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چاپ مطلباين صفحه را برای ديگران بفرستید

با وجود گذشت بیشتر از دو ماه و اندی از تعطیلی

بازداشتگاه کھریزک، پرونده این بازداشتگاه ھنوز باز

است.

مجله پنجره در شماره یازدھم خود گزارش مفصلی

در باره کھریزک منتشر کرده است

کھریزک و روایتی کھ خشم مرتضوی را برانگیخت

پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات

ریاست جمھوری در اوج خود بود، آیت هللا علی خامنه ای

رھبر ایران دستور تعطیلی بازداشتگاھی"غیراستاندارد" را

صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه

کھریزک است.

جایی که ده سال پیشتر وقتی نیروی انتظامی با ھدف

پاکسازی منطقه خاک سفید موسوم به "جزیره" در شرق

تھران از آن استفاده کرد تا مدتھا بالاستفاده بود ولی بعد

از اجرای طرح امنیت اجتماعی که سرتیپ احمدرضا رادان

جانشین فرمانده نیروی انتظامی دنبال می کرد کھریزک به

محل بازداشت"اراذل و اوباش" تبدیل شد.

این بازداشتگاه تا میانه تابستان ناشناخته بود اما در جریان اعتراضات بعد انتخابات ریاست جمھوری به

دلیل رفتار غیر انسانی، تجاوز و آزار جنسی و مرگ چند تن از معترضان بازداشتی شھرت جھانی پیدا

کرد.

با وجود گذشت بیشتر از دو ماه و اندی از تعطیلی این بازداشتگاه، پرونده این بازداشتگاه ھنوز باز است

و ھر روز ابعاد تازه ای از این ماجرا فاش می شود.

روایت ھایی متفاوتی از این بازداشتگاه، نحوه برخورد با بازداشتی ھا و تعطیلی آن منتشر شده است.

تازه ترین روایت پای سعید مرتضوی دادستان سابق تھران را به آن ماجرا باز کرده است.

آقای مرتضوی که اکنون معاون غالمحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور است، نامه ای به

علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تھران و مدیر مسئول مجله پنجره نوشته و در آن "اتھام نافرمانی" از

دستور آیت هللا علی خامنه ای رھبر ایران برای تعطیلی بازداشتگاه کھریزک را رد کرده است.

دو روایت از تعطیلی کھریزک

مجله پنجره در شماره یازدھم خود که ٢٨ شھریور منتشر شده، گزارشی مفصلی از وقایع مرتبط با

کھریزک منتشر کرده است. بخشی از این گزارش روزشمار وقایع مرتبط با کھریزک است که از بیست

وششم خرداد یعنی چھار روز بعد از برگزاری انتخابات آغاز می شود.

بنابر این گزارش چھار روز بعد از انتخابات ریاست جمھوری

یک گروه بیست و دو نفری از دستگیر شدگان بعد از

انتخابات به کھریزک منتقل شده اند. ولی از نظر این

نشریه ھمه چیز از ھیجدھم تیر شروع می شود که در آن

روز پلیس ٢٧٠ نفر را دستگیر و ١۴۵ نفر آنھا را روز جمعه

نوزدھم تیر به کھریزک منتقل می کند.

به نوشته این نشریه، سه روز بعد از آن در روز بیست و

دوم تیر خبر "نگھداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و

اوباش و ضرب و شتم بازداشت شدگان" به گوش آیت هللا

خامنه ای می رسد و آقای خامنه ای به سعید جلیلی

دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور می دھد که ھمان

روز "باید بازداشتگاه کھریزک تعطیل و در صورت نیاز،

بازداشت شدگان ھمگی به زندان ھای رسمی منتقل

گردند."

بعد از این درخواست، دبیر شورای عالی امنیت ملی با

آقای مرتضوی دادستان وقت تھران تماس می گیرد و

"دستور رھبر انقالب" به وی ابالغ می شود اما آقای مرتضوی با این استدالل که جا در زندانھای دیگر وجود

ندارد ازاجرای این کار طفره می رود اما آقای جلیلی تاکید می کند که "در صورت نداشتن جا در سایر

زندانھا، بازداشت شدگان ھمین روز آزاد گردند."

به نوشته این نشریه، دستور تعطیلی این بازداشتگاه زمانی صادر شده بود که فقط "خبر ضرب و شتم"

بازداشتی ھا به آیت هللا خامنه ای رسیده بود و ھنوز ھیچ کشته ای در کار نبود اما "متاسفانه این

موضوع را دادستان تھران عمل نکرده و فردای آن روز بازداشتگاه تعطیل و بازداشت شدگان منتقل می

اخبار مرتبط

شکایت 90 بازداشتی کھریزک به دادسرای نظامی

تھران

بازداشتگاه 12 نفر از ماموران نیروی انتظامی

بازداشتگاه کھریزک

شورای امنیت ملی: مسئوالن خاطی بازداشتگاه

کھریزک تحت تعقیب قرار می گیرند

نماینده مجلس: فرمانده نیروی انتظامی مسئول وقایع

کھریزک است

سازمان مجاھدین انقالب: احمدی نژاد و محصولی

مسوول وقایع کھریزک ھستند

مجلس:به اطالعات 'بازداشتگاه منفی چھار' وزارت

کشور رسیدگی می شود

احمدی مقدم: در کھریزک بازداشتگاه جدیدی می

سازیم

اعتراض جبھه مشارکت و مجاھدین انقالب به وضعیت

بازداشت شدگان

احمدی نژاد: طعم گوارای محبت دینی به زندانیان

چشانده شود

مرتضوی: منافقین به صورت سازمان یافته در حوادث

اخیر نقش داشته اند

ادامه نگرانی ھا از وضعیت بازداشت شدگان و

مفقودشدگان در ایران

بیانیه دو تن از مراجع تقلید در مورد بازداشت شدگان

موسوی و کروبی به دنبال مجوز برگزاری مراسم یادبود

جان باختگان

'وضع جسمی و روحی حجاریان مناسب نیست'

به روز شده:  16:00 گرينويچ - سه شنبه 06 اکتبر 2009 - 14 مھر 1388

گزارش تلویزیون ایران از بازداشتگاه

کھریزک

شورای عالی امنیت ملی:

مسئوالن خاطی بازداشتگاه

کھریزک تحت تعقیب قرار می گیرند

نیروی انتظامی: مسئوالن خاطی

بازداشتگاه کھریزک عزل و تنبیه

شدند

احمدی مقدم: در کھریزک

بازداشتگاه جدیدی می سازیم

'رئیس کمیته پیگیری وضعیت

بازداشت شدگان در مجلس

استعفا داد'

دری نجف آبادی: تا نیمه شعبان

اکثر زندانیان وقایع اخیر آزاد

می شوند

'مجلس وضعیت بازداشتیان را

بررسی می کند'

مصاحبه با یک روزنامه نگار درباره

بازداشتگاه کھریزک

نوبت شمادانش و فناقتصاد و بازرگانیورزشفرھنگ و ھنرجھانافغانستانصفحھ اصلی ایران
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مرتضوی "اتھام نافرمانی" از دستور آیت هللا علی

خامنه ای برای تعطیلی بازداشتگاه کھریزک را رد

کرده است

چاپ مطلباين صفحه را برای ديگران بفرستید

DeliciousDonbalehBalatarinFacebook

درباره این سایت ھاارسال بھ شبکھ ھای اجتماعی

گردند."

اما دادستان سابق تھران این روایت را نادرست می داند و می گوید که آقای جلیلی ساعت ھفت و نیم

تا ھشت عصر روز دوشنبه بیست ودوم تیر "با تلفن سیاسی دفتر اینجانب" تماس گرفته ولی "در این

تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کھریزک را نداشته و چنین امری اصال در تیر ماه رخ نداده

است و ابالغ این امر که در مرداد ماه صورت گرفت از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ھا منتشر گردید."

آقای مرتضوی تائید می کند که دبیر شورای عالی امنیت ملی "بدون ذکر ھیچ علتی" از وی خواسته که

"بازداشت شدگان حوادث اخیر ١٨ تیر به زندان اوین منتقل شوند."

دادستان سابق تھران اضافه می کند که صبح روز بعد یعنی بیست و سوم تیر دستور انتقال بازداشتی

ھا از کھریزک به اوین داده می شود و این گروه "در زندان اوین پذیرش شدند."

از کھریزک بھ اوین

اما ماجرا به اینجا خالصه نمی شود و نشریه پنجره در باره انتقال بازداشتی ھا و نحوه پذیرش آنھا در

اوین روایت می کند که چطور در مسیر راه یکی از بازداشتی ھا "به دلیل صدمات وارده دچار تشنج می

شود" اما ماموران توجھی به او نکرده و سرانجام نیز بعد از تماس ماموران با مافوق خود تصمیم گرفته

می شود وی به کھریزک بازگردانده شود و نامش ھم از لیست بازداشتی ھای اوین حذف شود. این فرد

که نامی از او برده نشده بعد از جان دادن به کھریزک منتقل می شود.

وقتی کاروان بازداشتی ھا کھریزک به اوین می رسد "مسئوالن اوین به خاطر اوضاع بد جسمانی و

ضعف بازداشت شدگان و بوی تعفن ناشی و صدمات بدنی" از پذیرش بعضی از آنھا خودداری می کنند

اما در نھایت ناچار به پذیرش آنھا می شوند.

در عین حال مسئوالن زندان اوین وقتی مشغول پذیرش کھریزکی ھا بودند حال یکی بازداشتی ھا به

ھم می خورد و نقش زمین می شود و ساعتی بعد روانه بیمارستان می شود.

نام این فرد مشخص نیست اما این بخش با روایت سھراب

سلیمانی مدیر کل زندانھای استان تھران در باره مرگ

محمد کامرانی تطبیق می کند. آقای سھرابی می گوید

که "آقای کامرانی در صف پذیرش زندان حالش به ھم می

خورد و به بیمارستان لقمان منتقل می شود و قبل از

فوت آزاد می شود و وقتی زنده بود تحویل خانواده اش

شد اما به دلیل بیماری روز بعد در بیمارستان مھر فوت

می کند."

دیگر جان باخته کھریزک آقای محسن روح االمینی است

که به نوشته مجله پنجره، در ساعت یک و نیم بعد از ظھر

(روز ٢٣ تیر) " یعنی روز انتقال کھریزکی ھا به اوین، به بیمارستان شھدای تجرش منتقل و با عنوان

"مجھول الھویه" پذیرش می شود."

اما آقای روح االمینی تنھا تا ساعت شش و ده دقیقه صبح دوام می آورد و در بیمارستان جان می

سپارد و "مسئوالن بیمارستان گواھی فوت او را با عنوان مجھول الھویه صادر می کنند."

غیر از این دو نفر نام امیر جوادی فر و رامین آقازاده قھرمانی نیز در میان جان باختگان بازداشتگاه

کھریزک به چشم می خورد.

پرونده باز کھریزک

در این پرونده نام آقای رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز به میان آمده که در زمان اجرا طرح

امنیت اجتماعی، کھریزک را مکان مناسبی برای "مجازات گردن کشان و ارازل و اوباش سابقه دار در نظر

گرفت تا ھوای جھنمی باالی چھل درجه جنوب تھران و فقدان امکانات اولیه بھداشتی برای زندانیان و

محدودیت ھا و شرایط سخت بدنی، آنھا را به خود آورد."

کمیسیون ِویژه رسیدگی مجلس به زودی گزارش خود را تقدیم مجلس می کند و برخی گزارشھا حاکی

از آن است که در این گزارش غیر از مقصران درجه پائین نیروی انتظامی و قاضی پرونده، نام کسانی

ھمچون سعید مرتضوی دادستان سابق تھران به میان آمده است.

بعد از این وقایع و تغییر رئیس قوه قضائیه آقای مرتضوی از قوه قضائیه به دادستانی کل کشور منتقل

شده و پنجره از احتمال جابه جایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز خبر داده است.

عبدالحسین روح االمینی پدر محسن روح االمینی که یکی از کشته شدگان کھریزک است، به این

نشریه می گوید:"ما امیدواریم با عوامل اصلی و پشت صحنه پرونده برخورد شود و فقط به مجازات این

چند نفر عناصر سطح پائین و محلی جنایت بسنده نشود، عدالت واقعی زمانی اجرا می شود که آمران

و مجوز دھندگان انجام این جنایت که در پست ھای باالی کشوری، قضایی و دانشگاھی قرار دارند،

مجازات شوند."

لینک ھای مرتبط اینترنتی

سایت مجله پنجره

بی بی سی مسئول محتوای سایت ھای دیگر نیست

مطالب پرخواننده کنونی

ناصرالدین شاه انگلیسی؛ یک روایت تازه از ایران

در بریتانیا

محسنی اژه ای از تشکیل پرونده برای 'تخریب

کنندگان اموال ز...

یک مقام بلندپایه وزارت خارجه بریتانیا وارد تھران

شد

رھبر اخوان المسلمین و ۶٨٢ نفر دیگر در مصر به

اعدام محکوم...

پشت صحنه فیلم 'من روحانی ھستم'

http://www.bbc.co.uk/worldservice/apps/fa/sendemail/i/http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi.shtml?t=%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi.shtml?print=1
http://del.icio.us/post?url=http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi.shtml
http://donbaleh.com/submit.php?url=http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi.shtml&subject=%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA
http://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi.shtml&title=%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/help/2008/10/081016_help.shtml#four
http://www.panjerehweekly.com/main/index.php?Page=definitiondossier&UID=18972
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/04/140426_l12_iran_naseredin_shah_kader_abdullah_book_hh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/04/140428_nm_evin_ezhei_strike_prisoners.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/04/140428_l12_iran_uk_ties_fco_simon_gass.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/04/140428_l51_egypt_mass_death_sentence.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/04/140427_l39_political_blog_i-am-not-rowhani.shtml


4/28/2014 BBC کھریزک و روایتی کھ خشم مرتضوی را برانگیخت -  ایران -  فارسی 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi.shtml 3/3

ویجتموبایلآر اس اسپادکستدریافت روزانه اخبار از طریق ایمیل

خدمات

موبایل شرایط استفاده  درباره ما 

حفظ اطالعات شخصی راھنمای دسترسی به سایت 

تماس با بی بی سی

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت ھای دیگر نیست

6 گزیده ھا 5 4 3 2 1  

فریدام ھاوس: دولت

ایران با آزادی اینترنتی

فعاالنه در جنگ است

آمار باالی بی سابقه

دانشجویان چینی در

خارج از این کشور

مردی با کاله گاندی؛

نماد مبارزه با فساد در

ھند

حال مریض ما چطور

است

http://www.bbc.co.uk/persian/services/email.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/services/podcast.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/services/feeds.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/services/2009/05/090512_pm_widget_conditions.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/
http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/termsofuse.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/aboutus.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/privacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/help/accessibility.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/contactus.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/links.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110419_l03_freedomhouse_iran.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/04/110418_l34_china_overseas_students_record.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/04/110418_an_india_anna_hazare_activist.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/04/110417_ka_subsidies_iran.shtml

