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دکتر شھرام اعظم می گوید خانم کاظمی مورد

تجاوز قرار گرفتھ بود - عکس از یاسمن تبار

 بینی و برخی از انگشتان زھرا کاظمی
شکستھ بود، روی بدنش زخمھا و آثاری

صفحھ نخست

جھان

ایران

افغانستان

تاجیکستان

ورزش

دانش و فن

اقتصاد و بازرگانی

فرھنگ و ھنر

ویدیو

روز ھفتم

نگاه ژرف

صدای شما

آموزش انگلیسی

ھواشناسی

---------------

رادیو

برنامھ ھای رادیو

جدول برنامھ ھا و فرکانسھا

---------------

خدمات

درباره ما

تماس با ما

اخبار از طریق ایمیل

---------------

سایت ھای مرتبط

مجلھ زیگ زاگ 

بی بی سی ناظر

---------------

سایر زبانھا

بھ روز شده: 20:27 گرینویچ - پنج شنبھ 31 مارس 2005 
 

صفحھ بدون عکس این صفحھ را برای دوستان خود بفرستید

پزشک ایرانی: زھرا کاظمی مورد شکنجھ و تجاوز قرار گرفتھ بود
 

دکتر شھرام اعظم کھ ادعا می کند نخستین

پزشکی بوده کھ زھرا کاظمی، خبرنگار و

عکاس ایرانی تبعھ کانادا را معاینھ کرده

در نشستی خبری در اتاوا، پایتخت کانادا

گفتھ است کھ جراحات خانم کاظمی تنھا

می توانستھ ناشی از ضرب و شتم،

شکنجھ و تجاوز بوده باشد.

سخنگوی وزارت خارجھ ایران این ادعا ھا

را رد کرده و گفتھ: "اظھارات دروغ این

فرد سودجویانھ بوده و برای تأمین منافع

شخصی  اش صورت گرفتھ است و قبًال ھم

افرادی با ھمین شیوه درصدد كالھبرداری

برآمده  اند كھ بعدًا دغل  كاری و سودجویی

آنھا برمال شده است."

زھرا کاظمی در ژوئیھ 2003 کھ شھر

تھران درگیر نا آرامیھای دانشجویی بود،

ھنگام عکسبرداری از زندان اوین کھ

شرکت کنندگان در این نا آرامیھا در آن نگھداری می شدند، بازداشت شد و پس از چند

روز در حالی کھ مجروح شده بود از زندان بھ بیمارستان بقیة هللا االعظم تھران انتقال

یافت و در این بیمارستان درگذشت.

گفتگوی بخش فارسی بی بی سی با دکتر شھرام اعظم

مقامات ایرانی اعالم کردند کھ خانم کاظمی بھ صورت تصادفی در زندان کشتھ شده و

چند تن از مأموران زندان و ھمچنین مأموران اطالعاتی را بھ اتھام قتل شبھ عمد

محاکمھ کردند اما در نھایت ھیچیک از آنان محکوم و مجازات نشد.

'شکنجھ و تجاوز'

دکتر اعظم کھ سال گذشتھ از ایران خارج شده و بتازگی از دولت کانادا پناھندگی

دریافت کرده است، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت کھ در بیمارستان بقیة

هللا االعظم تھران کھ بھ سپاه پاسداران ایران تعلق دارد کار می کرده، افسر نیروی

انتظامی با درجھ سرگردی است و در زمان جنگ ایران و عراق نیز در جنگ شرکت

داشتھ و مجروح جنگی و تحت پوشش بنیاد جانبازان است.

گفتگو با عبدالکریم الھیجی، حقوقدان در فرانسھ درباره اھمیت حقوقی اظھارات شھرام
اعظم

رئیس بیمارستان بقیة هللا اشتغال دکتر اعظم را در این بیمارستان تکذیب کرده است اما

دکتر اعظم می گوید مدارک محکمی در دست دارد کھ نشان می دھد در این بیمارستان

کار می کرده و نخستین پزشکی بوده کھ زھرا کاظمی را در این بیمارستان معاینھ

کرده است.

وی می گوید زمانی کھ خانم کاظمی بھ بخش مراقبتھای ویژه این بیمارستان بقیة هللا

منتقل شد، پزشک کشیک این بخش بوده است.

پس از اظھارات این پزشک ایرانی، پی یر

پتیگرو، وزیر خارجھ کانادا گفتھ است کھ

دیدگاه 
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شکستھ بود، روی بدنش زخمھا و آثاری
دیده می شده کھ بھ اثر ضربات شالق شباھت
داشت، برخی از انگشتانش ناخن نداشت و

در اندام تناسلی اش آسیب دیدگی شدید بھ
چشم می خورد

 

شھرام اعظم

 دکتر شھرام اعظم می گوید افسر
نیروی انتظامی با درجھ سرگردی است و در

زمان جنگ ایران و عراق نیز در جنگ
شرکت داشتھ و مجروح جنگی و تحت

پوشش بنیاد جانبازان است
 

پتیگرو، وزیر خارجھ کانادا گفتھ است کھ

ھیچ شکی وجود ندارد کھ خانم کاظمی در

دوران بازداشت بھ قتل رسیده و بار دیگر

از ایران خواستھ است پرونده جنایی مرگ

خانم کاظمی را بازگشایی کند.

قتل زھرا کاظمی در ھمان زمان وقوع

باعث نزاع دیپلماتیک میان ایران و کانادا شد و مقامات کانادایی از دولت ایران

خواستند کھ جسد خانم کاظمی را برای تحقیقات پزشکی قانونی در اختیار آنان قرار

دھد اما این درخواست رد شد.

جسد خانم کاظمی پیش از آنکھ مرجع مستقلی اقدام بھ کالبدشکافی وی و تشخیص علت

مرگ کند بھ خاک سپرده شد.

گزارش شھرام اعظم از معاینھ بدن زھرا کاظمی

دکتر شھرام اعظم در گفتگو با بخش

فارسی بی بی سی گفت زھرا کاظمی در

شبی کھ بھ بخش مراقبتھای ویژه

بیمارستان بقیة هللا تحویل داده شد، بیھوش

بود و با تخت روان حمل می شد.

او می گوید کھ قاضی کشیک زندان اوین

در معرفی نامھ خانم کاظمی نوشتھ بود کھ

وی دچار ناراحتی گوارشی و استفراغ

خونی است و وی بھ ھمین دلیل از پرستار

خواستھ است با فرستادن لولھ ای بھ معده

خانم کاظمی امکان وجود خون تازه را در

آن بررسی کند اما ھنگامی کھ پرستار

متوجھ شده کھ لولھ بھ دلیل شکستگی بینی

بیمار از گلوی وی عبور نمی کند، وی

آغاز بھ معاینھ بدن بیمار می کند و درمی یابد کھ روی صورت او آثار متعددی از

ضرب و شتم و کبودی وجود دارد.

دکتر اعظم ادامھ می دھد کھ استخوان بینی خانم کاظمی کامًال شکستھ و از ھم بازشده

بود، روی سر و گردن، اطراف بینی و در قسمت جلو و سمت راست پیشانی اش کھ بھ

سمت گیجگاه منتھی می گردید کبودیھای موضعی دیده می شد، پشت سرش تورم

نرمی لمس می شد و در معاینھ چشمانش عالئمی حاکی از صدمات داخل جمجمھ ای

مشاھده می گردید.

وی می افزاید کھ پرده گوش چپ زھرا کاظمی در قسمت فوقانی کامًال متالشی شده بود

و این صدمھ کامًال تازه بھ نظر می رسید.

او در ادامھ توضیح خود از معاینھ بدن زھرا کاظمی می گوید کھ پشت گردن او سھ

خراشیدگی موازی دیده کھ بھ نظر می رسید جای چنگ گرفتگی باشد و عالوه بر

صدماتی در ریھ و دنده ھای او مشاھده کرده متوجھ زخمھا و کبودیھایی پشت سینھ او

شده کھ می توانستھ است ناشی از شالق باشد.

دکتر اعظم کبودیھای دیگری از روی بازوی سمت راست تا شانھ راست و از ساعد

دست سمت چپ تا نزدیک مچ او را توصیف می کند و می افزاید کھ انگشتھای میانی

و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ او شکستھ شده بوده و انگشتھای

شصت و اشاره دست چپش ناخن نداشتھ است.

وی ادامھ می دھد کھ مفصل زانوی راست زھرا کاظمی متورم بوده و پشت آن کبودی

وجود داشتھ کھ این موضوع حاکی از آسیب دیدگی داخلی زانو بوده، انگشت شصت

پای راستش کامًال لھ شده بوده و انگشتھای سوم و چھارم پای چپ او ناخن نداشتھ و

کف پای او کامًال متورم بوده و کبود شده کھ از ضربات شالق حکایت می کرده است.

دکتر اعظم در ادامھ از زخمھای نواری شکلی با طول ھفت تا نھ سانتیمتر و عرض

حدود یک سانتیمتر در پشت ھر دو ساق پای خانم کاظمی صحبت می کند و می گوید

در نشیمنگاه او کبودی گردی بھ قطر بیش از ھفت سانتیمتر و در بخش تحتانی شکم

وی کبودی دیگری وجود داشتھ کھ بسوی اندام تناسلی وی امتداد می یافتھ و پرستار
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ویدیوھای شمااخبار از طریق ایمیلآر اس اسپادکست روزھفتپادکست جام جھان نما

خدمات

وی کبودی دیگری وجود داشتھ کھ بسوی اندام تناسلی وی امتداد می یافتھ و پرستار

زنی کھ بھ معاینھ این اندام پرداختھ از آسیب دیدگی شدید آن بھ وی گزارش داده است.

وی می گوید تشخیص داده است کھ ضرباتی کھ بھ بدن زھرا کاظمی وارد آمده در

زمانھای مختلف رخ داده و نتیجھ گرفتھ کھ وی طی دوره ای چند روزه مورد ضرب و

شتم و شکنجھ قرار داشتھ است.

'گزارش بی نتیجھ بھ رئیس جمھور و مجلس'

دکتر شھرام اعظم می گوید کھ بعدھا و پس از آنکھ خبر قتل زھرا کاظمی منتشر می

شود و واکنشھای داخلی و خارجی بر می انگیزد او و دیگر کارکنان بخش مراقبتھای

ویژه بیمارستان بقیة هللا االعظم کلیھ مشاھدات خود را بھ ھیئتھایی کھ رئیس جمھور و

کمیتھ اصل نود مجلس شورای اسالمی مأمور تحقیق در این زمینھ کرده بوده گزارش

دادند اما در گزارشی کھ ھیئت ریاست جمھوری بعدھا منتشر کرد و سھ تن از اعضای

ھیئت دولت نیز آن را امضا کرده بودند اعالم شد کھ خانم کاظمی ھیچ آسیبی ندیده

بوده است.

وی می گوید بھ دلیل نظامی بودن و تعھداتی کھ در این ارتباط داشتھ و ھمچنین

نگرانی از امنیت خود و خانواده اش ھیچگاه نتوانست بھ خود جرأت دھد و مشاھداتشان

را بھ آگاھی گروھھای مستقلی برسانند کھ در زمینھ مرگ مشکوک زھرا کاظمی

تحقیق می کردند.

'خروج از ایران'

دکتر اعظم در پاسخ بھ این پرسش بخش فارسی بی بی سی کھ چگونھ با وجود

محدودیتھایی کھ برای خروج از ایران برای اعضای نیروھای نظامی و انتظامی وجود

دارد، موفق بھ خروج از ایران شده است گفتھ کھ با استفاده از نامھ ای کھ بنیاد

جانبازان در مورد ضرورت درمان مجروحیت جنگی وی در خارج از کشور بھ

دادستانی نظامی نوشتھ توانستھ است با سپردن وثیقھ ای پنجاه میلیون تومانی اجازه

خروج از کشور بگیرد.

وی کھ می گوید با وثیقھ قرار دادن منزل شخصی اش نزد سازمان قضایی نیروھای

مسلح، ھمراه با ھمسر و فرزندش از ایران خارج شده در پاسخ بھ این سؤال کھ آیا

اظھاراتش در مورد زھرا کاظمی ادعا و دستاویزی برای برخورداری از پناھندگی در

خارج ایران نیست تأکید می کند کھ با سرمایھ قراردادن منزل شخصی اش کھ دست کم

ھفتاد و پنج میلیون تومان بھای واقعی آن است می توانستھ از راه کسب اجازه کار در

خارج از ایران اقامت اختیار کند و نیازی بھ کسب پناھندگی از چنین راھی پرھزینھ

نداشتھ است.

 

صفحھ بدون عکس این صفحھ را برای دوستان خود بفرستید 
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