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انتشار جزئیاتی از شکنجه ها در بازداشتگاه کهریزک

وب سایت جرس، از وب سایت های نزدیک به معترضان در ایران، دوشنبه شب، ۲۹ آذر ۱۳۸۹ (۲۱ دسامبر

۲۰۱۰) اسناد کیفرخواست متهمان به قتل زندان کهریزک را منتشر کرده است که نشان دهنده شکنجه
های جسمی در این بازداشتگاه است.

بازداشتگاه کهریزک از بازداشتگاه های زیر نظر نیروی انتظامی بود که تعدادی از معترضان به نتایج اعالم شده
انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بعد از بازداشت به این بازداشتگاه منتقل شدند و دست کم سه نفر

از آنها به نام های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح االمینی در اثر شکنجه در این بازداشت جان
خود را از دست دادند. رامسن قهرمانی نیز بعد از آزادی ولی در اثر شکنجه هایی که در کهریزک شده بود، از

دنیا رفت.

با انتظار خبر شکنجه های گسترده و کشته شدن بعضی از بازداشت شدگان، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران
دستور داد این بازداشتگاه به دلیل "استاندارد نبودن" تعطیل شود.

با شکایت ده ها نفر از بازداشت شدگان کهریزک، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی ایران در سازمان قضایی
نیروهای مسلح دادگاهی شدند.

این سند ۲۷ صفحه ای که در وب سایت جرس منتشر شده، کیفرخواست ارائه شده در آن دادگاه است که به
امضای عباس پارساپور، معاون دادستان نظامی تهران، رسیده است.

در این کیفرخواست که تاریخ آن ۲۵ آذر ۱۳۸۸ است، ۱۱ مامور نیروی انتظامی از جمله عزیز الله رجب زاده،
فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، روانبخش فالح، رئیس وقت بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی تهران
بزرگ و فرج کمیجانی، رئیس وقت بازداشتگاه کهریزک، به عنوان متهم ذکر شده و موارد اتهامی هر کدام ذکر

شده است.

در این کیفرخواست همچنین یک غیرنظامی با نام محمدرضا کرمی (معروف به محمد طیفیل) نیز به مشارکت
در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد متهم شده است. در این کیفرخواست آمده که اقای کرمی یکی از

"ارادل و اوباشی" بوده که از پیش در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده و در آن زمان از سوی رئیس زندان (فرج
کمیجانی) به مسئولیت بند منصوب شده است.

در بخشی از این کیفرخواست آمده است: "افسر نگهبانان و سروکیل بند (محمد طیفیل) در موارد متعددی در
زمان پذیرش بازداشت شدگان و نگهداری آنان در زندان با لوله پی وی

مهمترین خبرها
حسن روحانی درباره تحریم سپاه به آمریکا

هشدار داد

حسن روحانی

تحریم احتمالی سپاه پاسداران هشدار داد و گفت سپاه

حافظ منافع ملی ایران است و در مقابل دشمنان "هیچ

اختالفی میان جناح های سیاسی ایران وجود ندارد."

11 اکتبر 

پلیس تهران: عامل آتش سوزی مسجد

جواداالئمه بازداشت شد
11 اکتبر 

سفارت ایران در لندن: احتمال 

برای نازنین زاغری واقعیت ندارد

11 اکتبر 

گزارش و تحلیل

ضریب هوشی ترامپ چقدر است؟

http://www.bbc.com/persian
http://www.bbc.com/persian
http://www.bbc.com/persian/tvandradio/2013/08/000001_bbcpersian_livetv
http://www.bbc.com/persian/media/video
http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-37434377
http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-37434376
http://www.bbc.com/persian/iran
http://www.bbc.com/persian/afghanistan
http://www.bbc.com/persian/world
http://www.bbc.com/persian/arts
http://www.bbc.com/persian/sport
http://www.bbc.com/persian/business
http://www.bbc.com/persian/science
http://www.bbc.com/persian/interactivity
http://www.bbc.com/persian/media/photogalleries
http://www.bbc.com/persian/blogs/viewpoints
http://www.bbc.com/persian/world-41580100
http://www.bbc.com/persian/iran-41584507
http://www.bbc.com/persian/iran-41582284
http://www.bbc.com/persian/iran-41581650
http://www.bbc.com/
https://search.bbc.co.uk/search?scope=persian
https://session.bbc.com/session?lang=fa-IR&ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Firan%2F2010%2F12%2F101221_u02_bb_kahrizak.shtml&userOrigin=news-ws-persian&context=news-ws-persian


سی به شدت بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح و اهانت قرار می
دادند."

آن طور که در این کیفرخواست آمده، ۱۲۳ نفر از بازداشت شدگان
اعتراضات روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در سوله ای ۶۵ متری نگهداری می شدند و
۳۷ نفر از اراذل و اوباشی که پیشتر بازداشت شده بودند هم به همین

سوله منتقل شدند.

طبق این کیفرخواست متهمان هنگام بازداشت جلوی چشم دیگر
بازداشت شدگان لخت می شدند، در این سوله جای نشستن نداشتند،

امکان استفاده از حمام نداشتند، در کل یک دستشویی برای همه ۱۶۰ نفر وجود داشته، بخشی از دود گازوئیل
موتورخانه بازداشتگاه به این سوله نشت می کرده است، تقریبا همه بازداشت شدگان به بیماری های عفونی

چشم مبتال شده اند و غذای روزانه بازداشت شدگان تنها یک عدد سیب زمینی کوچک و نصف نان لواش بوده
که در طول روز دو بار به آنان داده میشد.

در این کیفرخواست همچنین نام رامین پوراندرجانی، پرشک وظیفه مشغول خدمت در بازداشتگاه کهریزک، نیز
ذکر شده است: "سرهنگ کمیجانی که از ایراد ضرب و جرح بازداشتی ها توسط مامورین مطلع بوده پس از

فوت یک نفر از بازداشتی ها به نام امیر جوادی فر برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و تلقین این موضوع
که علت فوت وی مننژیت بوده، با مراجعه به دکتر فرهمندپور رئیس بهداری فاتب از وی می خواهد که علت

فوت مرحوم جوادی فر را بیماری مننژیت و محل فوت وی را داخل بازداشتگاه کهریزک اعالم نماید. حتی برای
انجام این کار، امضای متن از قبل آماده شده ای را از دکتر فرهمندپور تقاضا می کند لیکن نامبرده از امضای
برگه مذکور امتناع نموده و متعاقبا سرهنگ طوماری مسئول رفتر سردار رجب زاده با دکتر فرهمندپور تماس

گرفته و از وی می خواهد که آن برگه را امضا نماید که باز هم سرهنگ فرهمندپور امتناع نموده و به همین لحاظ
سرهنگ کمیجانی به پزشک وظیفه پوراندرجانی که در بهداری کهریزک شاغل بوده مراجعه و از وی می خواهد

که برگه را امضا نماید که وی نیز از انجام درخواست رئیس زندان امتناع می کند."

به نوشته این کیفرخواست، آقایان فالح و کمیجانی مدعی هستند که متن نامه توسط سعید مرتضوی، دادستان
وقت تهران، به آنان داده شده و آقای مرتضوی از آنها خواسته "به دلیل مصلحت" این گزارش را تهیه کنند.

دادگاهی که این کیفرخواست در آن قرائت شد، دو نفر از متهمان را به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح
االمینی و محمد کامرانی عالوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای

نقدی، تحمل شالق تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد.

نه متهم دیگر این پرونده هم به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس،
پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شالق

محکوم شده اند.

یکی از متهمان پرونده هم به دلیل "عدم احراز جرم" از اتهامات وارده
تبرئه شد.

در پی صدور این حکم اولیای دم سه مقتول بازداشتگاه کهریزک اعالم
کردند محکومان را قصاص نخواهند کرد و در خواهان محاکمه و مجازات آمران قتل فرزندانشان شدند.

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان
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تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود،
اواخر مردادماه امسال توسط دادگاه انتظامی قضات ایران از سمت هایشان تعلیق شدند و مصونیت قضایی آنها

لغو شد.

خانواده کشته شدگان کهریزک، این اقدام را "هرچند با تاخیر" گامی بلند در اجرای عدالت و "بت شکنی" در
دستگاه قضایی محسوب کردند و آن را حاصل "زحمات طاقت فرسای" ۱۴ ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان

دستگاه قضایی دانستند که در برابر "فشارها، توصیه ها، تهدید ها و تطمیع ها" مقاومت کردند.
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