسائلی است که بين مجلس و دولت میافتاده که پ

 کار و رفاه اجتماعی، قسمتی از نوار جلسه ،نژاد، در جلسه علنی مجلس برای استيضاح وزير تعاون سرانجام احمدی 

 سوء استفاده«س مجلس را به تالش برای ئيای خصوصی را پخش کرد که در آن، فاضل الريجانی، يکی از برادران ر 

  . متھم کرد» سوء استفاده از جايگاه برادران خود در رياست قوه قضائيه و مجريه«و » مالی

از آن جا که صدای نواری که در مجلس پخش می شد واضح نبود، احمدی نژاد پخش آن را متوقف کرد و در حالی که 

 . کرد از آن را قرائتئیتعدادی از نمايندگان به اعتراض خود ادامه می دادند، بخش ھا
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 اجتماعی داشت، از او تأمينس سازمان ئيبه گفته احمدی نژاد، فاضل الريجانی در جلسه ای که با سعيد مرتضوی، ر

 او با يک فعال اقتصادی را فراھم کند که خواستار خريد بعضی شرکت ھای سازمان مذکور ئیخواسته بود مقدمات آشنا

برادر علی الريجانی، تلويحا به مرتضوی گفته بود که اگر شخص » فاضل الريجانی«احمدی نژاد، گفت که . بوده است

مذکور او را به عنوان مباشر خود تلقی کند، او خواھد توانست با توجه به نفوذ برادرانش مشکالتی را که معموال برای 

 .فعاليت ھای اقتصادی پيش می آيد حل کند

 و تبار آن ھا برای خودشان در حکومت اسالمی، و ايل) جواد، باقر، فاضل، علی و صادق(برادران الريجانی 

س حقوق بشر أس قوه قضائيه و آن يکی در رأس قوه مقننه و ديگری در رأيکی در ر. قدرقدرتی به حساب می آيند

در ھر . از اين رو، طرف شدن با اين برادران، عوارض و خطرات زيادی دارد. قرار دارند... حکومت اسالمی و

 که رقبای احمدی نژاد در جناح اصول گرايان و برادارن قاچاقچی اش بال و پر اطرافيانش را صورت به احتمال اين

 مستقيما با برادارن الريجانی قيچی کرده اند و دوران رياستش نيز رو به پايان است در اين جلسه به سيم آخر زد و

  .شاخ شدسر

 به سخنان او پرداخت و گفته ھای او را ئیاسخ گوس مجلس به پئيپس از پايان سخنان احمدی نژاد، علی الريجانی ر

الريجانی، که از اين اقدام احمدی نژاد در رابطه با برادرش خشمگين شده بود، گفت که پيش . خواند» اتھام«و » تھمت«

س جمھور به او مراجعه کرده و ھشدار داده است که اگر استيضاح انجام شود، ئياز آغاز جلسه استيضاح، نماينده ر

 .مدی نژاد نواری عليه بستگان او پخش خواھد کرداح

» ئیمافيا«الريجانی اين اقدام را اقدامی . تلقی کرده، اما زير با آن نرفته است» تھديد«الريجانی افزود که اين پيام را 

ت می را دعون س مجلس نبود که آقای مرتضوی يکی از بستگان مئيآيا اين اقدامی توطئه آميز عليه ر«: خواند و گفت

 ».لم را بگيريد و بعدا آن را پخش کنيدند؟ پس برنامه ای داشته ايد که فلم می گيراز صحبت ھايشان فکند و 

: او افزود. س جمھور از چنين روش ھای غيراخالقی استفاده می کندئيالريجانی، گفت که مشکل کشور اين جاست که ر

  ».ين روش ھا کيان اخالق جامعه را نابود می کندا... س جمھور ما اوليات اخالقی را رعايت نمی کندئير«

. اشکال کار اين جاست. گذاريد رسيدگی شود  دارند که نمی ئی ھا اطرافيان شما پرونده«: او، خطاب به احمدی نژاد گفت

  ».بست نيست وگرنه در کشوری که واليت فقيه است، بن 

ارتباط  غيراخالقی و بی «جود ندارد و طرح اين موضوع الريجانی، افزود بين او و شخصی که نام برده شد ارتباطی و

  .است» با استيضاح

الريجانی، در .  شد، اما چنين اجازه ای به او داده نشدئیس مجلس، احمدی نژاد خواستار پاسخ گوئيدر پايان سخنان ر

  ».داريدشما تھمت زديد و جواب تان را داديم، ديگر اجازه صحبت ن«: پاسخ درخواست احمدی نژاد، گفت

االسالمی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين جلسه علنی مجلس، از عمکرد وزارتخانه خود دفاع  عبدالرضا شيخ 

  . شود که اتھام او ثابت نشده است  ھا مربوط به يک شخص می کرد و گفت تمام اتھام

که گفته شود  طعی صادر نشده و اين برای اين پرونده ھنوز حکم ق«:  سعيد مرتضوی گفتئی پرونده قضاۀاو دربار

  ».شود فردی را به دليل داشتن پرونده از زندگی ساقط کرد نمی.  استئیگو شخص مجرم است، خالف 

در حال حاضر بسياری از مديران پرونده دارند، خود من دارای يک پرونده «: االسالمی، به نمايندگان مجلس گفت شيخ

  ».اه صالحه فردی را محاکمه کردی دادگأتوان بدون ر ھستم ولی نمی 

کيد کرد و گفت به أ اجتماعی تتأمين ھايش بر صالحيت سعيد مرتضوی برای رياست سازمان  وزير کار در صحبت

  . دھد ھا مطرح شده و ھنوز ثابت نشده اھميتی نمی  که در رسانه ئی ھا اتھام
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ولت، اختيار عزل و نصب سعيد مرتضوی با  دو ھفته پيش دۀاالسالمی، در نھايت گفت طبق مصوب عبدالرضا شيخ

 تأمين جمھوری ايران بوده و رحيمی سعيد مرتضوی را سرپرست سازمان  سئيمحمدرضا رحيمی معاون اول ر

  .اجتماعی کرده است

 مجدد به وی داده نشد، جلسه را ئیسرانجام جو عمومی مجلس متشنج شد و احمدی نژاد، پس از آن که اجازه پاسخ گو

  .ترک کرد

 و تروريستی احمدی نژاد، عبدالرضا ئیسرانجام در ميان اين جنجال و ھياھوی بی سابقه برادران قاچاقچی، مافيا

 ۀ حاضر در جلسۀ نمايند٢٧٢از .  برکنار کردءاالسالمی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با اکثريت آرا شيخ

  .  نماينده نيز ممتنع بود٢۴ی أر. منفی دادندی أ نفر ر۵۶ی موافق و أ نفر به اين استيضاح ر١٩٢مجلس، 

 و کمشکش ھا بين طرفداران احمدی نژاد و خامنه ای، به سادگی نشان می دھند که احتماال شورای نگھبان ءھمين آرا

به عبارت ديگر، .  نخواھد کردتأئيد را ئیکانديدای رياست جمھوری طرفداران احمدی نژاد، به ويژه اسفنديار رحيم مشا

نظر می رسد تاريخ مصرف باند احمدی نژاد در نزد باند رقيبش به پايان رسيده است مگر اين که اتفاقات ديگری در به 

اما شرايط اقتصادی، سياسی و . درون حکومت اسالمی روی دھد و توازن قوای فعلی در کل حاکميت دگرگون شود

  .  حرکت زمان بر وفق مرادشان نيست بحرانی است واجتماعی ايران و روابط بين المللی شان، شديداً 

س مجلس کنفرانس ھای خبری جداگانه ای را ئيس جمھور و رئيان جلسه علنی مجلس اعالم شد که ريلحظاتی پس از پا

داليل لغو اين کنفرانس ھای خبری اعالم نشده . ن کنفرانس ھای خبری لغو شدياما ساعاتی بعد ا. برگزار خواھند کرد

  .است

 چون خبرگزاری مھر و فارس، کيھان، با اشاره به ئیرخی نمايندگان مجلس و رسانه ھای اصول گران حال بيدر ھم

ران ير رھبر ايسای دو قوه به اظھارات اخؤشنبه مجلس عکس العملل نشان داده و خواستار توجه رکيدادھای روز يرو

 .ز از علنی کردن اختالفات شدنديبرای پرھ

ن اقدام توطئه و حرکتی منافقانه بود تا مرتضوی از آن به عنوان يا«: رس گفته استجانی، به خبرگزاری فايفاضل الر

  ».م امن استفاده کنديجاد حرياھرم فشاری برای تبرئه خود از اتھامات وارده و ا

ز افراد خدمت يش از من ني قرار گرفتم و پئیاين افراد مافيستم که مورد ھجمه اين کسی نياول«: جانی، گفتيفاضل الر

 ».گذرم ز از آن ھا نمی يشگاه خداوند نيگزار مورد ھجمه آنان بودند و در پ 

جانی صحبت ھای ي بھمن، از قول فاضل الر١۵شنبه ان است، عصر يکيک به اصول گرايکه نزد» وزيمشرق ن«ت يسا

جلسه از من ن ي که در ائیه کذب محض و توطئه است و صداين قضيا«: ب کرد و گفتين نوار را تکذيمطرح شده در ا

ن جلسه يبانی ا«: ، گفت»قصد دارند اذھان عمومی را به ھم بزنند«ن که ياو، با اعالم ا» .رسد جعلی است به گوش می

  » . اند خودشان بوده

ن صادق ي پس از تنش ب ت هللا علی خامنه ای، سردسته حکومت اسالمی،ياشاره رسانه ھای اصول گرا به اظھارات آ

از امروز تا روز انتخابات، ھر کسی که «:  است که گفته بود]عقرب[دی نژاد در دھم آبان ماهجانی و محمود احميالر

انت ي قطعا به کشور خ ان مردم بکشاند و از احساسات آن ھا در جھت اختالفات استفاده کند،يبخواھد اختالف ھا را به م

 ».کرده است

شواھدی در دست است که نشان « :قاد کرده و نوشته استشنبه در مجلس انته کيھان نيز از رويدادھای روز يکروزنام

 ».بوده است» حلقه انحرافی«و » اصحاب فتنه«روز توطئه مشترک يز ديانت آمي تلخ و ناگوار و خۀمی دھد واقع

حلقه  «ئیطرفداران آيت هللا علی خامنه ای، به جريان نزديک به دولت محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشا

 .می گويند» فتنه« جريان ١٣٨٨و به معترضان به انتخابات رياست جمھوری سال » انحرافی
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 مجلس گفت که در مورد نوار پخش شده از سوی احمدی نژاد، با ۀسئيت رأمد حسين فرھنگی، يکی از اعضای ھيمح

س ئيا رسه، فاضل الريجانی گفته است که جلسه بئيت رأبه گفته اين عضو ھي. بت کرده استفاضل الريجانی صح

 اجتماعی به دعوت آقای مرتضوی برگزار شده بود و درخواست آقای مرتضوی در اين جلسه، گرفتن تأمينسازمان 

  .س مجلس بوده که به نتيجه نرسيده استئيس قوه قضائيه و رئيوقت مالقات از ر

جلسه «: لس گفته استشنبه در مج وقايع روز يکۀنده اصول گرای مجلس و منتقد دولت دھم، درباريعلی مطھری، نما

ان بحران ين اقدام به نقطه پايکنم با ا جمھور را آشکار کرد و فکر می  س ئيمقداری از چھره ر) روز يک شنبه(امروز 

 ».ميتر شد ک ينزد

در مجموع کار جالبی انجام نشد «: ت خبری مجلس، علی مطھری اضافه کرده استي، وب سا»خانه ملت«به گزارش 

ن اقدام در کل برای نظام با برکت بود چرا که يس جمھور نبود ولی ائيک ريحمدی نژاد در شان چرا که صحبت ھای ا

  ».ميد من مطالبی را می گويوی مدت ھاست می گو

کرد محمود احمدی نژاد در يت ملی مجلس در خصوص رويون امنيسيس کمئين بروجردی، ريدر ھمين زمينه، عالءالد

است جمھوری يس جمھور در صحن مجلس ھم دون شان رئين اقدام ريد ايدون تردب«: گفته است» خانه ملت«مجلس به 

و  را مردم سی يام فرخنده دھه فجر بود، زيار نامتناسب با ايراخالقی و بسيک کار غيبود و ھم دون شان مجلس و 

  ».روزی انقالب را به جشن نشستندين سالگرد پيچھارم

 اجتماعی در روز تأمينر کار، رفاه و يضاح وزيس که در مخالفت با استنده اصول گرای مجليان، نماينيروح هللا حس

اد ي» ن روز مجلسيسف بارترأن و تيبدتر«ر کار به عنوان يضاح وزيان استيرانی کرد، از اتفاقات در جرکشنبه سخني

قات امروز مجلس ناراحتم به اندازه ای از اتفا « :گفته است ران، ي، وابسته به روزنامه دولتی ا»رانيشبکه ا«او، به. کرد

  ».ض شدميکه توان صحبت کردن ندارم و مر

فضای کلی «: شنبه مجلس گفته استفدار دولت، در خصوص وقايع روز يکمھدی کوچک زاده، نماينده اصول گرای طر

مھدی » شبکه ايران«به گزارش » .ش رفتيت پيمجلس از صبح تا غروب دور از اخالق، مروت و جوانمردی و انسان

 ».د کردي را تشدءس مجلس فضای تھمت و افترائيعدم عکس العمل به موقع ر«:چک زاده اضافه کرده استکو

ه دولت مطرح شد يی علئدر صحن علنی مجلس تھمت و دروغ ھا«ن که ياين نماينده اصول گرای مجلس، با اشاره به ا

انی تنھا زمانی که موضوع مربوط به جيالر«: ، افزوده است»جانی در پی نداشتيچ عکس العملی از سوی الريکه ھ

  ». آشفته و متشنج شده بود چرا که فضای کلی مجلس کامالً  ده ای نداشت،يچ فايگر ھيخودش شد واکنش نشان داد که د

در پنجم دی ماه سال  ن الھام، سخن گوی دولت، يش تر غالمحسيد شده است که پين دولت و مجلس تشديدر حالی تنش ب

رھبری مانع «: برای سقوط دولت محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته بود» اناتيبرخی جر«جاری از تالش ھای 

  ».سقوط دولت شده است

ان ھا طی ھشت ماه گذشته به شکلی جدی برای سقوط دولت احمدی نژاد برنامه يبرخی جر«: ن الھام، گفته بوديغالمحس

ن پروژه يگفتمان عدالت خواھی و ضدفساد احمدی نژاد، ات ھای رھبری از يزی کرده بودند، اما با ھوشمندی و حماير

 ».شکست خورد

سعيد مرتضوی که پيش از اين در قوه قضائيه حکومت اسالمی، به عنوان قاضی و دادستان تھران فعاليت داشت، روز 

، دولت اختيار به دنبال آن.  اجتماعی از مديرعاملی اين سازمان عزل شدتأمينت امنا سازمان أ توسط ھي]دلو[دوم بھمن

س جمھور، واگذار کرد و پس از آن ئيس اين سازمان را به محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيانتصاب سرپرست يا ر

  .برگزيد»  اجتماعیتأمينسرپرست سازمان « ساعت از عزل مرتضوی، او را به عنوان ٢۴رحيمی به فاصله کم تر از 
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س جمھور ئي تفويض اختيارات وزير کار به معاون اول ر]دلو[ماه  بھمن ١١س مجلس شورای اسالمی، ئي حال ر با اين

س جمھور ئي اجتماعی را که از سوی معاون اول رتأمينرا ابطال و بر اين اساس سرپرستی سعيد مرتضوی بر سازمان 

 .ابالغ شده بود، غيرقانونی اعالم کرد

 وزير کار است، عبدالرضا ۀ ھای اين وزارتخانه بر عھد يت انتصابمسؤول که  کيد بر اينأبه دنبال آن مجلس با ت

 .االسالمی را به دليل انتصاب سعيد مرتضوی برای استيضاح به مجلس فراخواند شيخ

االسالمی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به   تن از نمايندگان مجلس پيش تر طرح استيضاح عبدالرضا شيخ١٨

در اين طرح نسبت به آن .  کرده بودندء اجتماعی، امضاتأمينتضوی به عنوان سرپرست سازمان دليل انتصاب سعيد مر

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در ھفت بند شرح داده شده است که حکم » ستيزی قانون «چه  

 . مغاير قانون است اجتماعیتأمينانتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل يا سرپرست سازمان 

 مقدم،  از جمله امضاء کنندگان اين طرح استيضاح علی مطھری، احمد توکلی، الياس نادران، غالمرضا مصباحی

  . غالمرضا نوری و بھروز نعمتی بودند

د ي، اعالم کرد که سع٢٠١٣ بروری ف۴ برابر با ١٣٩١ ]دلو[ بھمن١۶دادستانی عمومی و انقالب تھران شامگاه دوشنبه 

ست يھنوز مشخص ن. ن منتقل شده استين دادگاه ھای جمھوری اسالمی بازداشت و به زندان اويشيتضوی، قاضی پمر

جانی و محمود احمدی يان علی الريک روز پس از جنجال ھای ميست ولی بازداشت او يکه اتھام اصلی مرتضوی چ

 .نژاد در مجلس صورت گرفت

: گفت» سف از بازداشت مرتضویأابراز ت«مت به مصر با يش از عزي، پ]دلو[ بھمن ماه١٧احمدی نژاد روز سه شنبه، 

  ».ستي خانوادگی نۀژيک سازمان وين قوه يه ملت باشد چون ايد قوه قضائيه بايقوه قضائ«

فردی تخلف . ن طور استيدانم چرا ا نمی «: ح کرديخواند و تصر» ار زشتيبس«د مرتضوی را يری سعياو، دستگ

احمدی نژاد، گفت که پس از بازگشت از سفر » .ار زشت استين کار بسير شده است و ايدستگگری يکرده اما شخص د

  ». را به صورت جدی دنبال می کندمسألهن يحتما ا«مصر 

از نظر : د مرتضوی، گفتي بازداشت سعتأئيد جمھور با  سئيمی، معاون اول ريمحمدرضا رح: م نوشتيخبرگزاری نس

   . اجتماعی استتأمينس سازمان ئيد مرتضوی ھم چنان ريدولت، سع

الزم به يادآوری است که سعيد مرتضوی به دليل جرايم مربوط به پرونده کھريزک از مناصب خود در قوه قضائيه 

  . ايران تعليق شده است

اما پس از برکناری مرتضوی از قوه قضائيه، احمدی نژاد نخست او را به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

 .مجلس اين پست جديد مرتضوی را لغو کرد.  اجتماعی گماردتأمينس سازمان أنصوب شد سپس او را در رم

محمد خاتمی در مقام » اصالحات«ه و دولت ي ھاشمی شاھرودی در قوه قضائ  هللا تياست آيد مرتضوی، در دوران ريسع

  .ت بوديدادستان تھران مشغول به فعال

 كه سر انگشت تمامی اتھامات به سمت او ئیجا. معروف تر کردرا د مرتضوی ي سعزك، بيش از پيشيت كھرياما جنا

نشانه گرفته شد و تجازو به زندانيان و کشتن آن ھا در داخل و خارج کشور سرتيتر بسياری از خبرگزاری ھا قرار 

  .گرفت

ات رياست جمھوری به  تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خيابانی بعد از انتخاب١٣٨٨ ]سرطان[ تير١٨روز 

بازداشتگاه کھريزک در جنوب تھران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آن ھا به نام ھای امير جوادی فر، محسن روح 

 ۀبا علنی شدن موضوع مرگ محسن روح االمينی که پدر او از اعضای برجست. االمينی و محمد کامرانی کشته شدند
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بود و آشکار شدن اين که روح االمينی بر اثر ) ھای انتخابات رياست جمھوریاز نامزد (ئیستاد انتخاباتی محسن رضا

  .ضرب و جرح در بازداشتگاه کھريزک کشته شده است، نام اين بازداشتگاه بيش تر مورد توجه قرار گرفت

 ]اسد[اد مرد۵به دنبال اين تحوالت و در پی شکايت خانواده تعدادی از زندانيان بازداشگاه کھريزک، روز دوشنبه 

، گزارش شد که آيت هللا خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی، دستور تعطيلی يک بازداشتگاه ٢٠٠٩ جوالی ٢٧ -  ١٣٨٨

  .شرايط آن صادر کرده است؛ اما نام اين محل فاش نشد» غير استاندارد بودن«در تھران را به دليل 

ميته مجلس برای رسيدگی به مسائل بازداشت  مرداد، کاظم جاللی، سخن گوی ک۶پس از اين گزارش، روز سه شنبه 

  .شدگان اعتراضات پس از انتخابات ايران گفت که دستور تعطيل بازداشتگاه کھريزک در جنوب تھران صادر شده است

، نخست اسناد کيفرخواست متھمان به قتل زندان کھريزک را يک ٢٠١٠مبر  دس٢١ - ١٣٨٩ ]قوس[ آذر٢٩دوشنبه 

  .ترده ای آن را انتشار دادندس کروبی منتشر کرد و سپس رسانه ھا در سطح گی ووب سايت نزديک به موسو

 صفحه ای که در وب سايت ھا منتشر شد، کيفرخواست ارائه شده در آن دادگاه است که به امضای عباس ٢٧سندی 

  .پارساپور، معاون دادستان نظامی تھران، رسيده است

 ۀ نظر نيروی انتظامی بود که تعدادی از معترضان به نتايج اعالم شدبازداشتگاه کھريزک از بازداشتگاه ھای زير

 بعد از بازداشت به اين بازداشتگاه منتقل شدند و دست کم سه نفر ١٣٨٨ ]جوزا[ خرداد٢٢انتخابات رياست جمھوری 

اشت جان خود را از آن ھا به نام ھای محمد کامرانی، امير جوادی فر و محسن روح االمينی در اثر شکنجه در اين بازد

  . که در کھريزک شده بود، از دنيا رفتئیرامسن قھرمانی نيز بعد از آزادی ولی در اثر شکنجه ھا. از دست دادند

با انتظار خبر شکنجه ھای گسترده و کشته شدن بعضی از بازداشت شدگان، آيت هللا علی خامنه ای رھبر ايران دستور 

  .تعطيل شود» رد نبودناستاندا«داد اين بازداشتگاه به دليل 

 ئیموران نيروی انتظامی ايران در سازمان قضاأبا شکايت ده ھا نفر از بازداشت شدگان کھريزک، تعدادی از م

  .نيروھای مسلح دادگاھی شدند

مور نيروی انتظامی از جمله عزيز هللا رجب زاده، أ م١١ است، ١٣٨٨ ]قوس[ آذر٢۵در اين کيفرخواست که تاريخ آن 

س وقت بازرسی فرماندھی نيروی انتظامی تھران ئيوقت نيروی انتظامی تھران بزرگ، روانبخش فالح، رفرمانده 

بزرگ و فرج کميجانی، رئيس وقت بازداشتگاه کھريزک، به عنوان متھم ذکر شده و موارد اتھامی ھر کدام ذکر شده 

  .است

نيز به مشارکت در ) روف به محمد طيفيلمع(در اين کيفرخواست، ھم چنين يک غيرنظامی با نام محمدرضا کرمی 

ل و ذارا«در اين کيفرخواست آمده که اقای کرمی يکی از . ايراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد متھم شده است

به ) فرج کميجانی(س زندان ئيبوده که از پيش در بازداشتگاه کھريزک زندانی بوده و در آن زمان از سوی ر» اوباشی

  .ده استيت بند منصوب شمسؤول

کيفرخواست متھمان زندان کھريزک شامل يازده نفر از جمله عزيز هللا رجب زاده، فرمانده وقت نيروی انتظامی تھران 

س وقت ئيس وقت بازرسی فرماندھی نيروی انتظامی تھران بزرگ و فرج کميجانی، رئيبزرگ، روانبخش فالح، ر

  .بازداشتگاه کھريزک است

در موارد متعددی در زمان ) محمد طيفيل(افسر نگھبانان و سروکيل بند «: مده استدر بخشی از اين کيفرخواست آ

پذيرش بازداشت شدگان و نگھداری آنان در زندان با لوله پی وی سی به شدت بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح 

  ».و اھانت قرار می دادند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 در سوله ١٣٨٨ ]سرطان[ تير١٨اعتراضات روز  نفر از بازداشت شدگان ١٢٣آن طور که در اين کيفرخواست آمده، 

 نفر از اراذل و اوباشی که پيش تر بازداشت شده بودند ھم به ھمين سوله منتقل ٣٧ متری نگھداری می شدند و ۶۵ای 

  .شدند

طبق اين کيفرخواست متھمان ھنگام بازداشت جلوی چشم ديگر بازداشت شدگان لخت می شدند، در اين سوله جای 

 نفر وجود داشته، بخشی از دود ١۶٠ برای ھمه ئیتند، امکان استفاده از حمام نداشتند، در کل يک دست شونشستن نداش

 بازداشت شدگان به بيماری ھای عفونی ۀت می کرده است، تقريبا ھمأگازوئيل موتورخانه بازداشتگاه به اين سوله نش

 سيب زمينی کوچک و نصف نان لواش بوده که در چشم مبتال شده اند و غذای روزانه بازداشت شدگان تنھا يک عدد

  .طول روز دو بار به آنان داده ميشد

شک وظيفه مشغول خدمت در بازداشتگاه کھريزک، نيز ذکر زدر اين کيفرخواست، ھم چنين نام رامين پوراندرجانی، پ

ه پس از فوت يک نفر مورين مطلع بودأسرھنگ کميجانی که از ايراد ضرب و جرح بازداشتی ھا توسط م«: شده است

يت و تلقين اين موضوع که علت فوت وی مسؤولاز بازداشتی ھا به نام امير جوادی فر برای شانه خالی کردن از بار 

س بھداری فاتب از وی می خواھد که علت فوت مرحوم جوادی فر را ئيمننژيت بوده، با مراجعه به دکتر فرھمندپور ر

حتی برای انجام اين کار، امضای متن از . خل بازداشتگاه کھريزک اعالم نمايدبيماری مننژيت و محل فوت وی را دا

 قبل آماده شده ای را از دکتر فرھمندپور تقاضا می کند ليکن نام برده از امضای برگه مذکور امتناع نموده و متعاقباً 

می خواھد که آن برگه را فتر سردار رجب زاده با دکتر فرھمندپور تماس گرفته و از وی د مسؤولسرھنگ طوماری 

امضا نمايد که باز ھم سرھنگ فرھمندپور امتناع نموده و به ھمين لحاظ سرھنگ کميجانی به پزشک وظيفه 

پوراندرجانی که در بھداری کھريزک شاغل بوده مراجعه و از وی می خواھد که برگه را امضا نمايد که وی نيز از 

  ».انجام درخواست رئيس زندان امتناع می کند

به نوشته اين کيفرخواست، فالح و کميجانی مدعی ھستند که متن نامه توسط سعيد مرتضوی، دادستان وقت تھران، به 

  .اين گزارش را تھيه کنند» به دليل مصلحت«آنان داده شده و مرتضوی از آن ھا خواسته 

 امير جوادی فر، محسن روح االمينی و دادگاھی که اين کيفرخواست در آن قرائت شد، دو نفر از متھمان را به اتھام قتل

، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شالق »قصاص نفس«محمد کامرانی عالوه بر 

  .تعزيری و پرداخت ديه محکوم کرد

کيد بر أ تدادگاه دو نفر از متھمان کھريزک را به اتھام قتل به قصاص محکوم کرد ولی خانواده ھای درگذشتگان ضمن

  . آمران قتل فرزندانشان شدندۀعدم قصاص خواستار محاکم

 چون تحمل حبس، پرداخت ديه و جزای نقدی، انفصال موقت از ئینه متھم ديگر اين پرونده ھم به تحمل مجازات ھا

  .ه تبرئه شداز اتھامات وارد» عدم احراز جرم«يکی از متھمان پرونده ھم به دليل . خدمت و تحمل شالق محکوم شده اند

در پی صدور اين حکم اوليای دم سه مقتول بازداشتگاه کھريزک اعالم کردند محکومان را قصاص نخواھند کرد و 

  .خواھان محاکمه و مجازات آمران قتل فرزندانشان شدند

 علی ، معاون امنيت وقت دادستان تھران و)مشھور به قاضی حداد(سعيد مرتضوی، دادستان سابق تھران، حسن دھنوی 

 ]اسد[اکبر حيدری فرد، دادياری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کھريزک را صادر کرده بود، اواخر مردادماه

  . آن ھا لغو شدئیامسال توسط دادگاه انتظامی قضات ايران از سمت ھايشان تعليق شدند و مصونيت قضا

 احضار سعيد مرتضوی دادستان وقت تھران، که ، منتشر شد، حاکی از عدم١٣٨٩ ]جدی[ دی١۴ی دادگاه روز أر

دستور انتقال بازداشت شدگان به کھريزک را داده بود، و نيز تبرئه سرتيپ عزيزهللا رجب زاده، فرمانده وقت نيروی 

 .انتظامی تھران بزرگ، در ارتباط با پرونده اين بازداشتگاه است
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 از بازداشت شدگان کھريزک به نام ھای محمد کامرانی، امير قوه قضائيه حکومت اسالمی ايران، به قتل رسيدن سه نفر

رامين آقازاده قھرمانی، يکی ديگر از .  کرده استتأئيدجوادی فر و محسن روح االمينی در اثر بدرفتاری ماموران را 

  .استزندانيان کھريزک نيز، بعد از آزادی بر اثر آسيب ھای ناشی از شکنجه ھای دوران بازداشت خود در گذشته 

در (، در جلسه علنی مجلس ارائه داد و ١٣٩٠ ]جدی[ دی٢٠شنبه سيون ويژه مجلس گزارشی را روز يکھم چنين کمي

  تير١٨مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ) بخش مربوط به پرونده کھريزک

  . به بازداشتگاه کھريزک معرفی کرد]سرطان[

 ای با اعضای اين کميته گفته که وی دليل انتقال برخی از  ته ويژه مجلس، مرتضوی در جلسهبر اساس گزارش کمي

اعالم کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز » فقدان ظرفيت زندان اوين«بازداشت شدگان به کھريزک را 

» آن ھا به بيماری مننژيتابتالی «بررسی ھای انجام شده از سوی پزشکی قانونی « را، بر اساس ١٣٨٨ تير ١٨

  .اما کميته ويژه مجلس در بررسی ھای خود به اين نتيجه رسيد که ھر دوی اين اظھارات خالف واقع است. دانسته است

قوه قضائيه حکومت اسالمی، ھرگز شکنجه گران و آدم کشان حکومتی را حتی به طور جدی محاکمه نکرده است و 

 ھم چون قتل ئیپرونده ھا.  از ذھن افکار عمومی جامعه پاک شودمسألهمی دھد تا برای تظاھر تحت تقيب طوالنی قرار 

در . را مدتی کش دادند و بعدھا به سادگی به بايگانی سپردند...  تير و١٨، واقعه »قتل ھای زنجيره ای«ھای موسوم به 

  . پنج سال زندانی کردندحالی که ناصر زرافشان، وکيل خانواده ھای قربانيان قتل ھای زنجيره ای را به مدت

اکنون نيز يک نمونه روشن، ماجرای مرتضوی است که او را به دليل تجاوز و کشتن زندانيان سياسی که در 

در حالی که اکنون درست يک روز پس از اين که نوار ضبط شده .  دستگير شده بودند دستگير نکرد٨٨اعتراضات 

 قضائيه توسط احمدی نژاد در جلسه علنی پخش شد بالفاصله او را س قوهئيس مجلس و رئيمعامله مرتضوی و برادر ر

  .دستگير کردند

س دادگاه مطبوعات بود و حکم توقيف ده ھا نشريه اصالح طلب در ئيمرتضوی پيش از انتصاب به دادستانی تھران، ر

  .ده سال اخير، با امضای او بوده است

ن حکومت و ھم چنين فعاالن احکوميت تعداد زيادی از مخالف و ممرتضوی، در دوره دادستانی تھران، حکم بازداشت

  .سياسی جناح اصالح طلب حکومت را صادر کرد

دولت . ، در سطح جھان مطرح شدئی کانادا-نام مرتضوی در جريان کشته شدن زھرا کاظمی، روزنامه نگار ايرانی 

  . قتل خانم کاظمی اعالم کردمسؤولکانادا مرتضوی را 

مقام ھای ايران برخورد . ندان اوين و در زمانی که به حکم مرتضوی در بازداشت بود، کشته شدزھرا کاظمی در ز

  .جسم سخت به سر خانم کاظمی را دليل کشته شدن او اعالم کردند

ن قتل گاه مسؤوال در رابطه با اين درخواست صادر نشده است، بلکه ئیاز آن تاريخ تاکنون، نه تنھا ھنوز حکم نھا

  .چون مرتضوی در ارگان ھای ديگر حکومت بر سر کار ھستندکھريزک ھم 

ھای خود در قوه  يت او در اين رخداد خوانده شده است از سمتمسؤول چه  در نھايت نيز سعيد مرتضوی به واسطه آن

 .نژاد، تصميم گرفت او را در دولت خود به کار بگيرد قضائيه ايران تعليق شد، اما محمود احمدی 

ک از جانيان بی رحم حکومت اسالمی است اما دعوای دولت و مجلس بر سر او، ربطی به کارنامه سعيد مرتضوی ي

  . اجتماعی استتأمينجنايت کارنه او ندارد و يک رقابت جناحی و بر ثروت ھای کالنی است که در اختيار سازمان 

 تأمين مرتضوی در رياست سازمان قرار گيری«: يک نماينده مجلس، به نام محمد قسيم عثمانی، به صراحت گفته است

اجتماعی که يک بنگاه مالی است، شايبه ھدايت منابع مالی اين سازمان را به سمت ستادھای انتخاباتی کانديدای مطلوب 

  ».در ذھن مردم تداعی می کند
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 صد ھزار  شرکت توليدی و چند٢٨٠ اجتماعی دارای تأمينسازمان «: کيد کرده استأيا توکلی، يک نماينده ديگر، ت

ميليارد ثروت است و اين دو ويژگی ُمھم، اين نھاد را به بزرگ ترين نھاد اجتماعی تبديل کرده است که ھم اکنون با 

  » .نيمی از اقشار کشور سروکار دارد

 م به سادگی درمی يابيم کهئيندگان مجلس بيفزاياگر افشاگری احمدی نژاد از برادر الريجانی را نيز به اين سخنان نما

نه بر سر کسی که در .  اجتماعی استتأميندعوا بر سر تصاحب و تقسيم ثروت ھای کالن متمرکز شده در سازمان 

يت مسؤولاز اين رو، اگر قرار باشد جانيان از . زندان تحت نظارتش به زندانيان تجاوز کردند و در زير شکنجه کشتند

  .می برچيده شودھايشان بر کنار گردند نخست بايد بساط کليت حکومت اسال

س مجلس گرفته تا ئيواقعا رقابت و دعوا در ميان باندھای مختلف حکومت اسالمی از خامنه ای و احمدی نژاد و ر

رفسنجانی و خاتمی بر سر چيست؟ آيا دغدغه اين ھا، زيست و زندگی و رفاه مردم و اجرای عدالت اجتماعی است؟ آيا 

ن سطح دست مزدھای کارگران ييمعوقه کارگران و ھمه مزدبگيران و تعدعوای اين ھا، بر سر پرداخت دست مزدھای 

متناسب با تورم و گرانی واقعی است؟ آيا دعوای اين ھا، بر سر آزادی زندانيان سياسی است؟ آيا دعوای اين ھا بر سر 

گيری از دزدی و لغو سانسور، شکنجه، اعدام و دست و پا بريدن و چشم درآوردن است؟ آيا دعوای اين ھا، بر سر جلو

 خواری در ارگان ھای دولتی و يا حيف و ميل کردن ثروت ھای جامعه ايران است؟ آيا دعوای اين ھا، بر آزادی ترشو

  . زندگی کودکان کار و خيابانی است؟ و اال آخرتأمينزنان و 

ت و قدرت و حاکميت دعوای اصلی و دغدغه روزانه آن ھا بر سر تقسيم ثرو! »نه«: جواب قاطع و محکم اين است که

اين واقعيت غيرقابل انکار در کارنامه سی و چھار ساله حکومت اسالمی، سياه و سياه ثبت . است نه دغده ھای مردم

  . شده است

بزرگ ترين طنز تلخ جامعه ما، اين است که دزدان، ياغيان، گردنه گيران، زورگويان، مفت خوران، آدم کشان، گروه 

، قاچاقچيان سالح، مشروب، مواد مخدر و به طور کلی متجاوزان به جان و مال و زندگی  و تروريستیئیھای مافيا

اکثريت مردم ايران در قدرت و حاکميت ھستند و برای حفظ قدرت، موقعيت و ثروت ھای بادآورده خود، در ھرگونه 

  !فساد اخالقی، سياسی، اجتماعی و ھر جنايتی دست دارند

فاسدترين ! د که حکومت اسالمی ايران، کارنامه ای سرتاپا سياه و جنايت کارانه داردبه اين ترتيب، ھمگان می دانن

نام حکومت اسالمی و الھی ايران، ھمواره در رديف ھای ! حکومت جھان از نظر اقتصادی، سياسی، اجتماعی است

، سنگسار، تجاوز، نخست نقض حقوق بشر، زن ستيزی، کودک آزاری، آزادی ستيزی، سانسور، اعدام، اعدام کودکان

به اين ترتيب، ! قرار گرفته است... فقر، خودکشی، اعتياد، تن فروشی، گرانی، بی کاری، فساد اقتصادی، تروريسم و

ر را بر يي است که ھيچ گونه اصالح و تغئیو مافياکار محکم و قاطع می توان گفت که اين حکومت به حدی جانی و تبه 

 يک غده سرطانی خطرناک و کشنده و بدخيم، با تيغ جراحی از ريشه بريده شده و دور نمی تابد بنابراين، بايد ھمانند

  !انداخته شود تا بيش از اين باعث تخريب جامعه نگردد

  ٢٠١٣ بروری پنجم ف- ١٣٩١ ]دلو[سه شنبه ھفدھم بھمن

  .ادامه دارد

 

 

 


