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  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ جون ١٧

 

  !تجاوز به زنان و چند سناريو برای منحرف کردن افکار عمومی؟
 

 قضائيه ۀس قوئي رۀصفھان از دستور ويژس کل دادگستری ائيشھر، ر  با گذشت حدود سه ھفته از جنايت خمينی

به گزارش خبرگزاری دانش جويان ايران، ايسنا، غالمرضا انصاری، . برای دستگيری عامالن اين حادثه خبر داد

 قضائيه، برای رسيدگی به اين حادثه، پرونده ۀس قوئيروز چھارشنبه اعالم کرد که به دستور صادق الريجانی، ر

ال اين است که متجاوزان چه کسانی بودند که ؤس. رد رسيدگی قرار خواھد گرفتمتھمان به صورت ويژه مو

دادگستری اصفھان نمی تواست آن ھا را دستگير کند اما پس از تظاھرات ھا و اعتراضات مردم خمينی شھر، 

  !يس قوه قضائيه صادر می کند؟ئدستور دستگيری آن ھا را ر

ھای ايران از حمله گروھی  ، تعدادی از رسانه ٢٠١١ جون ٩با  برابر ١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد١٩روز چھارشنبه 

شھر خبر دادند و از بستن دست و پای مردان حاضر در  متجاوز به يک ميھمانی خانوادگی در حوالی خمينی 

  .لومتری شمال غرب اصفھان قرار داردي ك١٠نی شھر، در يشھرستان خم. ميھمانی و تعرض جنسی به زنان نوشتند

ابان استاد ي انتھای خ١٩، ساعت ٩٠ تکان دھنده، از آن جا آغاز شد که روز سه شنبه سوم خرداد ماه ۀاين واقع

 ٦ نفر، شامل ١٣تی يو به روا» ربومیيغ« نفر ١٤، ...، باغ آقای ع...اشرف، كوچه دي به سمت امامزاده سئیطال

كی از ي آقای ع كه از دوستان و ھمكاران ح به باغيبوده اند برای تفر» ارامنه« نفرشان ھم جزو ٢ مرد كه ٨زن و 

ن زن و مردھا با ھم رابطه يبعضی از ا.  ساله ھم ھست١٣ك دختربچه ين جمع يدر ا.  وارد می شوند،ن افراد استيا

به روايتی در .  خانوادگی دارندۀاما مابقی رابط. دارند از جمله زن و شوھر و برادر و خواھر ھستند» تيمحرم«

 مرد دور ھم جمع اند و به روايتی ديگر، پير مرد باغ ھمسايه، آن ھا را خبر می ١٢ن عده، يت اكی محل اقامينزد

  . خبر می دھد» به اراذل و اوباش«دار باغ كناری، يرمرد سرايم پ.آقای ه. کند

زن و  ٦ن افراد از در و ديوار وارد باغ خانوادگی شده، مردان را می بندند و ي شب گذشته که ا١٢م ساعتی از ين

نند كه به سوی مقصدی يقی بعد، زنان مذكور خود را در خودروی سمندی می بيدقا... دختر را با خود می برند

  ... نامعلوم اما ھولناك رھسپار است
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: ف می كندي دھشتناك تعرئی زنگ می خورد و فردی از پشت خط، ماجرا١١٠مه شب، تلفن يقه پس از ني دق١٠

ند و با استفاده از تلفن ھمراه مخفی ي گره می گشائیظاھرا مردان دست بسته با ھر تقال... زنان ما را ربوده اند و 

مقامات انتظامی .  اصفھان جواب می دھد١١٠رند كه البته ي را می گ١١٠فتاده، يكرده شان كه به دست مھاجمان ن

نی شھر يروھای خمين... ودژه اعزام می شيگان ويت ماجرا، يرند و با توجه به حساسيان قرار می گياستان در جر

خير صورت أرين امنيتی با تأموليس و مو اين اقدامات پۀاما ھم... قی قبل تر منطقه را قرق كرده انديھم البته از دقا

  ... می گيرد

ابان يمه شب در اطراف خي ن٢ ماجرا آن كه زنان و دختران مذكور با وضعيتی وحشتناک در حوالی ساعت ۀخالص

  ...ندباغبان رھا می شو

 منكر ھرگونه ارتباط خود با اين فاجعه ءاو، ابتدا. دار باغ كناری استيرمرد سراياولين کسی که دستگير می شود پ

 ٤صبح روز بعد . ليس می گذاردوت متجاوزان را در اختيار پيھم اوست كه ھو. ديشده اما سرانجام زبان می گشا

  ...د می گردندي مابقی ناپد و ظاھراً نفر از متجاوزان در محله ھای خود بازداشت می شوند

گفته اند به نظر می ن، در اين مدت ھيچ جا سخنی ھا آنیزنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و ھمسران و فاميل ھا

اما يکی از اين زنان که نخواسته . ين محلی وادار به سکوت شده اندمسؤول و یتيرسد آن ھا، از سوی مقامات امن

مور معرفی کردند أدر باغ زده شد ما در را باز کرديم که دو نفر خودشان را به عنوان م: ته استنامش فاش شود گف

ھيچ کس در مقابل اين مردان، به دليل اين که مامور ھستند . ن آمدندئيو بالفاصله تعدادی نيز از ديوارھای باغ پا

  ... مقاومت نکردند

 می چرخد و يواش يواش سر و کله برخی روزنامه نگاران نيز  تکان دھنده، دھان به دھان در شھرۀخبر اين فاجع

  ...پيدا می شود

ين محلی نيز سياست سکوت در پيش می گيرند و حتی فرماندار مسؤولمقامات امنيتی و . ستي ماجرا نۀن اما ھميا

تا اين که مردم . ھيچ مقام دولتی جواب روزنامه نگاران را نمی دھد. شھر خود را از ديد خبرنگاران مخفی می کند

خيمنی شھر به طور خودجوش در اعتراض به اين تجاوز، در مقابل فرمانداری خمنی شھر، تجمع اعتراضی 

برگزار می کنند آن موقع است که سکوت شکسته می شود و ماجرا به روايت ھای گوناگون در رسانه ھای حکومتی 

 محلی حکومتی، روايت خود را از ماجرا می دھند اما ينمسؤولچون که ھر کدام از مقامات و . انعکاس پيدا می کند

کرده » جنسی«زيرا متجاوزان را تحريک . ھمگی متحد القولند که قربانيان خود عامل تجاوز به خودشان بوده اند

  . اند

ين محلی و گزارش رسانه ھای حکومتی اين سر نخ ھا را به دست می مسؤولعمال و رفتار و گفته ھای مقامات و ا

 که اين بار نيز چون گذشته، عده ای افراد بسيجی و متعصب مذھبی برای رضايت خدا و در جھت تحقق دھند

ورش می برند و نخست دست مردھا را يومت اسالمی، به مھمانان اين باغ  و حفاظت از قوانين حکءفتواھای علما

 منطقه ی شب در ميان باغ ھاۀ را در نيمپس از تجاوز به آن ھا، اين زنان. می بندند و سپس زنان را با خود می برند

  .  قانونی دنبال زندگی خود می روندۀو بدون واھم» وجدانی آسوده«رھا می کنند و با 

ن مردم منتشر می شود و ھر چه زمان می گذرد بر حجم و يرامون اين فاجعه، بيخبرھای متعدد و متناقض پ

  . اقض افزوده می شودنتعات و خبرھای ميگستردگی شا

ت يا فرعی اين جناي نفر از عوامل اصلی ٤ن استان مجبور به سخن گفتن می شوند و می گويند که مسؤوالرانجام س

 عوامل اين جنايت دستگير نشدند با وجود اين که باغبان پير ھمان نصف شب ۀمعلوم نيست چرا ھم. دستگير شده اند
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ليس و وخود اين اقدام پ.  ھا را دستگير نمی کننداما آن. مورين حکومتی می دھدأمشخصات ھمه متجاوزان را به م

  . گفته می شود باقی افراد جنايت کار فرار کرده اند!  معمای بزرگی است؟ئیدستگاه قضا

چ كدام از ياما ھ.  خرداد است که ظاھرا خبرنگاران از اصل واقعه با خبر می شوند٤صبح روز چھارشنبه 

   .ح نيستندين شھرستان حاضر به توضمسؤوال

دانی و محلی ي خود بود با بررسی ھای م٤٨ انتشار شماره ۀكه در آستان» فرصت«يکی از رسانه ھای محلی به نام 

ه عكس و گزارش يت و تھيد از محل جنايگو با برخی افراد و شاھدان و بازد و ت و گفتيد از محل جنايو بازد

اما در شماره گذشته خود، خبر كوتاھی در . اطالعاتی كسب می کند اما از انتشار آن منع می شود ... )ريتصاو(

  . ب متھمان در ستونی درج می کنديمورد تعق

مامی شماره ھای ھمان خبر كوتاه و كلی و مبھم ھم كافی بود تا ت«دست اندرکاران اين رسانه محلی نوشته اند که 

اب شود و مشخص شد كه مردم بھت زده اند و طالب خبرھای درست؛ امری كه ياری از دكه ھا نايدر بس» فرصت«

  . ن شھرستان در انجام آن كوتاھی كرده اندمسؤوال

 تنھا تأمين اساس مصوبه شورای هب«: ن جمله بودياد خبرنگاران فرصت ايار زيری ھای بسيگين به پمسؤوالپاسخ 

 مخالف ورود به ءفرماندار شھرستان از ابتدا. ن ماجرا فرمانده انتظامی شھرستان استيرجع اطالع رسانی از ام

 تابع عتاً يك به نحوی؛ و فرمانده انتظامی ھم طبيگر ھم ھر ين دمسؤوالن خصوص بود و يامر اطالع رسانی در ا

  ...روی انتظامی استان و كشور استياست ھای نيس

نی ي خرداد ماه و تجمع گسترده و خودجوش ھزاران خم١٢ی قطره ای تداوم داشت تا روز پنج شنبه ن اطالع رسانيا

ت را محكوم و خواستار مجازات قاطع عامالن ين جنايامك دعوت به تجمع كرده بودند تا ايق پيشھری كه از طر

  .ت شونديجنا

رستان در مجلس توسط خبرگزاری مھر و  شھۀندي محلی، انتشار ھم زمان سخنان نماۀ به گزارش اين رسانءبنا

اسی يما و سخنان معاون سيمنا و واحد مركزی خبر صدا و سيس آگاھی استان در خبرگزاری ايلوس پئي رۀمصاحب

ن واقعه، مانند بمبی ي اۀ دربار-  خرداد ماه ١٨ ھمگی در روز چھارشنبه -تی استاندار در خبرگزاری فارس يامن

  ...ديل گردي كشوری تبدك خبري به مسألهمنفجر شد و 

 تأمين اساس مصوبه شورای هن امر بيدر حالی كه در روزھای قبل از آن گفته می شد اطالع رسانی در خصوص ا

ن ي خرداد منتشر کرد، چن١٨نی شھر است، خبرگزاری مھر در گزارشی كه در روز يبر عھده فرمانده انتظامی خم

 در ئیای اسالمی خواستار جديت بررسی توسط دستگاه قضا مردم خمينی شھر در مجلس شورۀنمايند«: نوشت

به گزارش خبرنگار مھر، سيدمحمد جواد ابطحی در » .برخورد با مجرمان متجاوز شھرستان خمينی شھر شد

  : گذشته در اين شھرستان اظھار داشتۀ ھفتۀاصفھان ضمن تشريح واقع

دون آن که موازين شرعی و عرفی را رعايت کنند  خانواده ای به يکی از باغ ھای اطراف خمينی شھر آمده و ب

اقدام به برگزاری يک ميھمانی مختلط کردند که تعدادی از اراذل و اوباش اين منطقه نيز از اين موضوع مطلع و با 

ھماھنگی با ديگر دوستانشان ضمن ورود غيرمجاز به داخل باغ زنان و دختران اين خانواده را مورد اذيت و آزار 

 استان مطرح و متھمان مورد تأمينبا توجه به اھميت اين حادثه، موضوع در شورای : او، افزود. ر دادندجنسی قرا

 تعدادی از اين متھمان دستگير و ئیليس و دستگاه قضاو و انتظامی قرار گرفتند که با پيگيری سريع پئیتعقيب قضا

 با بيان اين که خمينی شھر در حال تبديل به يک  مردم خمينی شھر در مجلس،ۀنمايند.  شدندئیبقيه آنان نيز شناسا

اين شھرستان بيش از ھر شھر ديگری در استان اصفھان نيازمند کار فرھنگی :  ملت است، تصريح کرد٧٢شھر 
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او، . گھا و الگوھا شده و عواقب بدی را ايجاد می کندضعيت باعث ايجاد اصطکاک بين فرھناست چرا که اين و

 است که يکی از مھم ترين آن ھا کمبود نيروی انسانی ئیمينی شھر دارای مسائل و کمبودھاشھرستان خ:  کردتأکيد

  ...در بخش انتظامی اين شھرستان است

 خمينی شھر در مجلس شورای ۀنديھم در خبری كه ھمان روز منتشر ساخت از قول نما» ايمنا«خبرگزاری 

او، اوضاع کنونی شھرستان خمينی . ب کرده است شب جمعه اوضاع خمينی شھر را ملتھۀحادث: اسالمی، نوشت

اوضاع به ميزانی نامناسب است که مردم با اجتماع در مقابل دادگستری : شھر را بغرنج خواند و تصريح کرد

 مردم خمينی شھر در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به ۀنمايند. خمينی شھر خواستار مجازات افراد خاطی شده اند

ھا تعداد چھار نفر از آن:  بيان کرد نفر از اھالی خمينی شھر در اين جنايت شرکت داشته اند،١٠اين که بيش از 

  .دستگير و بقيه فراری اند و خود را مخفی کرده اند

کادر نيروی انتظامی خمينی شھر بعد : او، نحوه عملکرد نيروی انتظامی در رابطه با اين جنايت را چنين توجيه کرد

سالمی با افزايش جمعيت شھرستان خمينی شھر قادر به سامان دھی اين شھرستان نبوده به از پيروزی انقالب ا

خير زياد در صحنه حاضر أطوری که در شب وقوع حادثه، با وجود تماس تلفنی اھالی محل، نيروی انتظامی با ت

  . می شود که به دنبال آن خاطيان برای فرار از محل حادثه فرصت کافی پيدا می کنند

ابطحی افزود؛ اين چندمين باری است که چنين فجايعی در شھرستان ھای : نا، در ادامه به نقل از ابطحی نوشتميا

او، . خمينی شھر و فالورجان رخ می دھد که اين موضوع موجب ايجاد فضای رعب و وحشت در منطقه شده است

رور و متجاوز به نواميس مردم را مشخص  قضائيه بايد با اعزام گروھی، مجازات اين افراد شۀبا بيان اين که قو

عضو .  قضائيه می تواند التيام بخش اين درد عظيم وارد شده بر مردم منطقه باشدۀرسيدگی قاطع قو: کند، افزود

ن نامه ای به ئيکميسيون شوراھا و امور داخلی مجلس با اشاره به اين که به دنبال اين موضوع و به علت محدوديت آ

  ...  رسيدگی به اين خواسته به حق مردم استمسؤوله ئيقوه قضا: ذکر داده شده است، تصريح کردوزير دادگستری ت

يدنی و در عين بون نماز جمعه نيز جالب و شنينی شھر از تري خمۀ خرداد، امام جمع١٢بخشی از سخنان روز جمعه 

ن را عامل جنايت متجاوزان معرفی او غير از اين که بدحجابی و می خوارگی قربانيا. تری استحال قابل تعمق بيش

. ن ھستند و فضای شھر ملتھب استحدود يک ھفته است که مردم ما نگرا«:  می کند کهتأکيدمی کند در عين حال 

در دل اين . را بر زبان جاری کنم" انا  و انا اليه راجعون"منين جا دارد االن به شما تسليت بگويم، جا دارد ؤم

  ». دارد که مردم بايد به آن ھا توجه کنندحادثه نکات مھمی وجود

چرا بايد در شھری که مزين به نام پر برکت امام است آن ھم در ايام : ال می کندؤن مطلب، سيان اياو بعد از ب

  ارتحال امام اين اتفاق بيفتد؟

 که برخی  سخنی بر سھو و يا عمد و از قول مردم بر زبان می آورد که متجاوزان آن طوریۀسالمی، در ادام

مقامات محلی و رسانه ھا می گويند نه به اصطالح سابقه دار و اراذل و اوباش، بلکه افراد قدرت مندی در دم و 

مردم می گويند دادستان و «: امام جمعه می گويد. دستگاه حکومتی ھسنند و يا پشتوانه قدرت مندی در حاکميت دارند

د در اين ھفته ای که گذشت چه بر سر من آمده و چقدر مردم را نگه  قضائيه از مجرمين می ترسند، شما می دانيۀقو

ين کاری نکنند؟ مردم می گويند بعضی ھا دارند رشوه می گيرند، نگذاريد بگويم بعضی مسؤولداشته ام تا عليه شما 

گيری فرار متھم را خبر می کنند تا قبل از دست. دارند رشوه می گيرند، نگذاريد اين حرف از زبان من خارج بشود

شما چه برخوردی کرديد؟ .  می کنندئیچه کسی به متھم خبر داده؟ نگذاريد به مردم بگويم بعضی ھا چه کارھا! کند
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 بايد زبان مسؤولزبان يک .  ترسو و محافظه کار ھم متنفرممسؤولمن بارھا گفته ام آخوندی نيستم که بترسم و از 

  ».باشد) ع(استاندار و مالک اشتر علی 

باعث سوء « به اين که تأکيد و ھرگونه حرکتی اعتراض باز دارد، با ئی، برای اين که مردم را از راه پيماسالمی

امام جمعه در شھر جايگاه پدرانه دارد، من انتقادات و مطالبات شما را به «: ، گفت»استفاده بعضی ھا می شود

 باشيد و اجازه بدھيد امور روال عادی خودش را طی ين اعتماد داشتهمسؤولين انتقال دادم اما شما ھم بايد به مسؤول

ين مسؤولين می شود انجام ندھيد چرا که تضعيف مسؤولکند، مواظب باشيد بعضی اعمال را که باعث تضعيف 

بعضی قصد دارند از آب گل .  نبايد تضعيف بشوندتأمين قضانيه، نيروی انتظامی، شورای ۀقو. تضعيف نظام است

اما اين حقيقت ندارد و . ثال شايعه کرده اند که فرمانده نيروی انتظامی از کار بر کنار شده استآلود ماھی بگيرند م

.  غيرقانونی خودداری کنيدئیاز شما تقاضا دارم از ھرگونه تجمع و راه پيما. ايشان االن در جمع شما حضور دارد

 بار جلسه فوق ٢ رسيدگی به ھمين واقعه ن رسانديد و استاندار به منظورمسؤوالشما فرياد خشم خود را به گوش 

 قضائيه نامه ۀ قضائيه، دادستان کل کشور و معاون اول قوۀس قوئيالعاده گذاشته و بنده ھم در اين خصوص به ر

من به ھمه : ين افزودمسؤولاو، ھم چنين رو به » .ين رسانده اممسؤولمکتوب ارسال کرده ام و مراتب را به اطالع 

مردم نيز از .  ای بود که بايد می گفتم و از شما تقاضای قاطعيت می کردملهاد دارم و اين سخنان گشما ايمان و اعتم

  .اين قاطعيت شما حمايت خواھند کرد

 امام جمعه گوش ندادند و ھم چنان به اعتراض خود در اشکال مختلف ادامه دادند تا اين یاما مردم به اين توصيه ھا

ين مسؤول خرداد نيز باز ھم خطاب به ٢٠در خطبه ھای نماز جمعه  کردن مردم،که سالمی، باز ھم برای آرام 

  .  نکرديدئیحکومتی گفت چرا از مردم دل جو

:  مصدوميت يک روحانی که چند روز گذشته در تھران رخ داد، گفتۀحجت االسالم سالمی، با اشاره به حادث

 ۀر تھران مطلع شدند و اعالم موضع نمودند اما از حادث اتفاق افتاده برای آن روحانی در شھۀمراجع عظام از حادث

ين حکومتی مسؤول گذشته او، انتقاد ۀبه نظر می رسيد که سخنان ھفت. تجاوز به عنف در خمينی شھر با خبر نشدند

 و سوزدل خود را در مورد هوقتی که ما از تريبون نمازجمعه درد دل و گل:  از اين رو، گفتترا در پی داشته اس

 استان قرار می گيريم و خطاب به ئیين دستگاه قضامسؤولثه و جنايت اتفاق افتاده اعالم می کنيم، مورد انتقاد حاد

  :من می گويند

از زمان وقوع اين حادثه : امام جمعه، افزود...  قضائيه و اسالم و نظام شده استۀ اين سخنان شما باعث تضعيف قو

 قضائيه را داشتم اين موضع ۀاگر من قصد تضعيف قو. وقوع حادثه است روز می گذرد و اين نماز سوم بعد از ١٨

ال می کنم پس ؤمن از شما مردم انقالبی و مذھبی س. گيری را در ھفته اول و دو روز بعد از حادثه اعالم می کردم

ين ؤولمس نمودند؟ ئیين استان با حضور در جمع مردم خمينی شھر از آن ھا دل جومسؤول روز کداميک از ١٨از 

اگر . شما اعتراض می کنيد. حاضر به حضور در جمع مردم نبودند در حالی که من قصد آرام کردن مردم را دارم

 گذشته از مردم برای حفظ آرامش و جلوگيری از راه ۀمن جلو مردم را نگرفته بودم و اگر درخواست من در ھفت

ين عادت به حضور در نماز جمعه مسؤولشما .  آمد نبود، در خمينی شھر درگيری به وجود میئیاندازی راه پيما

ين استان به منظور حضور در مسؤول گذشته يکی از ۀآيا به جا نبود در ھفت.  ننموديدئینداريد و از مردم نيز دل جو

ی در جمع مردم حضور يافت؟ شما مسؤول روز رسما ١٨جمع مردم خمينی شھر، در نماز جمعه شرکت کند؟ آيا اين 

   به صورت علنی در جمع مردم حاضر شد و اعالم موضع کرد؟مسؤول و حضور پيدا نکرديد؛ کدام که نيامديد
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ين را من از تريبون نماز جمعه زدم و به جای شما من مردم را آرام مسؤولداد شما : او، در ادامه اقرار می کند

 شھر دل امام جمعه را خون می در حالی که يک نفر چشم يک روحانی را در تھران کور می کند، در خمينی. نمودم

 قضائيه را تضعيف می کنم؟ ۀواقعا قو. ين به جای ھمدل شدن با من انتظار شنيدن اين سخنان را نداشتندمسؤول. کنند

ين مھم شھرستان مسؤولآيا با اين سخنان نظام را تضعيف می کنم؟ من ضمن دلداری مردم انتظار داشتم بعضی از 

. ين در جمع مردم باعث آرامش می شودمسؤولحضور . ضر می شدند که حاضر نشدندخودمان ھم در جمع مردم حا

ما انتظار داريم به صورت کالسيک با مردم برخورد نکنيد و مردمی . مينخواھيد از من بعضی از مطالب را بگو

  ... ين استان در جمع مردم بودمسؤولکم ترين تسلی خاطر مردم خمينی شھر حضور . باشيد

که پس از » اراذل و اوباش«، با اشاره به سخنان سردار رادان، راجع به اجرای طرح ضربتی جمع آوری امام جمعه

ال ما اين است که آيا اگر چشم اين روحانی ؤس:  اتفاق افتاده برای آن روحانی در تھران بيان شد، ادامه دادۀفاجع

واريم اين طرح ادامه پيدا کند و کوتاه مدت اميد.  می نموديد؟ با صداقت باشيدئیکور نمی شد شما طرح را اجرا

چرا بايد اجازه داد بعضی با استفاده از سالح .  بايد با جديت و اقتدار عمل کندئیدر شھرستان ھم مقام قضا. نباشد

  .نواميس مردم ما در شھرستان امنيت ندارند: ين استان گفتمسؤولسرد ھر تجاوزی را مرتكب شوند؟ او، خطاب به 

 در رابطه با جرم تجاوز به عنف يکی از متھمان مشھور ئینی شھر، به کوتاھی دستگاه قضاي خمۀامام جمع

  . اين متھم در حال پرسه زدن در شھر است: شھرستان اشاره نمود و گفت

ن استانی ھم روايت ھا و سناريوھای خود را سر ھم بندی کردند تا واقعيت اين مسؤوالبا علنی شدن اين فاجعه، 

س کل دادگستری استان اصفھان، در گفتگو با خبرگزاری ھا با توجيه اين که از ارائه ئير.  پرده پوشی کنندفاجعه را

تنھا به بيان اين نکته که :  که عمل منافی عفت دارد بايد بيش تر خودداری کرد، گفتئیجزئيات چنين پرونده ھا

  .سنده می کنم ب،آنان نيز تحت تعقيب ھستندۀ تعدادی از متھمان دستگير و بقي

اين : او، ادامه داد. پرونده نھايتا در دادگاه کيفری و به صورت فوق العاده بررسی می شود: غالمرضا انصاری گفت

. پرونده بعد از طرح در دادگاه کيفری به ديوان عالی کشور رفته تا سريع تر رسيدگی و افراد به مجازات برسند

 ئیچنين پرونده ھا: ی عفت توسط نيروی انتظامی نياز به تحقيق ندارد، گفت به اين که پرونده منافتأکيدانصاری، با 

افراد دستگير شده تا زمان : او، در خصوص وضعيت متھمان گفت. در دادگاه خارج از نوبت رسيدگی می شود

وع وق:  توجيھات خود، افزودۀس کل دادگستری استان اصفھان، در ادامئير. محاکمه در بازداشتگاه موقت ھستند

جرم در تمام دنيا يک واقعيت است و در سراسر دنيا نيز اتفاق می افتد و اکنون در استان اصفھان نيز به وقوع 

  ...  در اين زمينه کوتاه نخواھد آمدئیپيوسته اما نکته اين که دستگاه قضا

 اطراف اصفھان چھارشنبه گذشته چند خانواده در يکی از باغ ھای: ليس آگاھی استان اصفھان ھم گفتوس پئير

بدون رعايت موازين شرعی و عرفی، ميھمانی را برگزار کرده بودند که عده ای از اراذل و اوباش اين منطقه با 

اطالع از اين ميھمانی و با ھم دستی دوستان خود ضمن ورود به داخل باغ، زنان و دختران اين ميھمانی را مورد 

ن که نيروھای انتظامی شھرستان خمينی شھر ين زاده با اشاره به ايسسرھنگ ح. اذيت و آزار جنسی قرار داده بودند

با توجه به پيگيری ھای جدی نيروی :  نفر از اين افراد را دستگير کنند، ادعا کرد۴با حضور در محل توانستند 

 ھمدستان انتظامی اين شھرستان در چند روز اخير يکی ديگر از اين متھمان نيز دستگير شد و تحقيق برای بازداشت

  . آنان ادامه دارد

 خرداد در خبری با عنوان بازداشت عامالن جنايت دھشتناک در اصفھان به نقل از ١٨سايت تابناک ھم در روز 

 سرپرست اطالع رسانی فرماندھی انتظامی استان اصفھان، ۀبه گفت: ما نوشتيواحد مركزی خبر صدا و س
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ای اطراف اصفھان بدون رعايت موازين شرعی و عرفی، ميھمانی چھارشنبه گذشته چند خانواده در يکی از باغ ھ

را برگزار کرده بودند که عده ای از اراذل و اوباش اين منطقه با اطالع از اين ميھمانی و با ھمدستی دوستان خود 

مصطفی . ضمن ورود به داخل باغ، زنان و دختران اين ميھمانی را مورد اذيت و آزار جنسی قرار داده بودند

 نفر از اين خالف کاران بازداشت شده اند و تحقيق برای بازداشت ھمدستان آنان ادامه ٥تاکنون : صادقيان، گفت

 نفر از ٢ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار بوده اند که ٢٠ اساس شنيده ھا خالف کاران اين ماجرا بيش از هب. دارد

  . وران انتظامی بازداشت شده اندمأ نفر ديگر نيز با تالش م٣آنان با کمک مردم محل و 

نی شھر كرد ي خرداد ماه دو خبرنگار زن خود را از تھران عازم خم١٩ سراسری روزگار، روز پنج شنبه ۀروزنام

 پرداخت و گزارش آن در روز مسألهن يای مختلف به ايگو كرد و از زوا و ن شھرستان گفتمسؤوالو با برخی 

در مطلب . ن خبرنگاران نشدندي و انتظامی حاضر به گفتگو با ائین قضاؤوالمسالبته !  خرداد منتشر شد٢٢شنبه 

  » .ت نرخی نداردين جا جناينی شھر؛ ايسفر به خم«: تر اين روزنامه چنين بوديمذكور، عنوان ت

بـه : ن گزارش آمده بوديدر ا. ن واقعه منتشر كردي خرداد گزارشی از ا١٨ھم در روز » باي اصفھان زۀروزنام«

ت مردم را نشانه گرفته است جمعى از ير كه امنيت بغرنج در شھرستان خمينی شھر و بروز اتفاقات اخيـل وضعيدلـ

ن يفاجعه در ا. ن وضع شدنديدگى فورى به اين شھرستان روبروى دادگسترى تجمع كردند و خواستار رسيمردم ا

ابطحى، . به واكنش تند وادار كرده استن شھرستان را ي مجلس اۀندين بوده است كه نمايشھرستان به قدرى سنگ

ن شھرستان رخ می دھد، يعى در اين فجاين بار است كه چنين چندمين نكته كه ايان ايشھر با بنده مردم خمينی ينما

ن نوشته ين گزارش چني اۀدر ادام. ع مشخص كندين افراد را سريد با اعزام گروھى مجازات ايه بايقوه قضائ: گفت

ن می يات فاجعه چنئيك شخص آگاه در مورد جزي. م رخ می دھديش فاجعه اى عظيمعه دو ھفته پدر شب ج: شده بود

ونات را ؤنى شھر در حالى كه چندان ھم شيدر حوالى شھرستان خم) ؟(چند خانواده در باغ شخصى خود : ديگو

بوده اند در محل حضور ) ؟( نفر ٨تعدادى افراد شرور كه گفته می شود . ح بودندي مشغول تفر،ت نكرده بودنديرعا

دن صدا از باغ كنارى وسوسه می شود و براى يك نفر از افراد شرور در حالى كه مست بوده است با شني. داشته اند

د و با ين مى آئيوار پايدفرد مذكور از . د شروع فاجعه را مى زندين نگاه كليا. وار باال مى روديدن از ديسرك كش

افراد شرور با سالح ھاى سردى كه ھمراه خود . د، دوستان خود را به كارى وحشتناك دعوت مى كنديفكرى پل

را به زور قمه با دست و پاى بسته در اتاق ھا زندانى مى ) ؟(مردھا و بچه ھا . داشتند به افراد باغ ھجوم می برند

در حال . ت زنان و تجاوز آن ھا را رھا مى كننديبعد از آزار و اذ. ان مى برندكنند و زنان و دختران را با خودش

ن مى يدن خبر خشمگيمردم با شن. ر شده اند و مابقى مـتـوارى شـده اندياز افراد متخلف دستگ) ؟(حاضر سه نفر 

نی شھر عملكرد ي مردم خمۀندينما. نى شھر برپا می كننديشوند و اعـتراضى دسته جمعى روبروى دادگسترى خم

روى انتظامى يشب وقوع حادثه با وجود تماس تلفنى اھالى محل، ن: ديف می خواند و می گويروى انتظامى را ضعين

. دا مى كننديان براى فرار از محل حادثه فرصت كافى پياد در صحنه حاضر مى شود كه به دنبال آن خاطير زيخأبا ت

شھر و در كل در اصفھان نبوده است اما تكرار اتفاق ھا و عمق فاجعه نى يت در شھرستان خمين جناين اوليالبته ا

  ...ھمه را به واكنش وادار كرده است

ين و رسانه ھای حکومتی، با ھدف منحرف کردن افکار عمومی از واقعيت اين واقعه و ھويت واقعی مسؤول

  . مختلفی را پيش کشيده اندتجاوزکنندگان که به احتمال قوی از نيروھای بسيج حکومت ھستند، سناريوھای
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س اداره آگاھی اصفھان، ئير. س آگاھی و امام جمعه اصفھان زنان را عامل اين خشونت و تجاوز معرفی کردندئير

امام جمعه خمينی . دليل آزار جنسی زنان حاضر در يک ميھمانی در خمينی شھر را رفتار و پوشش آنان دانست

  .اند  ديگران را تحريک کرده »  خواری رقاصی و شراب«ر گرفته با شھر ھم گفته که افراد مورد تجاوز قرا

اگر در اين «گيری به خبرگزاری ايسنا گفته که   ترين موضع  س آگاھی اصفھان، در تازهئي زاده، ر سرھنگ حسين

س اداره ئير» .گرفتند  ھا حداقل حجاب را در باغ رعايت کرده بودند، شايد مورد آزار و اذيت قرار نمی  حادثه خانم

  .تر نيز گفته بود که مقصر اصلی واقعه، افراد مورد تعرض ھستند آگاھی استان اصفھان، پيش

شد، اراذل  زاده در گفتگو با ايسنا، يادآوری کرده که اگر موازين اخالقی توسط ميھمانان رعايت می  سرھنگ حسين 

شدند و  ول شرب خمر بودند، وارد اين باغ نمی غ دار ھستند و در باغ مجاور مش قهو اوباشی که ھفت نفرشان ساب

  .افتاد چنين اتفاقی نمی 

ای   دقيقه ۴۵خير أليس در زمان وقوع و تو نگرفتن ماجرا توسط پ شھر، به جدی اين در حالی است که مردم خمينی 

گی به اھمال نی يکی از زنان قربانی، اعتراض کرده و خواستار رسيدولفينيروی انتظامی در پاسخ به استمداد ت

  .ليس شده بودندوموران پأم

س ئيرسانی در مورد حادثه، غالمرضا انصاری ر ھای مردم، به خصوص به عدم اطالع  با باال گرفتن اعتراض 

ھا، سرپوش گذاشتن بر اين واقعه را  گو با رسانه  و  خرداد، در گفت١٨دادگستری استان اصفھان، روز چھارشنبه 

 ئیرسانی در خصوص متھمان صرفا به منظور رعايت اصول قضا ت و عدم اطالع سكو«: چنين توجيه می کند

 ھای تردد و  ليس بتواند محلوبرای دستگيری متھمان بوده است و ضروری بود تا بدون ھرگونه جار و جنجال، پ

  ». و آن ھا را دستگير كندئیاختفاء اين جنايت كاران را شناسا

اند و از اين تعداد   متھم اين واقعه كامال برای آن ھا شناخته شده ١٢ کرده که س دادگستری استان اصفھان، اعالمئير

او، گفته که از دادستان .  ھستند که با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برندئی تن در اختيار دستگاه قضا۴

 ئیرده و تحويل دستگاه قضا كه ساير افراد را ھرچه زودتر دستگيرک ن امنيتی و انتظامی استان خواستهمسؤوالو 

  .دھند

غالمرضا انصاری، از مردم درخواست كرده که با صبر و حوصله، در انتظار اخبار دستگيری ساير متھمان و 

  . او، قول داده که شخصا موضوع را پيگيری کند و نتيجه را به اطالع مردم برساند. مجازات قاطع آن ھا باشند

 نفر از آن ٤س دادگستری اصفھان شناخته شده ھستند در حالی که فقط ئي برای ر نفر متجاوز١٢اين ترتيب، ھمه ه ب

 آن ھا را دستگير  نفر شناخته شده ھستند اوال چرا ھمه١٢ال اين است که اگر اين ؤھا را بازداشت کرده اند؟ س

   اصفھان سعی دارند آن را پرده پوشی کنند؟ئیليس و مقامات قضاو، چرا پنکرده اند؟ دوم

 خرداد خود نوشته که خبر اين حادثه به دليل اھميت آن در خمينی ١٩در شماره روز پنج شنبه » روزگار«ۀ امروزن

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

 اين ھا حکايت از گفته ... «:  شھر درباره اين واقعه نوشته است ، به نقل از يکی از اھالی جوان خمينی»روزگار«

اراذل و اوباش پس از بستن دست و پای مردان، زنان . دارند که پنج نفر از مھمانان زن و پنج نفر ديگر مرد بودند

ليس و آيد، حتی با پ  شان نمی  کنند کسی به سراغ ھر چقدر ھم زنان جيغ و فرياد می. دھند را مورد تجاوز قرار می 

   دقيقه در در محل حاضر می۴۵توجھی کرده و پس از  ن موضوع بی موران به ايأ نيز تماس گرفته شده، اما م١١٠

  ».شوند
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ای نيز وجود داشته و   بازنشسته ئیگفته که در ميان قربانيان اين حادثه مقام قضا» روزگار «ۀاين جوان به روزنام

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

 پرونده ۀ خرداد ماه خود، دربار٢٣ خبری روز دوشنبه جلسۀغالمحسين محسنی اژه ای، دادستان کل ايران در 

ات ما، برخورد با تأکيديکی از «: تجاوز دسته جمعی به زنان در يک مھمانی خصوصی در استان اصفھان گفت

روی انتظامی و سيستم اطالعاتی بايد نسبت به اين ، نيئیدستگاه قضا. افراد شرور و اراذل و اوباش است

  ».گونه حوادث تکرار نشود موضوعات حساسيت داشته باشند تا اين

دار  کنيم تا اقداماتی که موجب خدشه  ھا سفارش می  از سوی ديگر به خانواده «: محسنی اژه ای، ھم چنين گفته است

  ».ھای اوليه است ضات به دليل کوتاھی برخی از تعر. شود، انجام ندھند شدن عفت عمومی می 

تجاوز دسته جمعی به زنان حاضر ۀ سف و اعتراض به واقعأپيش از اين ھم تعدادی از مقامات محلی ضمن اظھار ت

  !در اين ميھمانی، از پوشش نامناسب آن ھا انتقاد کرده بودند؟

آدم ھای عليه ) ا تعرض صورت گرفتهکسانی که به آن ھ(اين ھا «سالمی، امام جمعه خمينی شھر گفته است که 

اند، اما در عوض خيری نديده  ی داده أاين جا نود درصد به محمود احمدی نژاد ر«او، افزوده که » .السالمی نبودند 

  ».شايد اين کار نقشه دشمنان بوده باشد«: و اضافه کرده» .اند

ن خبر توسط يانتشار ا: رنا، گفتيگو با ا و گفت خرداد ماه، در ٢٣، روز دوشنبه  شھرنیيقی، فرماندار خمياحمد حق

  .د فوری اصالح شودين روستا منتسب شده بايبرخی از رسانه ھا كه به اشتباه به ا

ار و مراقب باشند تا افراد سودجو و دشمنان انقالب از احساسات پاك مردم سوء يد ھوشين كه ھمه بايان اياو، باب

ن يع اخبار حوادث ايغات منفی دشمنان نظام و پخش سري تبلۀبه حجم گستردبا توجه : استفاده نكنند، اظھار داشت

  .ابی شوديشه يد موضوع به صورت كارشناسی ريگونه، با

 ۀ فراھم كردن بھانی حضور دست ھای پنھان براۀغات نشان دھندين حجم از تبليطبق شواھد موجود ا: او، ادعا كرد

  ...ستان استن شھريد پرور ايك اذھان عمومی مردم شھيتحر

ن يانگيافته نبود و ميت، سازمان ين جنايوقوع ا:  با خبرنگاران گفتجلسه، روز دوشنبه در »حسن كرمی«سردار 

  . شرارت دارندۀز سابقين است كه بعضی از آن ھا نئي سال به پا٢٥سنی متجاوزان از 

 نفره در قالب ھفت مرد و شش ١٣ك خانواده ي روز سوم خرداد ماه ١٨ن واقعه مقارن ساعت يدر ا: كرمی، افزود

 ئیم خصوصی خود رفتارھاين باغ گرد ھم آمدند و در حريت ھای مذھبی بودند، در ايزن كه دو نفر ھم از اقل

  .ه را به خود جلب كرديرمرد باغبان مستقر در باغ ھمسايك پين رفتارھا توجه يمرتكب شدند كه ا

 در باغ، با دوستان جوان خود تماس گرفت و آنان را مطلع كرد و  اوضاع مھمانیۀباغبان مزبور با مشاھد: او، گفت

  .ح ھجوم بردندين باغ به داخل باغ محل جشن و تفريوار اير مرد آمده و شبانه از دي نفر به باغ پ١٢پس از آن 

جاوزان  متۀال كه چرا مردان حاضر در مھمانی با مشاھدؤن سيروی انتظامی استان اصفھان، در پاسخ به ايفرمانده ن

آنان خود مرتكب رفتاری شده بودند كه فكر : اد نكرده اند، اين طور توجيه می کندياقدام به عكس العمل و داد و فر

  ...ن محل آمده اند لذا در برابر اقدام آن ھا مرعوب شدنديز برای برخورد با آنان به ايمی كردند متجاوزان ن

 نفر و مرعوب شدن زنان ١٢انه و خبر کردن يه پير مرد باغ ھمسدر سخنان اين سردار، داستان اقليت مذھبی، توج

مورد تجاوز قرار گرفته، مسائل قابل تعمقی است و خالف ادعای اين سردار، اين يورش و تجاوز، بسيار ھم 

  . سازمان يافته به نظر می رسد
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درست طی موضع گيری ھای نا  طی گزارشی نوشته است اظھار نظرھای مختلف و برخی،»عبرت نيوز«

واقع در خمينی شھر اصفھان، ھم چنان  در باغی»  مرد خبيث١٤«روزھای گذشته و در خصوص ماجرای جنايت 

اطالع رسانی شفاف به شايعات در اين مورد دامن زده و  سفانه عدمأتوسط افکار عمومی پيگيری می شود و مت

می در ايران و با نقاب حقوق بشر می پيش از اين به نقد مجازات اسال  کهئیموجب شده حتی برخی چھره ھا

نادرستی را  وارد صحنه شده و با بھره گيری از خالء موجود بر شبھه در اذھان دامن زده و سخنان پرداختند، نيز

  .القاء نمايند

آيا متھمان به صورت کلی دستگير شده اند و آيا : ...  گزارش خود می نويسدۀخبرنگار حقوقی عبرت نيوز، در ادام

در مقابل جانيان قرار گرفته اند و مجموعه تقصيرات افراد مورد بررسی  قات تکميل شده، آيا شکات پروندهتحقي

دادگستری خمينی   وئی دستگاه قضاروندحقيقتا در کجای اين . تا بتوان در مورد آن تصميم گرفت قرار گرفته است

  . شھر قصوری صورت داده است

 نشده اند، شکايت ئیافراد شناسا مان ناديده گرفته شده، پرونده تکميل نشده،دستورات قاطع صادر نشده، تعقيب متھ

است که بايد از برخی افراد صاحب نظر و خصوصا امام  الیؤ مجازات قاطع فراھم نيست، اين سۀاخذ نشده، زمين

  .ال کردؤس جمعه محترم خمينی شھر و سايرين

و در حالی که بيش از ھر   او گذاشتهۀاليفی که قانون به عھدس پليس آگاھی اصفھان، فارغ از تکئياما در حاشيه ر

سخنانی را طرح می سازد که بالفاصله  گوی رسانه ای حاضر می شود و و کس ديگر بايد پاسخ گو باشد در گفت

  .دست آويز جريانات خبری شده و از آن به عنوان ابزار بھره می گيرند

 ئیگو و مشکالت و در گفت بر آن شد تا علی رغم تمام» عبرت« آمده در ھمين راستا و به جھت شبھات به وجود... 

ھمان گونه که بوده طرح کند و اين نکته امکان پذير  صريح به اصل اين ماجرای جنايت کارانه پرداخته و حقيقت را

  . شھرستان خمينی شھر که از ھمه به ماجرا نزديک تر است  با دادستانگو و نيست مگر با گفت

و حديث ھای مختلف و سوء  خمينی شھر، در بيان حقايق اين ماجرا و به منظور خاتمه دادن به حرفدادستان 

  :دنبال نمی کنند به عبرت نيوز می گويد  برخی افراد در داخل و خارج از کشور که مقاصد خوبی راۀاستفاد

به ھمراه جمعی از  اندو زوج و دو برادر به ھمراه خواھرھايش«عصر روز سوم خرداد و مصادف با روز زن 

 سال بوده به قصد ٢٩ تا ٢٣ميانگين سنی آن ھا   آقا که٨ خانم و ٦بوده اند يعنی شامل »  نفر١٤دوستان که جمعا 

باغ يکی از دوستان شان عازم خمينی شھر می شوند و پس از ورود به باغ  برگزاری برنامه ای تفريحی و با گرفتن

  که نامحرم در آن بوده است به رقص وئیوششی بسيار نادرست در فضااسالمی و با پ ھای و برداشتن پوشش

  . پايکوبی می پردازند

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

مرکز بيش تر اين دو پوشش آن ھا موجب ت و از اين زمان و به دليل شرايط حاکم بر خانم ھا و خصوصا وضعيت

نفر ديگر نيز به جمع متخلفان اضافه شده و نگاه گناه آلود به  ١٢ تن شده و به دنبال آن و با تماس با ساير افراد،

  .  ادامه می يابد،شرع و قانون و حتی مصالح شخصی خود را نکرده بودند جمعی که البته رعايت

قطعا با ھدايت «که  س از چند ساعت نگاه کردن و در حالتیاين جمع پ: دادستان خمينی شھر، به عبرت می گويد

 شب، با پوشاندن صورت ھای خودشان و با ١٢بوده به فکر اقدامی جنايت کارانه افتاده و درست ساعت » شيطان

باغ شده و اقدام به ضرب و شتم حاضرين می کنند و  در دست داشتن سالح سرد و با ايجاد رعب و وحشت وارد

مقاومتی صورت نمی دھند و اين افراد نيز با سوء استفاده از وضعيت موجود و  ايان حاضر ھم ھيچ گونهسفانه آقأمت
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خارج  ن، مردھا را در اتاقی حبس کرده و سپس به سرعت خانم ھا را به وسيله خودرو از محليحاضر ترساندن

به آزار و اذيت بانوان می زنند   دستکرده و به نقطه ای در ھمان نزديکی منتقل و در شرايطی بسيار ناراحت کننده

  . محل رھا کرده و از صحنه می گريزند و پس از قرارگرفتن در شرايطی خطرناک نيز آن ھا را در

موران به محل أفورا م  اطالع داده می شود و١١٠ليس ودر ھمين زمان و توسط يکی از افراد حاضر مراتب به پ

دارد از ايشان تشکر ويژه داشته باشم،  ادسرای خمينی شھر که جااعزام و با گزارش قضيه به بازپرس کشيک د

و با انسداد مسيرھا تجسس صورت گرفته و محل گرفتار شدن  ليس بسيجودستورات الزم صادر و تمامی واحدھای پ

  .شرايطی حفاظت شده قرار می گيرند بانوان کشف و تمامی افراد در

 ٤ متھم که ١٤ شاکی داريم و ١٤بنابراين در اين پرونده تا اين لحظه :... ، در ادامه می گويدئیحجه االسالم رضا

  ... نفر از آن ھا بازداشت شده و سايرين برای ما شناخته شده اما متواری ھستند

پيش کشيدن پوشش نامناسب زنان مورد تجاوز قرار گرفته و حتی تھديد برخورد قانونی با آن ھا به دليل بدحجابی، 

پيام را می دھند که قربانيان تجاوز مجرم ھستند چون که حجاب خود را رعايت نکرده اند؟ چنين رسما و علنا اين 

نگرشی رسما فراخوان به ھمه جانيان حکومت اسالمی که حتی به منازل و باغ ھای مردم بريزند و به زنان و 

بنابراين، امنيت در . کرده انددختران شھروندان تجاوز کنند و اين طور توجيه نمايند که آن ھا حجاب را رعايت ن

  ! رسيده است که حتی ھيچ زن و دختری در چارديواری خود نيز احساس امنيت نکندئیحکومت اسالمی به جا

، پيام بسيار خطرناکی است و به اين »السالمی نبوده اند البته آن ھا ھم آدم ھای عليه « اصفھان که ۀاين گفته امام جمع

بق خواست حکومت اسالمی را رعايت نکند، حتی اگر در چھارديواری خودش ھم معنی که اگر زنی حجاب مطا

ين حکومت اسالمی ھيچ مانع شرعی، مسؤول نظر سران و مقامات و زباشد باز ھم تجاوز کردن به او جايز است و ا

ر ييب ديد تغاما امام جمعه، ھنگامی که با اعتراض مردم روبرو شد و وضع شھر را ملتھ! قانونی و اخالقی ندارد؟

  .ين حکومتی در محل پرداختمسؤولموضع داد و به انتقاد از 

مور رسمی و أ عمومی مردم ايران اين است که حکومت اسالمی چگونه ده ھا ھزار مۀمھم تر از ھمه مشاھد

شخصی خود را در سطح شھرھا، پارک ھا، درياھا، مراکز کار، دانشگاه ھا، مدارس و غيره به حال آماده باش 

 متجاوزان به زنان تجاوز می کنند و ،می آورد تا از عدم رعايت حجاب اجباری جلوگيری نمايد اما روز روشندر

  ! حکومت نيز آن را توجيه می نمايند؟ئی قضا-ين و ارگان ھای امنيتی مسؤولمقامات و 

انتظامی، آغاز ، احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی ٢٠١١ جون ١٣ برابر با ٩٠ خرداد ٢٣روز دوشنبه 

رواج «به عنوان عوامل » بدپوششان«را اعالم کرد، نوک تيز پيکان حمله او متوجه » امنيت اخالقی«اجرای طرح 

را » بدحجابان «ۀ حکومت اسالمی جای واژۀنام مدتی است در واژه » بدپوششان«واژه . بود» ناامنی در جامعه

  .گرفته است

 ايرنا، احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی و معاونت به گزارش خبرگزاری رسمی حکومت اسالمی

 گفت، اعالم کرد که در اجرای  اجتماعی ناجا، که در مراسم صبحگاه مشترک فرماندھی انتظامی تھران سخن می

زنی در سطح شھر   خرداد به گشت ٢٣ديده زن و مرد از امروز دوشنبه  ، نيروھای آموزش »طرح امنيت اخالقی«

  ».برخورد شديد با بدحجابی خواھند پرداخت«ھران و ت

نام برده شده که قرار است از » طرح مبارزه با بدپوششی«در جای ديگری از اين گزارش، از قول رادان از اجرای 

  . خرداد ماه در تھران، گيالن و مازندران آغاز شود٢۵
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موران أندان مخوف کھريزک بود، خطاب به م، يکی از متھمان تجاوز به زندانيان در ز٨٨رادان که در وقايع 

ھای الزم به شما ارائه شده و با توجه به روحيه دينی موجود در خود  تمامی آموزش «: حاضر در اين مراسم گفت

  ».نسبت به اجرای طرح اقدام کنيد

فرزند يکی از فشارھای داخلی و بين المللی و به ويژه کشته شدن محسن روح االمينی در قتل گاه مخوف کھريزک، 

  . ن بلندپايه حکومت اسالمی، باعث تعطيلی کھريزک از سوی خامنه ای شدمسؤوال

ت يسا  ای که در آن دوره چند وب  س سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، در نامهئي، رئین عالينه، حسين زميدر ھم

ر و فرزند مشاور ارشد محسن يدث اخشدگان حوا کی از کشته ينی، ياالم منتشر نمود اشاره کرده بود که محسن روح 

  . جان باخته است» ر شکنجهيز«، ئیرضا

 زندان کھريزک، ٨٨ محمد کامرانی و محسن روح االمينی، دو تن از قربانيان در ارتباط با اعتراضات سال ۀپروند

ونده آنان در اختيار کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس قرار گرفت و يک قاضی را نيز برای پيگيری پر

  .مور گرديدأم

قاضی مرتضوی، ادعا کرده بود که اين دو نفر مننژيت داشته اند و در اثر اين بيماری، ھنگام بازداشت جان خود را 

خير در أدر حالی که عماد افروغ، يکی از چھره ھای سرشناس اصول گرا، ضمن انتقاد از ت. از دست داده اند

ن مسؤوالاين که توسط يکی از «گفته است که » تگيری ھای غيرمترقبهبرخوردھای قھرآميز و دس«رسيدگی به 

گفته می شود آقايان روح االمينی و کامرانی پيش از دستگيری مننژيت داشته اند، در مخيله ما نمی گنجد بلکه بايد با 

  » .مسببين اين موضوع به موقع برخورد شود

 محافظه کار مجلس، گزارش داد که بايد افراد مقصر در ۀخبرگزاری حکومتی مھر، به نقل از علی مطھری، نمايند

اين اقدامات غيرقانونی «مرگ زندانيان حوادث اخير مانند محسن روح االمينی معرفی و مجازات شوند تا از تکرار 

  . جلوگيری به عمل آيد» و غيرانسانی

د مرتضوی وعده داده تا يسع«: است خارجی مجلس، گفته بوديت ملی و سيون امنيسيکاظم جاللی، سخن گوی کم

ون يسين کمياند به اعضای ا ت در زندان فوت کردهيماری مننژيل بين دو نفر که به گفته وی به دلي پزشکی اۀپروند

  » .مجلس ارائه شود

:  تعطيلی بازداشت گاه کھريزک اطالعيه ای صادر کرده و نوشته بودۀنيروی انتظامی حکومت اسالمی نيز دربار

موران، کارکنان و رده ھای نظارتی اين باز داشتگاه به دليل سھل انگاری و تخلف عزل و أن، مسؤوالمتعدادی از «

  .تنبيه شده اند

عالوه بر سران .  ويژه بررسی جنايات قتل گاه کھريزک روشن نشده استۀاما ھنوز ھم پيگيری ھای مجلس و کميت

در زندانی که شکنجه . ضوی و سردار رادان بودندين مستقيم اين زندان مخوف، قاضی مرتمسؤولحکومت اسالمی، 

بنابراين، رادان ھای آدم خوار قرار است امنيت شھروندان . گران زندانی ھا را در زير تجاوز و شکنجه می کشتند

  »!امنيت گوسفندان را به دست گرگان سپردن است« کنند در واقع يادآور مثل معروفی است که تأمينرا 

 مھمانی مختلط در ۀ، خبر پلمپ باغ ھای برگزارکنند١٣٩٠ خرداد ماه ٢٣اقعه روز دوشنبه، ھم چنين پس از اين و

 سالن و باغی که اقدام به ٢١فرمانده انتظامی دماوند از پلمپ : ايسنا، نوشت. رسانه ھای حکومتی منتشر گرديده بود

  .ادونات اسالمی کرده بودند، خبر دئمھمانی مختلط و خارج از چارچوب شبرگزاری 
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سرھنگ قدسی، با بيان اين که با توجه به آغاز فصل تابستان و گرمی ھوا بسياری از افراد تمايل دارند که ميھمانی 

 ھای بسيار به عنوان باغ  شھرستان دماوند به خاطر وجود ويال و باغ: ھای خود را در باغ و ويال برگزار کنند، گفت 

  .ھا ھستيم  از جمله تولد و عروسی در اين باغ ئیھا رگزاری مراسم  شود و ھمواره شاھد ب شھر استان شناخته می

شود،   ھای مختلط و خارج از شئونات اسالمی بر اساس قانون جرم محسوب می  او، با بيان اين که برگزاری مراسم

، تاالرھا  داران صورت گرفته است  و مجمع امور صنفی تاالر و رستورانئی که با مقام قضائیھا با ھماھنگی : گفت

  .کنند، پلمپ خواھند شد ھای مختلط برگزار می   که جشن ئیھا و سالن 

 ھای   که اقدام به برگزاری مراسم و جشنئی باغ ويال و تاالرھا٢١قدسی، با بيان اين که از سال گذشته تاکنون 

ن و مسؤوال نفر از ١٠٠در اين راستا بيش از : اند، گفت  پلمپ شده ئیاند با ھماھنگی مقام قضا مختلط کرده 

  . شدندئیھا دستگير و برای سير مراحل قانونی تحويل مقام قضا کنندگان اين گونه مراسم  متصديان و شرکت 

: روی انتظامی حکومت اسالمی، در مورد تجاوز جنسی به زنان، گفته بودي ن قبل از اين واقعه، احمدی مقدم، فرمانده

شدنشان بوده  ان بسترساز قربانی يمعموال خود قربان …  وقوع جرم استگشتن با ظاھر نامناسب در جامعه بستر«

  )١٣٨٨ آبان ٢٨جرس، (» .اند 

 خمينی شھر طرز ۀسف آورتر از حادثأنوشته ت» آرمان«غالمعلی رياجی وکيل دادگستری نيز در مقاله ای در 

 کند که گويا زنانی که به آن ھا  به گونه ای صحبت میءليس منطقه است که به جای عذرخواھی و استعفاوبرخورد پ

وی با افزودن جنبه ھای منفی مانند نداشتن پوشش مناسب يا مشروب . تجاوز شده بيش از مقصران مقصر بوده اند

خواری در آن مراسم سعی کرده است سنگينی بار اتھام را از دوش متجاوزان بردارد به خصوصی که اعالم می 

 فاميلی وجود نداشته، به شکل بسيار بدی افراد تجاوز شده را در معرض اتھام کند بين اين زن ھا و مردھا رابطه

   می کرد تأمينليس وظيفه دارد حتی اگر زنان سر برھنه بودند امنيت آنان را وقرار می دھد در حالی که پ

امنيتی الزم در ليس و فقدان پوشش و پت، حاال که متجاوزين با احساس امينت از عدم مراقب»آرمان «ۀ مقالۀبه نوشت

از سمت ... ليس و مستقيم امنيت منطقه يعنی پمسؤولمحل و آسوده خيال مزاحم مردم شده اند حداقل اين است که 

  . دھدءخود استعفا

عده ای از مردان ھوس ۀ زنی که مورد تجاوز بی رحمان: ل دادگستری نيز نوشته استي وکئیوبالگ محمد مصطفا

. ان رفت و در را باز کرديکی از آقايو . د درب باغ زده شديرد می گويقرار می گران در باغی در نزديک اصفھان 

آن ھا لباس شخصی بر تن .  می باشندئیس ھستند و دارای حکم قضايلوگفتند که از طرف پ. دو نفر پشت در بودند

ز روی ينراھن شان يش بوده و پيصورت شان دارای ر. ه بوديجی شبيروی ھای بسيداشتند و ظاھرشان به ن

وار و درب وارد شدند و ھمه جا را يگر ھم از دين که وارد شدند چند نفر ديھم. شلوارشان بود وارد باغ شدند

مردان چون گمان می کردند که آن ھا . مين ھمراه مان استفاده نکنولفيد کردند که از تيما را تھد. محاصره کردند

ن که يس بعد از ايلوم ولی پيس زنگ زديلود ما به پي می گون زنيا. مور ھستند از خود مقاومتی نشان ندادندأم

م ي مطرح کنئین خصوص در جايم حرفی در ايت ندارأبعد از آن ھم به ما گفتند که جر. دندين رفتند سر رسيمتجاوز

که م که کسانی ئيم و بگويت را مطرح کنيچ عنوان اجازه نمی دھند ما واقعيبه ھ. ميز اجازه حرف زدن نداريو حال ن

ن فاجعه را رقم يروھای لباس شخصی بودند که با تنی چند از اشرار تبانی کرده بودند تا ايبه باغ ھجوم آوردند از ن

  .ر شوندي دستگین اصليبزنند و حال آن ھا ھستند که نمی خواھند مجرم

  


