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 !ایران حکومت اسالمی در و جنایت قتلرونده پ چند بازخوانی

 
 بهرام رحمانی    

bahram.rehmani@gmail.com  

 
خشونت و جنایت و اعدام و ترور در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی در چهار دهه اخیر، بیش از پیش رواج یافته است. 

کارانه ماموران  عام و انظار عمومی، با رفتارهای وحشیانه و تبه ویژه به زنان در مالء حکومت اسالمی با اعدام، شالق، توهین به

شهروندانی که تحمل توهین و تحقیر را نداشته و حاضر نیستند  ، همواره کوشیده است تارسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی

از فعالین سیاسی  مرعوب منکوب نماید. گردن بگذارند کار تبه به قوانین ارتجاعی این حکومتشان  در زندگی شخصی و اجتماعی

استفاده  مواد مخدر، سوء فقر، فحشا و اند. تورم و گرانی، بیکاری، تا نویسنده و هنرمند با فتواهای روحانیون حکومتی ترور شده

 .سقوط اخالقی هولناکی را در جامعه دامن زده است و رشوه دهی،گیری  از قدرت، فساد اداری، اقتصادی، اختالس و رواج رشوه

اش با شلیک پنج گلوله به  پوش اصالح طلب گر حکومت اسالمی، بلکه یک وزیر شیک بان و شکنجه اکنون نه یک پاسدار و زندان

یران و در جریان سرکوب مردم ا 57داند که این وزیر در اوایل انقالب  قلب همسر جوانش، مرتکب قتل شده است. کسی چه می

این انقالب، پاسدار و سرباز گمنام امام زمان و تیرخالص زن به زندانیان سیاسی بود؟ واقعا باید شعار خیزش جوانان در دی ماه 

را قاب طالیی گرفت و به در و دیوارهای شهرها و « گرا، دیگه تمومه ماجرا اصول ،طلب اصالح»اند  ، که گفته1396سال 

 یران آویخت!روستاهای ا

 

 
 

آوری  مؤسسه فن»و کارشناسی ارشد ریاضی از « دانشگاه صنعتی شریف»آموخته کارشناسی ریاضی از  محمدعلی نجفی دانش

طلب است و از جوانی در عرصه سیاست ایران حضور فعال داشته است. ریاست دانشگاه،  آمریکا است. او اصالح« ماساچوست

، ریاست «(اکبر هاشمی هاشمی رفسنجانی»و دولت « میرحسین موسوی»انی دولت وزارت آموزش و پرورش)در سال پای

)در دولت محمد خاتمی(، مشاور رییس جمهوری)در دولت حسن روحانی( و شهرداری تهران تنها بخشی  سازمان برنامه و بودجه

 سیاست است.  ها و کارنامه عریض و طویل او در حوزه  از سمت

الدین فارسی، که  طلبان بود. پیش از او اما جالل جمهوری اصالح نامزد انتخابات ریاست 84سال  چنین در محمدعلی نجفی، هم

 .محمدرضا رضاخانی را در یک نزاع به قتل رساند 71جمهوری بود، مرتکب قتل شده بود. او در سال  زمانی نامزد بالقوه ریاست

از « ای ازدواج صیغه»و « نامشروع»با زن جوان شکل گرفت. رابطه ها، شایعاتی درباره خبر ازدواج او  زمان با انتشار عکسهم

او،   ویژه از سوی رقبای سیاسی شد و زندگی شخصی شهردار سابق را به جمله شایعاتی بودند که در مورد این زوج مطرح می

 داد. گرایان، زیر نقد قرار می یعنی اصول

 
های اجتماعی ترکید.  های ایران و شبکه در رسانه  ردار سابق تهران مانند بمبخبر قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهاکنون 

مه، گزارش دادند که همسر دوم محمد علی نجفی، در آپارتمان خود در منطقه  28 -شنبه هفتم خرداد  های ایران ظهر روز سه خبرگزاری

روز پس از آن ویدیوهایی از ورود نجفی به پاسگاه پلیس، آباد تهران با شلیک پنج گلوله به قتل رسیده است. به فاصله یک  سعادت

ها اظهار نظر دیگر  کند و ده هایی راجع به انگیزه قتل همسرش و خبرنگاری که اسلحه نجفی را جلوی دوربین خالی می هایش به پرسش پاسخ

 .در این باره منتشر شد

وانش مطرح کرده است نفوذی بودن اوست. کسی که تمام عمرش وزیر تر آن است که یکی از اتهاماتی که نجفی برای کشتن همسرش ج جالب

کش بوده است و همواره سر و کارش با اطالعات و سپاه و بسیج و غیره بوده است اکنون پس از کشتن زنش مدعی  و وکیل یک حکومت آدم

تر بود و  ها سال از او کوچک بختی که ده ناست است که او نفوذی یک نهاد امنیتی بوده است؟ کسی که با اسلحه زنش کشته است زن نگو

  هم بود توسط این هیوال کشته شد.« نان و نام»احتماال جویای 

با وازرت اطالعات  جوانش همسر که مدعی شده اکنون طلبان حکومت اسالمی است های اصلی و سرشناس جناح اصالح نجفی که یکی از مهره

ها  نشده است و شاید هم به این زودیهنوز روشن  های پشت پرده آن، و واقعیت این قتل ههنوز انگیز در حالی کهکرده است  همکاری می

ای بوده که اطالعات سپاه برای  کرده است؟ آیا او تله داند آیا میترا استاد واقعا با نهادهای امنیتی همکاری می کسی نمی نگردد. شنرو

است؟ آیا انگیزه شخصی بوده  های فساد در شهرداری تهران بوده ن پیگیر پروندهطلبان گذاشته بود، چو پیشین و چهره مطرح اصالح شهردار
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اش با انصاف نیوز مصاحبه کند، قصد افشاگری درباره شوهرش را داشته است؟  است؟ آیا استاد که قرار بود فردای روز به قتل رسیدن

 افشاگری درباره چه؟

 .نشده استداده  ها هنوز پاسخ دقیقی به هیچ یک از این سئوال

 

های مطرح  های ایران پر شدند از خبرهایی درباره دو قتل؛ میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، از چهره ظرف دو روز اخیر رسانه

  طلب و شهردار پیشین تهران، و محمد خرسند، امام جمعه کازرون. اصالح

کیل و یک روحانی در اردیبهشت، یک امام جمعه و همسر شهردار سابق چهار قتل در ایران در مدتی کوتاه اتفاق افتاد و جنجالی شد. یک و

 .رسد  ها به اطالع مردم نمی های واقعی پشت این قتل تهران در خرداد. بازار شایعه داغ است و انگیزه

ضربات چاقو به قتل  اش با در مقابل خانه ،مه 29خرداد  محمد خرسند، امام جمعه کازرون، ساعت سه و نیم بامداد روز چهارشنبه هشتم

ظهر چهارشنبه  12ساله ساعت  47 «د -ح »عامل این جنایت به نام » رسید. فرمانده انتظامی استان فارس پس از چند ساعت اعالم کرد:

 .«طی یک عملیات منسجم پلیسی در مخفیگاهش در شهرستان کازرون شناسایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد ،هشتم خرداد

 

در نزدیکی در ورودی  98 ای در همدان بود. این طلبه شنبه هفتم اردیبهشت قتل مصطفی قاسمی، طلبه ،ترین حوادث از جنجالی دیگر یکی

خانه حوزه علمیه  مسئول کتاب و «حاج کربعلی» حوزه علمیه همدان هدف گلوله یک کالشنیکف قرار گرفت و کشته شد. او امام جماعت مسجد

 .بود. یک روز بعد فرمانده انتظامی همدان از کشته شدن قاتل در جریان تعقیب و گریز با پلیس خبر داد دامغانی همدان

تر  و خود او نیز در اینستاگرام مسئولیت قتل طلبه همدانی را بر عهده گرفته بوده است. بهروز حاجیلو پیش اعالم شد نام قاتل بهروز حاجیلو

های  رسانه های گسترده به دنبال داشت. این قتل واکنش. ا با اسلحه در اینستاگرام منتشر کرده بودتصاویری از بدن خالکوبی شده خود ر

را در این  «ردپای یک شبکه خزنده» گرایان تندرو از جمله روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، و روزنامه کیهان وابسته به اصول

 .دانستند «ها سلبریتی»طلبان و  الحآن را برخی اص «آبخشور»کردند و  «کشف»ماجرا 

ای و یک خبرگزاری مدعی اصالحات با ساخت و انتشار این دروغ شاخدار که زائران عراقی  دو روزنامه زنجیره»روزنامه کیهان نوشت: 

اق پدید آوردند که بعد از آیند! جنجال فراوانی را با هدف برهم زدن رابطه دو ملت ایران و عر برای عقد موقت زنان ایرانی به مشهد مقدس می

داری را  ها و شایعات جهت چندم، دروغ بافی خود اعتراف کنند! یک هنرپیشه زن دست های قضایی و تحقیقات میدانی ناچار شدند به دروغ پیگرد

! آن، نسبت دادن جهاد نکاح ترین کشد که تازه سو با اهداف اعالم شده دشمنان اسالم و انقالب و مردم طراحی شده است به میان می که دقیقا هم

شود ولی آیا این  الشعبی است! که جعلی بودن آن برمال می های ایرانی برای اعضای حشد به یک روحانی و توصیه به صیغه شدن خانم

 «تاثیر بوده است؟ پراکنی علیه روحانیت، در ترغیب قاتل روحانی شهید همدانی بی نفرت

کاری خطرناک است. او  «ابزار»عنوان  طلب است که هشدار داده بود استفاده از اوباش به گران اصالح اشاره کیهان به عباس عبدی، از تحلیل

کنند،  کنند و رسما و حتی احمقانه اعالم ترور می پروا رفتار می فراموش نکنید که این جماعت در چارچوب امنیتی موجود چنین بی»گفته بود: 

 .«ته شود. در این صورت اوباش حرف اول را در شهر خواهند زدوای به روزی که این پوشش امنیتی برداش

 

شدن یک وکیل دادگستری به نام حمید حاجیان در منطقه کامرانیه تهران خبرساز شد. او روز چهارشنبه چهارم  کشته اوائل اردیبهشت

داد زیادی گلوله به قتل رسید. با گذشت بیش هدف حمله قرار گرفت و به گفته پلیس با شلیک تع همراه با زن همراهش ،آوریل 24اردیبهشت 

های اقتصادی بوده  قدر گفته شده که او درگیر پرونده ها درز نکرده است. فقط همین پرده این قتل خبر دقیقی به رسانه از یک ماه هنوز از پشت

 .است

سری  همکاران حاجیان مدعی شدند که او در یک برخی از افراد و»محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، در این باره گفته بود: 

 .«پرونده مفاسد اقتصادی وکیل بوده است اما این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است و صحت و سقم آن مشخص نیست

ی اجتماعی ها ساعتی پس از پخش خبر کشته شدن حاجیان، در شبکه. حمید حاجیان، وکیل دادگستری که در محله کامرانیه تهران به قتل رسید

به سراغ حمید » از حسین هدایتی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه، نقل قول آورده شده که در آخرین جلسه دادگاه خود گفته بوده است:

دگاه میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت که اگر اسمش را در دا 50حاجیان که یک وکیل بانفوذ است و 

 .«کند؛ شاید فرار آقای یقینی نیز دست ایشان باشد ببرم از من شکایت می

 

اکتبر  17-1397 مهر 25قتل فرشید هکی، حقوق دان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه 

شماری از فعاالن بازداشت شده محیط زیست به فساد در زمانی رخ داده است که ، 2018

 .اند االرض متهم شده فی

زندان  1396دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در  تر، پیش

سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعاالن محیط زیست به کوه دنا «. خودکشی کرد»

کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای عالیق « برخورد»

آلودگی محیط زیست؛ غالمعلی احمدی، دانشجوی دکتری  هایی مانند کنترل پژوهشی در زمینه

ریزی برای تغییر  فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه

نگار فعال محیط زیست؛ حامد  رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه

شناس؛ اردشیر راد، مهندس  ندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمینامیری مه

کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد 

های  احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نامطلب؛  فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی

 .جان باختند« تصادف رانندگی»»در شهر جم استان بوشهر در  1396محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند 

 14 - 1397تیر  23به قتل رسید. خبر زیر در  1397که در تیر ماه عالوه بر فعاالن محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد 

 :منتشر شده بود 2018ژوئیه 

پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی ِان ای از پدر وی 

 .د رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده استهویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جس

ماه  زمان با خیزش مردمی دی ماه هم دی 12ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار، روز  33مریم فرجی، 

 .وزارت اطالعات در زندان اوین تحت بازجویی بود 209روز در بند  10بازداشت و مدت 
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سال حبس  3دادگاه انقالب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم  26در شعبه  97فروردین  19ی در تاریخ دادگاه بدوی و

 .سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد 2تعزیری و 

 .معلومی منتقل کرده بودند، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نا2018ژوئیه  5-1397تیر  14شنبه  روز پنج

ها دامن زده  به نگرانی، 2018اکتبر  23 – 1397ناپدید شدن هاشم خواستار، رییس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان 

 .های گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود است. خواستار در سال

 

 
 

تحرک طلبان درون و بیرون حکومت به  و عناصر مهم اصالح اند امنیتی در پرونده قتل میترا استاد، ورود کرده -اکنون دستگاه قضایی 

 شان را تبرئه کنند.  نوعی وزیر و شهردار سابق تا بهاند  درآمده

ه خیانت خواهد کرد و ما را نیز کرده ک میترا اصال خیانت نکرده بود اما در دعواهایش مرتب تهدید می»دختر محمدعلی نجفی هم گفته است: 

 «.تهدید به اسیدپاشی کرده بود

 

منزل جدیدش در سعادت آباد، که حدود یک ماه پیش برای میترا استاد گرفته بود، او با شلیک گلوله کشت. پنج بار  در محمدعلی نجفی

 شود. صدای شلیک در ساختمان شنیده می

)میترا نجفی(،  همسر محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران،  م خرداد، گزارش دادند که میترا استادشنبه هفت های ایران ظهر روز سه خبرگزاری

 .آباد تهران با شلیک پنج گلوله که دو گلوله آن به مقتول اصابت کرده، به قتل رسیده است در آپارتمان خود در منطقه سعادت

د و نقیضی از محمدعلی نجفی و میترا استاد و نیز انگیزه قتل منتشر شد. سپس پس از انتشار خبر قتل میترا استاد، خبرهای مختلف و گاه ض

 .پس از تسلیم خود به ماموران پلیس، به قتل همسر دومش اعتراف کرده است شنبه اعالم شد که محمدعلی نجفی عصر سه

ش اختالف داشته و قصدش نه قتل، بلکه ها با همسر دوم محمدعلی نجفی در نخستین ویدئوی خود پس از قتل میترا استاد گفت که مدت

 «گذرم. از خون دخترم نمی»شده و گفته است: « قصاص»او بوده است. مادر مقتول هم خواستار « ترساندن»

     

، براى انجام بازپرسى در رابطه با قتل 2019ماه مه  29 - 1398محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، امروز چهارشنبه هشتم خرداد 

 .دوم خود میترا استاد، به دادسراى امور جنایى منتقل شدهمسر 

کردم که از یکدیگر جدا  قدر اصرار مى سکه بود و هر چه 1362مهریه همسرم »به گزارش خبرگزای میزان، نجفی در همین رابطه گفت: 

 «کرد. شویم، قبول نمى

داد که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه  ر مىکرد و در اختیار همسرم قرا هاى مرا شنود مى یک نهاد تماس»او افزود: 

 «قتل نبوده است.

بعد از این حادثه سر خاک پدر و پدربزرگم رفتم که خود را بکشم؛ اما زمانى که با خود فکر کردم به این »چنین گفت:  محمدعلی نجفی، هم

 «معرفى کنم.نتیجه رسیدم که قانون راه بهترى است و تصمیم گرفتم که خود را 

کرد و یکى از  از وقتى که به عقد من درآمد از اردیبهشت پارسال تا دیروز مسائل ناموسى نبود، اما تهدید ناموسى زیاد مى»نجفی گفت: 

کرد و با کارد  کردیم شروع به شکستن وسایل خانه می ترین مسائل دعواى ما همین موضوع بوده است. هر وقت صحبت از طالق مى اصلى

 «نمود. می حمله

 «خواهم کارى کنم که از زندگى بیزار شوی. گفت مى ات را پرداخت کنم اما مى این اواخر گفتم من حاضرم هر چه دارم بدهم تا مهریه»او افزود: 

را شنبه نخستین مصاحبه محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، پس از قتل همسر دومش میت صدا و سیمای جمهوری اسالمی نیز شامگاه سه

 .«بترساند»خواسته او را  استاد را منتشر کرده بود. نجفی در این مصاحبه مدعی شده است که قصد قتل میترا استاد را نداشته و تنها می

امروز که دعواهای دو سه روز اخیر باال گرفت من یک مقداری عصبانی شدم. اسلحه را بردم. ایشان »گونه توضیح داد:  نجفی واقعه را این

خواهی این بحث را تمام کنی یا نه؟ ایشان هول شد.  تر برای ترساندن. اسلحه را نشانش دادم و گفتم می حمام، من هم پشت سرشان. بیشرفتند 

 «...تقریبا گالویز شد با من. هنوز توی وان نرفته بود، خودش را انداخت روی من که اسلحه آماده بود

حتما بهتر بود. ولی حقیقت این است که من در طول »، گفت: «کرد آیا بهتر نبود شکایت می»شهردار سابق تهران در پاسخ به این پرسش که 

کرد بنا به دالیل خودش. روحیه  های مختلفی را طی کردم. بارها به ایشان پیشنهاد طالق با توافق را دادم. ایشان قبول نمی یک سال گذشته راه

 «ن هم دچار چنین اشتباهی بشوم.خاصی داشتند و متاسفانه این روحیه باعث شد که م

 

اعالم کرده بود که خانم استاد روز قبل از حادثه با او تماس گرفته و « نیوز انصاف»زمان با انتشار خبر قتل میترا استاد، یکی از خبرنگاران  هم

 .های آینده شده است خود خواستار انجام مصاحبه با این رسانه در روز

ماه مه، در مورد موضوع احتمالی  29 -ب به صدا و سیمای جمهوری اسالمی، روز چهارشنبه هشتم خرداد باشگاه خبرنگاران جوان، منتس

ها قرار گرفت، به یک موضوع  عنوان قاتل تسلیم کرد و مقابل دوربین زمانی که نجفی خود را به»مصاحبه مورد درخواست میترا استاد نوشت: 

 «ازل معمای قتل استاد و محتوای مصاحبه وعده داده او باشد.توانست کلید حل پ اشاره کرد، موضوعی که می

ای کند و مدام شهردار  های خود اشاره کرد که استاد قصد داشته اسرار زندگی او را رسانه نجفی در صحبت»این خبرگزاری ادامه داده است: 

 «کرده است. اسبق را تهدید به افشاگری می

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48967327


 

4 
 

های جنگ و اصالحات به  های دولت اما این اسرار چیست که موجب شده مرد آرام و یخی کابینه»باشگاه خبرنگاران جوان، افزوده است: 

چه اسراری در زندگی خود دارد که حاضر است به  کار  خاطرش دست به اسلحه ببرد و به زندگی همسر خود خاتمه دهد؟ یک سیاستمدار کهنه

 «ها شود؟ قیمت زندان رفتن و اعدام، مانع از افشای آن

ها مبنی بر مطرح شدن بحث خیانت توسط مقتول در یادداشت به  هرگونه ادعای منتشرشده در رسانه»رسانی پلیس تهران  ییس مرکز اطالعر

 .تکذیب کرد را قویا« دست آمده از محمدعلی نجفی

جفی؛ شهردار اسبق تهران در یادداشت به دست آمده از آقای محمدعلی ن»تسنیم گفت:  شناس در همین رابطه به خبرگزاری بابک نمک

ای مبنی بر خیانت میترا استاد عنوان نشده  وجه هیچ اشاره هایی در رابطه با اختالفات خانوادگی و درخواست طالق مطرح شده اما به هیچ بحث

 «است.

تالف شده و درخواست آقای نجفی مدعی است از حدود یک سال پیش با مقتول دچار اخ»تصریح کرد:  رسانی پلیس تهران رییس مرکز اطالع

 «طالق داده که همسر وی با این درخواست موافقت نکرده و این انگیزه قتل بوده است.

خبرآنالین نیز نوشته است که تلفن همراه میترا استاد در محل جنایت پیدا نشده است. طبق این گزارش، احتمال این وجود داشته که نجفی 

ها  ای دیگری با هدف بازداشت نجفی، آن خود برده باشد؛ ولی پس از مراجعه ماموران به خانه هنگام خروج از محل جنایت گوشی را همراه

 .اند های میترا استاد را در آن خانه یافته گوشی

خبرگزاری برنا نیز گزارش داده است که محمدعلی نجفی بامداد امروز چهارشنبه به هنگام ورود به دادسرای جنایی تهران در مسیر تحقیقات 

چنین  طبق این گزارش، نجفی هم« کرد. صدای او را برای نهادهای امنیتی کشور ارسال می»ضایی مدعی شده است که همسرش میترا استاد ق

 داشته است.« قصد خودکشی»گفته که پس از این اتفاق 

 

ود که دخترم به عقد نجفی درآمد. پسرش ماه قبل ب 7یا  6»، گفت: «ایران»وگو با روزنامه دولتی  در این میان مادر میترا استاد در گفت

که به  خرداد و درست ساعاتی قبل از این 7شنبه  و نیم بامداد سه 4گفت که میترا با نجفی اختالف دارند. دخترم حتی ساعت  همیشه به ما می

 «قتل برسد به برادرش پیام داد که تا االن با نجفی درگیر بوده است.

گذرم  من از خون دخترم نمی»دخترش بوده، گفته است: « دامادش عامل قتل»ی مادر مقتول متوجه شده که ، وقت«ایران»به گزارش روزنامه 

 «خواهم. و برای قاتلش قصاص می

های جاسوسی غربی، در دادگاه به ارتباط همسرش با یک نهاد امنیتی اشاره کرده اما نامی از آن نهاد نیاورد تا این که  نجفی همانند فیلم

مسئولیت این اتفاق بر عهده کسانی است که دو سال »کرباسچی ساعتی پس از انتشار خبر قتل میترا استاد، در توئیتی نوشت که غالمحسین 

 «طلبان کندند. پیش این چاه ویل را برای نجفی و اصالح

عنوان  رگزاران، نجفی را بهخاطر اختالس در شهرداری تهران روانه زندان شد، اعضای شورای مرکزی کا بیست سال قبل که کرباسچی به

طور غیرمستقیم از  گرایان اولین نفر است که به دبیرکل انتخاب کردند تا حمایت خود را از او نشان دهند. این بار، اما کرباسچی زودتر از اصول

 کند.  نجفی حمایت می

کرده است. بر سر همین  ها صوت ارسال می برای آنفرستادند و او نیز  نهادهای امنیتی برای میترا استاد صوت می»نجفی در دادگاه گفته 

 «موضوع با ایشان به شدت درگیری داشتیم . بارها تاکید کردم که از یکدیگر جدا شویم ولی حاضر به جدایی نبود.

امروز با دستنبدی  دهد تا صبح رود و پس از آن خود را به کالنتری تحویل می گوید قرار بوده خودکشی کند اما قبل از آن به قم می نجفی می

 آهنی و لباس آبی زندان در دادسرای جنایی دیده شود.

هایی از عامل جنایت به دست  وگو با همشهری گفت: قتل همسر دوم شهردار سابق تهران یک جنایت عادی است و سرنخ یک منبع آگاه در گفت

که از مدرسه به خانه برگشت با  و پیدا شد. پسر وی پس از آنساله ا 13آمده است. به گفته وی، جسد میترا استاد ظهر امروز و توسط پسر 

 .رو شده و پلیس را خبر کرده بود جسد مادرش روبه

صحنه جرم به همراه بازپرس جنایی و سرپرست دادسرای جنایی تهران   های تشخیص هویت، بررسی به دنبال اطالع پلیس از این ماجرا، تیم

 .عادت آباد شدند و تحقیقات برای کشف راز جنایت آغاز شدراهی محل حادثه در خیابان دادمان س

گلوله به سوی او شلیک  5های همشهری از این حکایت دارد که جسد میترا استاد در حمام خانه و در حالی پیدا شده که عامل جنایت  پیگیری

 .کرده بود که یک گلوله به دست و یک گلوله به قلب او اصابت کرده و باعث مرگش شده است

آباد نقل مکان کرده بودند و هنوز بعضی از  دهد که این زن و پسرش به تازگی به طبقه هفتم برجی در خیابان دادمان سعادت ها نشان می بررسی

 شان وجود داشت و باز نشده بود.  بندی در آپارتمان ها به صورت بسته اثاثیه آن

 

ستاد با نهادهای امنیتی موجود نیست. رییس فراکسیون امید نیز از بهانه پرونده گوید قرائنی از ارتباط میترا ا گوی قوه قضاییه می سخن

 های سیاسی و رفتارهای دوگانه تلویزیون انتقاد کرد. حساب  محمدعلی نجفی برای تسویه

ن محمدعلی نجفی، با گوید شواهدی از ارتباط میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهرا گوی قوه قضاییه، می غالمحسین اسماعیلی، سخن

 .اولویت این دستگاه روشن کردن پرونده قتل میترا استاد است نهادهای امنیتی وجود ندارد و

 

ها و صدا و سیما در جریان پرونده محمدعلی نجفی گالیه کرده و  زمان، محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس، از رویه رسانه هم

گروهی دنبال اغراض سیاسی خود هستند و این مسئله درست نیست و نباید از مسائل شخصی افراد برای  متاسفانه در هر اتفاقی»گفته است: 

 «های شخصی استفاده کرد. تسویه حساب

داد مانند سایر پروندهای شخصی  این پرونده یک پرونده شخصی است و باید صدا و سیما اجازه می»خبرگزاری ایلنا به نقل از عارف نوشت: 

 «کرد. رسانی می ی خود را طی کند و بعد اطالعروند طبیع

ها هم سخنی خواهند گفت و وضع بدتر  دوباره آن»رییس فراکسیون امید در عین حال افزوده که اگر مجلس تذکری به صدا و سیما بدهد 

 «شود. می

لحه در برابر دوربین مورد انتقاد های اس پلیس و خبرنگار صدا و سیما در آگاهی شاهپور و به دست گرفتن آلت قتاله و شمارش فشنگ

 طلبان قرار گرفته است.  اصالح

بر اساس قانون آیین دادرسی، آلت قتاله و سایر ابزارهای مربوط به جرم باید ضبط شده و دور از دسترس افراد غیرمرتبط با پرونده قرار 

های روی    با همین اسلحه صورت گرفته، وانگهی اثر انگشت ها باید با دقت آزمایش شوند تا محرز شود که شلیک در صحنه جرم گیرند. گلوله

 شد.  سالح باید ثبت می



 

5 
 

آلت جرم زمانی در »رسانی فرماندهی انتظامی تهران، در مقابل این قبیل انتقادها گفته است:  سرهنگ بابک نمک شناس، رییس مرکز اطالع

کند. یعنی بعد از آن است که سالح خالی که  شده اعتراف می  اسلحه کشف اختیار خبرنگار قرار گرفت که متهم صراحتا به ارتکاب جنایت با

 «های آگاهی. دهیم آن هم با نظارت بچه خشابش از آن جدا بود را در اختیارش قرار می

 

گری بوده است؟ او آیا ارتباط محمدعلی نجفی و میترا استاد، او را مجبور به استعفا از مقام شهرداری تهران کرد یا ماجری استعفایش چیز دی

 خواست از میترا یک عنصر سیاسی حکومت ساالمی بسازد. که می

های باالیی داشت. کسی که پنج بار ماشه را کشیده و همسر جوان  ها و مقام جنایتی که قاتلش در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسالمی پست

 کند! یا دارند: هدف، وسیله را توجیه میهای پرستوسازی دن ست که مدیران تمام پروژه خود را کشت! بلکه باوری

گیری او به  شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای این سال استعفا کرد و بررسی کناره 1396محمدعلی نجفی از شهریور تا اسفند 

 اعضا با استعفای او موافقت کردند. 97جلسات شورای شهر تهران در سال بعد موکول شد و در آغاز سال 

ای یا عقدی بودن ازدواج آن دو مطرح  آن بحث همسر دوم پیش آمد و پس از شایعاتی که درباره درست بودن یا نبودن این خبر و صیغهاز  پس 

 وگو کرد. عنوان همسر عقدی وی با خبرنگاران گفت شد میترا استاد به

عاشق شدیم و ازدواج کردیم؛ هر فردی »ها گفته بود:  میترا استاد در آخرین مصاحبه خود در واکنش به انتقادها از این ازدواج به رسانه

 «تواند عاشق شود و ازدواج کند، بنده عقدنامه دارم و حتی اگر صیغه هم بودم مشکلی نداشت. می

هایی از نجفی و همسر دومش را منتشر کرده بود که این  تر خبرساز شده بود. یک کانال تلگرامی عکس ماجرای ازدواج دوم نجفی پیش

زمان بود با استعفای نجفی از شهرداری تهران و این شائبه را تقویت  دنبال داشت. این ماجراها هم گرایان را به ها انتقادات تند اصول عکس

 کرد که دلیل استعفای نجفی همین ماجراها باشد اما بعد اعالم شد که نجفی به علت بیماری از شهرداری تهران استعفا داده است. می

از مرکز کرمانشاه در بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی سراسر « واران»، برای بازی در فیلم 1396در سال میترا استاد 

 کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

 به کارگردانی کامران قدکچیان به ایفای نقش پرداخته بود.« دختر شاه پریون»چنین در فیلم سینمایی  میترا، هم

از کرمانشاه به  1389اش از سال  همراه خانواده پدری ازدواج ناموفق داشته و حاصل این ازدواج یک پسر بود به تر یک استاد که پیش

های ضمنی نوروزی  کنند. او در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر از اسالمشهر کاندیدا مستقل بوده است اما حمایت مکان می  اسالمشهر نقل

 داشت. جمعه اسالمشهر را با خود امام

،  چون دارالقرآن اسالمشهر و یا کانون فرهنگی اسالمی بالغ این ایام مصادف است با حضور پررنگ او در مجامع مختلف اسالمشهر هم

بار  شود. این طلبان کشیده می سوی اصالح از آن به یابد اما پس  وابسته به سپاه اسالمشهر. او در انتخابات شورای اسالمشهر شانس رقابت نمی

هللا پیمان  مذهبی از جمله جلسات سخنرانی و دعای کمیل در منزل حبیب -طلبان و حتی جلسات نیروهای ملی  و با حضور در جلسات اصالحا

کند و در مناطق مختلف تهران کارهای اقتصادی با  آباد ایجاد می کاری در تهران خیابان عباس کند. او در همین زمان یک دفتر مقاطعه سعی می

های زباله  های حیوانات در این پارک و یا رنگ کردن صندلی و سطل چون نوسازی پارک ساعی و نام نوشته دهد هم تهران انجام می شهرداری

 پارک رضوان در خیابان قصرالدشت تهران و...

ای منتشر شد که صحت این  کنی برای مناطق مختلف شهرداری تهران شده است. بعدها از او گفتگوی تلفنی او در این زمان متهم به کارچاق

کرد، در این ایام میترا استاد به محمدعلی نجفی نزدیک شده بود و آغاز ارتباطات مخفیانه میترا استاد با محمدعلی نجفی در  ادعا را ثابت می

ورای شهر تهران هم ها به ش های شهرداری کاری در مناقصه این زمان است. فساد مشترک نجفی و میترا استاد و داللی میترا برای پیمان

 پذیرد. ها را نمی دهد اما محمدعلی نجفی آن شود شورا به شهردار تهران تذکراتی را می شود. گفته می کشیده می

 

 
 

گردد. اولین کار برادر استاد،  برنامه مشغول به کار می عنوان مشاور شهردار تهران در امور فوق در همین دوران برادر میترا استاد به

اولین « پوششی عجیب»کوبی میترا استاد در وضعیت  شن تولد محمدعلی نجفی در هتل اسپیناس تهران بود که با رقص و پایبرگزاری ج

 حضور علنی محمدعلی نجفی و میترا استاد بود.

رتباطی با میترا استاد چنان وجود هرگونه ا شد اما نجفی هم صورت علنی در کنار محمدعلی نجفی و برادرش دیده می از آن، میترا استاد به پس 

 کرد.  کرد و او را خواهر مشاور خود معرفی می را کتمان می

دشت را لرزاند.  های تهران و البرز، حوالی مشکین تر در حدفاصل استان ریش 2/5ای به بزرگی حدود  زلزله ،1396آذر  29روز چهارشنبه 

شت و پیامی نداد. او روز بعد در کانال تلگرامی خود اعالم کرد که از نخستین نجفی که شهردار تهران بود تا ظهر روز بعدش از زلزله خبر ندا

نبه  شب چهارشنبه باخبر بوده و حضور داشته، ولی هفته بعدش اعالم کرد که از نخستین دقایق صبح پنجش دقایق وقوع زلزله، یعنی از نیمه

 را استاد در کیش بودند.در جریان زلزله بوده است. شایع شد که او در هنگام زلزله با میت

 تواند توجیهی برای کشتن میترا باشد.  که آیا سازمان اطالعات سپاه پاسداران، وارد این رابطه شده است یا نه؛ نمی این
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اما روشن است که دعوا بین جناح های حکومت اسالمی، بر سر تقسیم قدرت و ثروت یک واقعیت غیراقابل انکار است. اما در عین حال، این 

 شان هم چنان حفظ کنند. شوند و تا حکومت ها در برخورد با مخالفات سریعا متحد می جناح

شد که در  کرج مربوط می -ای در ضلع شرقی پارک چیتگر در خروجی پمپ گاز چیتگر در بزرگراه تهران  یکی از این اختالفات عمده به منطقه

هکتاری به شهرداری تهران برای استفاده و رفع نیازهای عمومی واگذار  40ی ا هللا مالعلی کنی، مجموعه توسط خانواده آیت 1391سال 

خواهد این  شود و سپاه از قالیباف می گذاری می نام« اردوگاه شهید میرحسینی»شده است، در اواخر شهرداری محمدباقر قالیباف این مجموعه 

 1396شهریور  17طور که  شود، اما آن ورای شهر مواجه میمجموعه را موقتا در اختیار سپاه پاسداران بگذارد که با مخالفت ش

محمدعلیخانی عضو شورای شهر تهران در سی و ششمین جلسه شورای شهر اظهار کرده است: این مجموعه که متعلق به شهرداری تهران 

 پاسداران آن را تصاحب کرده است.صورت قهری و با دخالت نظامی سپاه  است در دوره مدیریت جدید شهرداری به همراه اموال داخل آن به

نامیده، بلکه در اطراف این مجموعه نیز با حصار کشی مانع « منطقه نظامی»تنها این منطقه را  سپاه پاسداران با شروع شهرداری نجفی نه

 رسانی شهرداری تهران شده است. خدمات

هایی که در این  هران نوشت که از عبور و مرور به زمین، همان زمان خطاب به نجفی شهردار وقت ت22شهردار منطقه « علی نوذرپور»

 آید. عمل می شده، ممانعت به خانه فاضالب اختصاص داده محدوده به پست برق و تصفیه

در همین رابطه خطاب به سردار محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه  ،1396آبان ماه  30محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران در تاریخ 

کنند، بدون هماهنگی  تعدادی از اشخاص که خود را منتسب به سپاه پاسداران عنوان می» 1396مهرماه  28: صبح روز جمعه نوشته است

صورت قهری و با اخراج کارکنان و  مراتب فرماندهی و کسب مجوز، به قبلی، غیرمنتظره و بدون رعایت اصول انضباطی و رعایت سلسله

 «اند. ر در اردوگاه در این مکان استقراریافتهنیروهای یگان حفاظت شهرداری مستق

تاکنون شهرداری تهران بنا بر رعایت مصالح کشور و این نهاد انقالبی از انعکاس »نویسد:  اش به جعفری می نجفی در بخش دیگری از نامه

تاسفانه اخیرا اخباری به بیرون درز م»کند:  اشاره می« درز کردن خبر»چنین به  او هم« این موضوع در مجامع مختلف جلوگیری کرده است.

 «رود. تر می کرده و در یکی از جلسات خصوصی شورای شهر نیز موضوع سئوال قرار گرفته است و بیم انعکاس آن در سطح وسیع

 صادی یاس بود.ویژه هولدینگ اقت یکی دیگر از اختالفات سپاه پاسداران با محمدعلی نجفی تالش او برای پیگیری فسادهای مرتبط با سپاه به

 دهد. آورد و از شهرداری تهران نیز استعفا می ، میترا استاد را به عقد رسمی خود درمی1396نجفی در آخر مهر ماه 

را از دالیل اصلی استعفای « مخالفت و فشارهای اطالعات سپاه»همان زمان بهاره آورین عضو شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود 

یکی از نهادهای امنیتی به روسای دوره موقت و رسمی شورا پیغام »ست. به گفته خانم آروین، قبل از انتخاب آقای نجفی نجفی اعالم کرده ا

هایی از  پذیرش نیست و ... در صورت پذیرش سمت شهردار توسط او، پرونده دادند که حضور نجفی در شهرداری تهران برایشان قابل

 «ه ارجاع خواهد شد.های سالیان قبل او به دادگا فعالیت

توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که استعفای نجفی را فقط به بیماری  نمی»در همان حال محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران گفت که 

 «ربط دهند.

 

آراسته بر تن و  شنبه گذشته با کت و شلواری طلبان سه های برجسته اصالح ساله و یکی از شخصیت ۶7مدار  محمد علی نجفی، سیاست

لبخندزنان با مراجعه به پلیس آگاهی، هنگام صرف چای با افسر پلیس و بدون دستبند به قتل همسر دومش اعتراف کرد. نجفی اعتراف کرد که 

و را به قتل که میترا استاد راضی به طالق نبود، با سالح کمری در حمام، در یک درگیری فیزیکی با شلیک گلوله ا شامگاه دوشنبه به دلیل آن

رسانده است. نجفی در حین اعترافاتش ادعا کرده بود که قصد شلیک نداشته. این تصاویر از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد و در 

های تهران  از تیترهای اول روزنامه« سرنوشت تلخ یک تکنوکرات»و « شلیک به قلب اصالحات»ای بازتاب یافت. طرز گسترده ها هم به رسانه

 .بود

 :های داخلی گفت وگو با رسانه خرداد در گفت 9شنبه  له عقبایی، وکیل محمد علی نجفی، پنجال

مسئله بارز این است که ایشان قصد ارتکاب جرم و سوءنیتی برای ارتکاب این قتل نداشتند. پس از ارتکاب قتل نیز خودشان با پای خودشان »

عرفی کردند همه این رفتارها نشانگر حسن نیت ایشان است. امیدواریم با بررسی اظهارات به اداره آگاهی مراجعه کرده و خود را به مأموران م

گیری بازپرس پرونده بر غیر عمد بودن قتل باشد زیرا محمد علی نجفی قصد قتل نداشت و غیر عمد میترا استاد کشته  محمد علی نجفی نتیجه

 «شده است.

خرداد درباره نوع برخورد پلیس با شهردار  11می، فرمانده نیروی انتظامی تهران شنبه ، حسین رحی«باشگاه خبرنگاران پویا»به گزارش 

 :پیشین تهران و متهم به قتل میترا استاد، همسر دومش گفت

حال های مقدماتی از آقای نجفی در  که از آقای نجفی فیلم گرفته شد مربوط به موقعی بود که وی به پلیس آگاهی منتقل شد و بازجویی زمانی»

کنند که  کنیم، ممکن است ماموران ما نیز اشتباهاتی داشته باشند و اگر مردم احساس می پذیریم و رد نمی انجام بود. ما برخی از انتقادات را می

 «کنیم. ما اشتباهی کردیم، عذرخواهی می

صداوسیما »منتشرشده را تکذیب کرد و گفت: ، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل نجفی اساسا فیلم «شرق»به گزارش روزنامه   با این حال،

گذارند. این فیلم مربوط به  شود و همه به صف ایستاده و احترام می داد دکتر نجفی وارد دفتر رییس پلیس می فیلمی پخش کرد که نشان می

ه بازداشت پخش کرد که جای تاسف زمانی است که نجفی شهردار بود و برای بازدید به پلیس آگاهی رفته بود و صداوسیما آن را به جای لحظ

 «دارد.

 
 
 «شود. کم رو می ها کم واقعیت»نجفی با شکایت از خبرنگار صداوسیما به خاطر این کار مخالفت کرده و گفته است:   گفته طباطبایی، به
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همان خبرنگاری است که سالح   خبرنگاری که در اداره آگاهی هنگام چای نوشیدن نجفی با ماموران بلندپایه پلیس در جلوی تصویر است،

 .دهد نجفی را نیز رو به دوربین نشان می

ترین نمونه، علیرضا رحیمی نماینده تهران  طلبان به همراه داشت. در تازه ویژه اصالح هایی را در میان به شیوه پوشش صداوسیما اما اعتراض

دگی مردم ازبرخورد سخیف صداوسیما و عواملش، نشان داد های مربوط به آقای نجفی و آزر نحوه انعکاس گزارش»در توئیتی نوشت: 

 «مدیریت ارشد حاکم بر صداوسیما توانایی الزم را برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون ندارد.

مه ما خدایا عاقبت ه»ای روحانی نیز در توئیتی در رابطه با ماجرای قتل همسر شهردار سابق تهران نوشته:  الدین آشنا، مشاور رسانه حسام

 «!را ختم به خیر بفرما

 

 مه، نوشت: 29 -خرداد  8های حکومت اسالمی،  سایت تابناک وابسته به جناح

سپاری کند. عبدالرضا داوری در  توانست با مبلغی محدود، حذف فیزیکی میترا استاد را برون نژاد بیان کرد: نجفی می مشاور محمود احمدی

سپاری  توانست با مبلغی محدود، حذف فیزیکی میترا استاد را برون ی با مکنت و نفوذ است و میحساب توئیتر خود نوشت: دکتر نجفی فرد

ای از  کند، نشانه گیرد و راسا به همسرش شلیک می که دکتر نجفی شخصا سالح به دست می کرده، ردپایی هم از خود باقی نگذارد؛ اما این

 ن است.فشار محیط پیرامون و بحران روحی شهردار اسبق تهرا

... مشاور رییس جمهوری با اشاره تلویحی به قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی از اعضای سابق کابینه دولت و پذیرفتن مسئولیت این 

شدگان بیش از پیش  اظهار کرد: از قدرت رانده« مداران بشدت در خطر است سالمت روانی و معنوی قدرت»که  قتل توسط نجفی با بیان این

سیاست پیشگان نیازمند کسب مشاوره  »الدین آشنا مشاور رییس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:  پذیرند. حسام آسیب

شدگان  مداران بشدت در خطر است. از قدرت رانده مستمر از روانشناسان و مربیان متبحر و مورد اعتماد هستند. سالمت روانی و معنوی قدرت

گیرند واجب است.  رند. تهذیب نفس و تمرین تواضع و تحمل برای کسانی که در معرض آزمون قدرت قرار میپذی بیش از پیش آسیب

 «بخیری عاقبت

 

کرد. حتی در  مادر میترا استاد به روزنامه ایران گفت: میترا لیسانس حسابداری داشت و قبل از ازدواج با نجفی به عنوان بازیگر فعالیت می

گفت که  ماه قبل بود که به عقد نجفی درآمد. پسرش همیشه به ما می 7یا  6هم بازی کرده بود و جایزه هم گرفته بود. « باران»فیلمی به نام 

که به قتل برسد به برادرش پیام  خرداد و درست ساعاتی قبل از این 7شنبه  و نیم بامداد سه 4میترا با نجفی اختالف دارند. دخترم حتی ساعت 

)پسرش( حرفی نزند. مهیار امتحان ریاضی داشت و این  فی درگیر بوده است. او را دلداری دادیم و گفتیم که به خاطر مهیارداد که تا اآلن با نج

گذاشت. همسر سابق میترا مهندس است و او به خاطر مشکالت شخصی که با همسر سابقش داشت از او جدا  ها در روحیه او تأثیر می درگیری

ان تماس گرفت و خبر مرگ میترا را داد. این زن وقتی متوجه شد دامادش عامل قتل میترا بوده گفت: من از خون شد. دیروز صبح مهیار هراس

 خواهم. گذرم و برای قاتلش قصاص می دخترم نمی

 

ستاد به هایی که موجب استعفای او از سمت شهرداری تهران شد نوشت: ورود میترا ا اعتماد با اشاره به سوابق محمدعلی نجفی و رخداد

صورت خواسته یا ناخواسته بوده باشد، نتایجی عمومی برای یک جریان داشته است، چراکه  زندگی محمدعلی نجفی با هر شکل و دلیلی و به

تواند دور از  شود و زندگی خصوصی او نمی ترین نفرات نزدیک به دولت روحانی و جریان اصالحات شناخته می عنوان یکی از اصلی نجفی به

 اش باشد. ه سیاسیجایگا

 

ها منتشر شد  اش که چند ماه پیش در خبر واالت خبرنگاران در خصوص خبر خودکشیئمحمد علی نجفی امروز پس از جلسه بازپرسی به س

به که علت خودکشی چه بود توضیحی نداد، ولی بیان داشت که در نهایت خدمتکار هتل  گفت: این اتفاق در هتل الله رخ داد. وی در مورد این

وضعیت زمانی من در هتل مشکوک شد و در اتاق را باز کرده و با بدن نیمه جانم مواجه شد که بعد از انتقال به بیمارستان وضعیتم بهبود 

 (برنا) یافت.

وده، دارای مجوز حمل سالح ب 94رییس پلیس پایتخت در مورد سالح محمدعلی نجفی نیز گفت: این فرد به سبب مسئولیتی که داشته تا سال 

انجام شد، گفت: متهم به  10که قتل ساعت  اما محافظ نداشت، اما پس از آن تاریخ این طور نبوده و مجوزی نداشته است. رحیمی با بیان این

قتل تا حدود یک ساعت پس از وقوع قتل در محل حضور داشته و مدارکش را جمع اوری کرد و پس از آن فرزند این فرد به محل رسیده 

هم قتل محرز شد و پلیس وارد شد وما در اولین فرصتی که مطلع شدیم و اطالع رسانی آغاز شد. رییس پلیس پایتخت  12. ساعت ومطلع شده

در مورد اینکه آیا تیر کمونه کرده و به پای نجفی برخورد کرده است؟ گفت: این موضوع کذب است وی هیچ مجروحیتی نداشت، اما لباس 

 دلیل سفر به قم نیز گفت: نجفی بعد از خروج از خانه رفته قم سرمزار پدرش و برگشته که دستگیر شده است.خونی بوده است. وی درباره 

 

تر از شوهرم کسی را سراغ ندارم او از وقتی با میترا  اول نجفی گفت: شوهرم ناگهان عوض شد باور ندارم این اتفاق افتاده باشد آرام همسر

بار گفت: شاید برای خالصی از  نبود دیگر اجازه نداشت به من و دخترش سر بزند تحت فشار بود حتی یکاستاد ازدواج کرد دیگر مرد سابق 

ها شوهرم را تهدید کرده بود به ما که خانواده اش هستیم اسید  های میترا مجبور به طالق بشویم، اما دلش به این کار نبود میترا بار رفتار

 ه ما در امان باشیم و حساسیتی وجود نداشته باشد رابطه مان را قطع کرده بود.بپاشد و ضربه بزند و شوهرم برای اینک

 چه زمانی متوجه شدید که همسرتان دست به قتل زده است؟: 24رویداد 

که فهمیدم همسر دومش به قتل رسیده است. هنوز مطمئن  مان نگران شدیم تا این ای برای دخترم فرستاده بود همه نوشته از صبح که دست

ن تماس گرفت و حاللیت طلبید. آن زمان بود که فهمیدم چه نبودیم که چه اتفاقی افتاده و چه کسی قاتل است، اما چند ساعت بعد همسرم با م

 اتفاقی افتاده است.

 چطور شد که همسرتان تصمیم به ازدواج مجدد گرفت؟

سال قبل متوجه شدم که او قصد دارد با  ها زندگی خوبی داشتیم، اما از حدود یک کنم و در این سال سال است که با همسرم زندگی می 42من 

 اج کند. چون خیلی به همسرم عالقه داشتم مانعش نشدم و با ازدواج مجددش مخالفتی نکردم.زن دیگری ازدو

 طور بود؟ هتان با او چ بعد از ازدواج دوباره همسرتان، رابطه

های  ل سالکرد. با وجود این، رابطه ما مث بود که با ما زندگی نمی ماه 2کرد با من و دخترمان باشد و این اواخر حدود  تر فرصت می دیگر کم

 قبل خوب بود و مشکلی با هم نداشتیم.

 طور بود؟ هکردید رفتار او با شما چ هایی که با همسرتان زندگی می در سال
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دانند آقای نجفی مرد محترمی بود. در زندگی شخصی هم او همیشه رفتار خوبی با من و دخترمان داشت. او همیشه  طور که همه می همان

ای از او ندیدم. هیچ وقت نشد که او جلوتر از من وارد محلی شود و همیشه با  احترامی سال هیچ بی 42در این  داشت و حرمت من را نگه می

 کرد. احترام با من برخورد می

 

 
 

 کنید چه سرنوشتی در انتظار همسرتان باشد؟ حاال با اتفاق تلخی که افتاده فکر می

 ده تلخ و هولناک است، اما امیدواریم ماجرا ختم به خیر شود.ای که اتفاق افتا ما راضی هستیم به رضای خدا. حادثه

 اید؟ آیا تالشی برای جلب رضایت اولیای دم کرده

ها را جلب  ای که اتفاق افتاده رضایت آن کنیم به خاطر حادثه تا امروز نه. اصال فرصتی برای این کار نبوده. اما اگر فرصتی باشد حتما تالش می

 کنیم.

 

توسط همسرش محمدعلی نجفی شهردار پیشین و یکی از « میترا استاد»صادق زیباکالم، به قتل میترا استاد واکنش نشان داد و نوشت: قتل  

کنند تا از هزینه سیاسی آن  طلبان سعی می یزی است. بالطبع اصالحانگ طلبان، یقینا تراژدی هولناک و غم های اصالح ترین چهره شاخص

برداری سیاسی را از این  اند( تا حد اکثر بهره که شروع هم کرده چنان گرایان تالش خواهند نمود )هم بکاهند؛ و در مقابل بسیاری از اصول

، یکی فیزیکی و دیگری بصورت فروریزی شخصیتی روحی اند تا از نابودی دو انسان ای کاش آنان که صف بسته ماجری بنمایند. اما 

 شدند که رفتارشان چقدر غیر اخالقی است. اش، حداکثر بهره برداری سیاسی را بنمایند متوجه می روانی

 

امروز  اگرچه روز گذشته محمود علیزاده طباطبایی از سفر محمدعلی نجفی به قم ساعاتی پس از وقوع قتل برای مشورت خبر داده بود، ولی

 محمدعلی نجفی گفت که سفر او به قم تنها برای حضور بر سر مزار پدر و پدر بزرگش بوده است.

 

نجفی شهردار پیشین تهران که در پی اعتراف به قتل همسر دوم خود برای انجام بازپرسی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده است 

داده است که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه  اختیار همسرم قرار می کرد و در های مرا شنود می گفت: یک نهاد تماس

 قتل نبوده است.

*** 
برخی یا  .اند هایی افتاده های عادی نیز در دام چنین قتل شود و گاهی آدم و هنری محدود نمی گیای فقط به فعاالن سیاسی و فرهن های زنجیره قتل

تر فضای عمومی را به خود مشغول  ها کم اند که این قتل شان نیز مرتکب قتل شده سالمی ایران ایران و بستگانهای سیاسی حکومت ا از چهره

 .کرده است

فارسی نامزد حزب جمهوری اسالمی در اولین دوره انتخابات دین لا الزم به یادآوری است که جاللهای مشهور در این زمینه،  از نمونه

 .گیری کرد هللا خمینی، از انتخابات کناره ل مطرح شدن تابعیت افغانی اجدادش و نظر آیتجمهوری بود اما به دلی ریاست

الدین فارسی را به قصاص محکوم کرد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و در نهایت پس از  هر چند دادگاه اولیه، جالل

 فضای سیاسی ایران بازتاب زیادی داشت. این قتل در .های فراوان فارسی به پرداخت دیه محکوم شد وقوس کش

های پس از انتخابات بازداشت شد و  پسر مقتول که از نخبگان المپیاد ریاضی کشور بود، در جریان اعتراض آرمان رضاخانی  نیز 88در سال 

 .الدین فارسی شد این موضوع بار دیگر باعث مطرح شدن پرونده جالل

 

یان، پسر علی فالحیان، وزیر اطالعات در دولت هاشمی رفسنجانی، یک گروهبان نیروی انتظامی را محسن فالح 80روز دوم اردیبهشت سال 

ها حکایت از مشکوک شدن این مامور نیروی انتظامی و فرد همراهش به پسر فالحیان و تعقیب آنان بود، اما دفتر وزیر  کشت. برخی روایت

« حیان در حال خروج از دفتر خود بوده و محسن فالحیان مشغول كنترل محل عبور خودروای اعالم کرد که علی فال سابق اطالعات در اطالعیه

 .محسن فالحیان در نهایت از اتهام قتل تبرئه شد«. حمله کردند»بوده که این دو مأمور به او 

 

 .مخالفان او مطرح شده است های مختلفی درباره آن از جمله خودکشی تا قتل توسط خود روحانی و یا قتل پسر حسن روحانی، که گزاره

 

های ایران در  اولین بار روزنامه .ای است که قربانی آگاه شدن از اقدامات غیرقانونی نیروهای اطالعاتی شد  ساله28سیامک سنجری جوان 

 «به قتل رسیده بود.جسد مرد جوانی زیر پل کاوه پیدا شد که با ضربات چاقو »خبر قتل او را منتشر کردند و نوشتند که  ،1375آبان ماه 

 .اند ای دیگر کشته شده بود و سپس جسدش را به زیر پل انداخته همان موقع پلیس تشخیص داده بود که این جوان در نقطه
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این  3ای، خسرو براتی متهم ردیف  های زنجیره که در جریان محاکمه عوامل قتل پس از آن به مدت دو سال از این جنایت خبری نبود تا این

« منبع»عنوان   قیمت بود که به توصیه سعید امامی قرار بود از او به های گران ا گفت که سیامک سنجری صاحب یک فروشگاه اتومبیله قتل

 .استفاده شود

محافل »سیامک سنجری با یکی از پسران علی فالحیان، وزیر وقت اطالعات نیز در جریان فروش یک خودرو آشنا شده بود و از طریق او به 

 .راه پیدا کرده بود« یخصوص

را لو داده « سونای زعفرانیه»شود که سنجری اخباری را از این محافل به بیرون درز داده بود و او بوده که رفت و آمد فالحیان به  گفته می

 .است

 

ستان در خیابان پاسداران در حوالی بازارچه گل ،1376ساله شرکت هواپیمایی آسمان بود چهارم دی ماه  43فاطمه قائم مقامی که مهماندار 

 .در اتومبیلش با شلیک گلوله کشته شد

 
 

آمد. وقتی از او  که به محل قرار با یک مرد برود، کمی مضطرب به نظر می خواهرم فاطمه پیش از آن»خواهر او در بازجویی گفته بود: 

 .«... ام با من صحبت کند درباره مسائل خانوادگی خواهد شناسمش. فقط دو سه بار تلفن زده گفته می پرسیدم با کی قرار داری؟ گفت نمی

  

از نکات مبهم قتل »کرد، در این زمینه نوشته است:  نگار که آن زمان این پرونده قتل فاطمه قائم مقامی را پیگیری می محمد بلوری، روزنامه

های دیگر  ظاهرا پیگیری این جنایت را برخالف قتل دیدیم کارآگاهان جنایی پلیس و بازپرس دادسرای تهران فاطمه قائم مقامی، این بود که می

شدن سرمهماندار هواپیمایی برقرار شد و ظاهرا فعالیتی برای کشف جرم و  اند و از آن پس سکوت کامل درباره ماجرای کشته متوقف کرده

 «های موثری برای شناسایی قاتل وجود داشت. تعقیب قاتل انجام نگرفت؛ در صورتی که سرنخ

ای گفته شد که این سرمهماندار در همکاری با باند سعید امامی در رفت و آمد به اروپا برای  های زنجیره ها درباره قتل جریان افشاگری بعدا در

 .بوده است« جلوگیری از افشای اسرار»داد و با علی فالحیان وزیر وقت اطالعات هم آشنایی داشته قتل او برای  هایی انجام می او ماموریت

 ٬دهد که در دوبی ی مییها ته بود علی )فالحیان( به من بستهترین دوستش گف یک روز فاطمه به نزدیکست: گزارش دیگر آمده ادر 

بار دیگر هم عنوان کرده بود که فالحیان از وی  !ها پر از هروئین است کنم این بسته فرانکفورت و استکهلم به کسی بدهم و من فکر می

دوست صمیمی فاطمه اظهار  !نده خبر داده بودمخالف نزدیک شوم و چند وقت بعد از قتل نویس هخواسته برای یک امر مهم به یک نویسند

سرانجام : درد و اضطراب با یکی از خلبانان همکارش آشنا شد و به دوستش گفت ٬ها دلهره داشته که دلیل قتل فاطمه این بود که پس از سال

ساعت به طول انجامید، وی در  48 عشق واقعیم را یافتم! در یکی از سفرهای قائم مقامی به دوبی هواپیما دچار نقص فنی شده و رفع اشکال

کرد برخورد کرد و  ی کار مییرستوران هتلی که تیم پرواز در آن اقامت داشت با یکی از خلبانان سابق هما که برای یک شرکت آمریکا

های همکارش در طول پرواز  گو کردند، هنگام برطرف شدن نقص فنی و بازگشت هواپیما به تهران فاطمه به یکی از خانم و ها با هم گفت ساعت

ی است به کنسولگری آمریکا رفته و مطمئن است به راحتی ویزای آمریکا را دریافت یگفت که توسط یکی از دوستانش که شهروند آمریکا

 .خواهد کرد

 

اعالم کرد که احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر این مجمع، در هتلی در دوبی به  ،1390در آبان ماه تشخیص مصلحت نظام  مجمع

 .احمد رضایی در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی به آمریکا پناهنده شده بود جان باخته است.« طرز مشکوکی»

احمد رضایی که در هتل گلوریای »گو با وب سایت محسن رضایی گفته است:  و ه مجمع در گفتشهرام گیل آبادی، معاون اطالع رسانی دبیرخان

 .«اقامت داشته، به طرز مشکوکی درگذشته است 23اتاق  18دوبی در طبقه 

 .گیل آبادی گفته است که این موضوع در حال بررسی است و به محض تکمیل اطالعات، جزییات آن منتشر خواهد شد

این مقام  .، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام پلیس دوبی گزارش داده که احمد رضایی احتماال خودکشی کرده استدر همین حال

 .گفته است، جسد آقای رضایی اواخر روز جمعه و در حالی پیدا شد که مچ دست چپ او بریده شده بود

فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در انتخابات دهم ریاست  اسالمی قرار دارد از حکومتگرایان  محسن رضایی که در طیف اصول

 .نژاد بود جمهوری از رقبای محمود احمدی

، دور نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، از طریق دوبی به آمریکا گریخت و در 1377احمد رضایی، پسر ارشد محسن رضایی، در سال 

 .اسالمی ایران پرداخت ومتحکهای  های تندی علیه مقام گیری جا به موضع آن

اسالمی ایران و با همکاری اکبر  حکومتای را طراحی شده در بیت رهبر  های زنجیره گو با صدای آمریکا، قتل و در گفت 1377سال  او

 .هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود

شود.  گیری می ای تصمیم دهد، در دفتر آقای خامنه تمام این تحوالت و ترورهایی که در جمهوری اسالمی ایران رخ می»احمد رضایی گفته بود: 

 .«گیرد با مشورت آقای رفسنجانی حتی درباره کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشان تصمیم می

 .دندمحسن رضایی درباره فرار فرزندش گفته بود که افرادی از آمریکا نزد او آمدند و خود را عضو ناسا معرفی کردند و پسرم را اغفال کر

محسن رضایی تایید کرد که پسرش  ،1385سال بعد، در اوایل اسفند  در سکوت کامل به ایران بازگشت و یک ،1384احمد رضایی در سال 

 .به کشور بازگشته است

یک  ایشان قریب»در پاسخ به پرسش مجری برنامه که از وضعیت پسرش پرسید، گفت: « مردم ایران، سالم»رضایی در برنامه تلویزیونی 

 .«سال است پس از درمان و حضور در آمریکا به ایران برگشته و مشغول فعالیت و زندگی در ایران است
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کاران از جمله سایت رجانیوز، احمد رضایی در زندگی خود چهار بار ازدواج کرده بود که دو  های نزدیک به محافظه بر اساس گزارش رسانه

از همسر  اوبار دیگر گزارش دادند که  ،1388های خبری در سال  سایت .ای بودند و سپس کرهپس از فرار از ایران، آمریکایی  اوهمسر 

 .چهارم ایرانی خود جدا شده و به آمریکا بازگشته است

 

 
 

 شد مقتول بهزاد مظفر مقدم، سروان حفاظت اطالعات نیروی انتظامی حکومت اسالمی در پرونده افسانه نوروزی نیز به این دلیل که گفته می

 .ها بازتاب داشت جزیره کیش بوده و نوروزی برای دفاع از خود در مقابل تجاوز، او را کشته است تا چند سال در روزنامه

 

 
 

زمان با فعالیت تعدادی از  و هم 80رخ داده بود و افسانه نوروزی هشت سال زندانی بود. این پرونده در دهه  ،1376این قتل در سال 

 .تری یافت ارج از کشور بازتاب گستردههای فارسی زبان در خ رسانه

 .در نهایت حکم اعدام افسانه نوروزی متوقف و پس از رضایت مادر مقتول او آزاد شد

 

لیس در غیاب دو ساله ناصر محمدخانی، مربی وقت تیم پرسپو 32، الله سحرخیزان، همسر 81مهرماه سال  17ساعت دو بعد از ظهر روز 

 .فرزند و همسرش به قتل رسید

ای ناصر محمدخانی که مظنون به قتل بود، بازداشت شد. یازده ماه از بازداشت شهال جاهد  در همان روزهای اول، شهال جاهد، همسر صیغه

 .گذشت و در این مدت ناصر محمدخانی دو بار بازداشت شد اما شهال جاهد اعتراف نکرد

 

 
 

 .ام به قتل الله سحرخیزان اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه در حضور خبرنگاران و قاضی پرونده، روانه زندان شدشهال جاهد سرانج

اما پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، متهم که پیش از این با صراحت به قتل اعتراف کرده بود، تمامی گفته های خود را انکار کرد و گفت 

 .ه است و تنها به خاطر ناصر محمدخانی و عالقه ای که به او داشته، به قتل اعتراف کرده استکه هیچ دخالتی در قتل نداشت

ناصر محمدخانی و خانواده الله سحرخیزان به نیابت از دو فرزند خردسال مقتول، برای شهال جاهد درخواست قصاص کردند. پرونده با 

 .کشور ارسال و حکم صادره تایید شداعتراض شهال و وکیلش عبدالصمد خرمشاهی، به دیوان عالی 

ای به رییس قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف خود شد و در این نامه اعالم کرد  سال، شهال جاهد در نامه 9در شهریور ماه امسال، پس از 

تر از مدت  سال بیش 6سال زندان او را خسته کرده است زیرا عالوه بر حکم قصاص، به سه سال زندان هم محکوم شده که اکنون  9که 

 .محکومیت در زندان مانده است
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قوه قضاییه پس از مطالعه و بررسی نهایی پرونده شهال جاهد، اجازه اجرای حکم اعدام را صادر کرد و  وقت هللا صادق الریجانی، رییس آیت

تهران ارسال شد تا پس از تشریفات قانونی، در  پرونده خانم جاهد از دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه به اجرای احکام دادسرای امور جنایی

 .صورت اصرار اولیای دم برای مجازات مرگ، او به دار آویخته شود

 

 بدار نکا شهر میدان در را مشهد در 1366 متولد سهاله رجبی عاطفه شد. اعدام 1383 سال در  نکا شهر در ساله 16 نوجوان دختر یک

 بود. کشته را کسی نه و جاسوس نه و بود سیاسی نه عاطفه آویختند.

 

 
 

 معتاد و بدبخت پدرش و بود مرده مادرش کرد. می زندگی نکا کوچک شهر در نداری و فقر در که بود ای ساله 16 آموز دانش دختر عاطفه

  داشت. دختر بدستان چشم

 چون و کردند تخلیه نوجوان دختر این سر بر را خود جنسی های عقده همه بازداشت زمان در دارایی علی نام به پاسداری و رضایی حاج قاضی

 های دست با رضایی حاج شود ای رسانه ماجرا که این از قبل ،گشود اعتراض به لب بود رضایی حاج همین اش قاضی که دادگاهی در دختر

 .کرد اعدامش و انداخت نوجوان دختر گردن به را دار طناب خودش

خواست  زمانی که این دختر در بازداشت بود بارها وی را مورد آزار جنسی قرار داده بود و نمی یس دادگستری نکا دریقاضی حاج رضایی ر 

 رازش فاش شود. 

 

زندانی محکوم به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت اطالعات  دادستانی تهران روز شنبه اعالم کرد که ریحانه جباری، 

 .شهر کرج اعدام شده است ، در زندان رجایی1393 ماه اه این روز، سوم آباناسالمی، سحرگ حکومت

به همراه پدر، دو خواهر،  خبر داده بود که بوک خود شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، شامگاه روز جمعه دوم آبان، در صفحه فیس

به گفته خانم پاکروان، ریحانه  .ن بار با او مالقات کرده استیس زندان شهرری، برای آخرییپدربزرگ و مادربزرگ و خاله ریحانه در دفتر ر

 .جباری در هنگام این مالقات تب داشته است

سال داشت، مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت  19، در حالی که 1386ریحانه جباری، طراح داخلی، متهم است که در سال 

 .اعالم کرده بود« در برابر تعرض جنسی»او دلیل این اقدام خود را دفاع از خود  .اسالمی، را به قتل رسانده است حکومتاطالعات 

 

 
 

الملل،  های اخیر نهادها و افرادی چون سازمان عفو بین مراسم اعدام این زندانی زن محکوم به قتل در حالی روز شنبه انجام شد که در ماه

ین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شده احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و مارت

 .بودند

ای که در صحنه جرم پیدا شده آثار  میوه شهید به شواهدی از جمله یک گزارش پزشکی اشاره کرده که در آن آمده است در لیوان آباحمد 

 .«ریزی شده بود ز جنسی از قبل برنامهکه اقدام به تجاو»دهد  بخش وجود داشته که این نشان می داروی آرام

قفل نبودن در آپارتمان »، «خرید کارد»خواند و مواردی مانند « دروغگو»ای ریحانه جباری را  دادستانی تهران روز شنبه با صدور اطالعیه

انی سه روز قبل از قتل به و پیامکی که به گفته دادست« کارد که بین دو کتف مرتضی سربندی بوده  محل اصابت ضربه»، «محل وقوع قتل

دهد ریحانه جباری از قبل تصمیم به قتل  را از جمله دالیلی اعالم کرده که نشان می« فکر کنم امشب بکشمش»دوستش داده و گفته است 

 .مرتضی سربندی داشته است

بهامات موجود در پرونده وی از وجود در همین حال محمد مصطفایی، یکی از وکالی پیشین ریحانه جباری، نیز پیش از این با اشاره به ا

 .است  «درست کرده»چنین ماجرایی را « ریزی کامل برنامه»خبر داده و نوشته بود که وی فردی است که با « شیخی»فردی به نام آقای 

 
دختری بنام الناز بابازاده که پدر و مادرش نیز پزشک بودند در شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی به قتل رسیده و در اثنای  1389در سال 

عنوان قاتل وی و با انگیزه سرقت خودروی الناز معرفی و با یک رسیدگی  ساله دانشجوی بسیجی به 25سر پ« اخوی»رسیدگی پرونده نیز 

https://belgiran.files.wordpress.com/2013/08/1002576_1404821163069505_1205917564_n.jpg


 

12 
 

های قتل در ایران در دیوان عالی کشور تایید و به استیذان جهت  کامال صوری محکوم به قصاص گردیده و سریعا نیز بر خالف سایر پرونده

 !اجرای قصاص رفت

مختومه در شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی و پزشکی قانونی تبریز مثبوت و موجود بوده ولی  واقعیت قضیه که در پرونده

گردد از این قراراست که الناز دختری مستقل و از مخالفان حکومت اسالمی ایران بود که  تاکنون فاش نگردیده و برای اولین بار افشا می

های سیاسی، طرز پوشش،  گذراند، او در داخل ایران و به دلیل فعالیت زد دختر عمه خود در استانبول میتر زمان خود را در ترکیه و در ن بیش

جایی که الناز شخصیتی پسرانه و لوتی  ای از عوامل سپاه قرار گرفته بود و از آن پروایش بارها مورد تهدید از سوی عده رفتار و سخنان بی

شان ننهاده بود! تا این که یک روز که وی خودروی پرشیای خود را در داخل  ها وقعی به سخنان آنمنش داشت هر بار با توهین و حمله به 

 الناز ربایند! می خودرویش با را او و حمله الناز به سپاه عوامل از تن چند عصر تبریز پارک نموده بود کوچه زهره واقع در خیابان تختی ولی

 را او دستان از یکی گوشت کنده را او سر جلوی پوست از مقداری کشیده را وی جلویی دندان دو کرده تجاوز او به و برده محلی به را

 رسانند! می قتل به بعد روز چند نهایتا و تراشیده

 

 
 

گویی با خلیلی یکی از وکالی دادگستری تبریز که دسترسی مستقیم به پرونده ایشان داشتند انجام  و ، گفت1392-10-12هرانا، خبرگزاری 

 گفته است: در جواب سئواالت هرانا، از جمله محمدعلی خلیلیداده است. 

ها  ها و سپاهی  بود که به خاطر موقعیتی که پدر و مادر وی داشتند به قول معروف گیر بسیجی 88الناز بابازاده از فعالین جنبش سبز در سال 

 اداد و نهایت ها نمی دادند اما ایشان هیچ ترتیب اثری به این تهدید ش را میهای نیفتاده بود و دائم به او اخطار رعایت حجاب و کم کردن فعالیت

به نام اخوی دستگیر و اعتراف کرد که من   چه که اعالم شد ایشان را در خیابان ولیعصر تبریز به قتل رساندند و بعد شخصی نیز بر اساس آن

 .داد شان میمحتویات پرونده واقعیت را چیز دیگری ن قاتل ایشان هستم لکن 

 که واقعیت پرونده چیز دیگری بود چیست؟ منظورتان از این

عصر تبریز کوچه زهره  اولیه اعالم کرد که من ایشان را در خیابان ولی یها عنوان قاتل معرفی کرده بود در بازجویی اوال فردی که خود را به

ها  لی بعدا مشخص شد که ایشان خودرو داشتند، دوما در بازجوییبه انگیزه سرقت خودرو به قتل رساندم چرا که خودم خودرو نداشتم، و

جا کرده و ماشین را سرقت  به ایشان گفته بود که پس از کشتن خانم الناز بابازاده جسد وی را به تنهایی از صندلی راننده به صندلی مجاور جا

کیلو و پسر  95)الناز  کرد می  ز این فرد بود که خودش را قاتل معرفیتر ا کرده بود در حالی که خانم الناز بابازاده از لحاظ هیکل و جثه بزرگ

عصر و در حالی که دو  طور گفته بود که قتل در خیابان ولی ی ممکن نبود سوما ایشان همینیکیلو( و امکان حمل جسد توسط وی به تنها 65

پلیس گزارش نشده بود و اصال کسی صدای تیراندازی نشنیده  نفر هم شاهد آن بودند رخ داده است در حالی که چنین گزارشی از عابرین به

بود. کوچه مذکور یک موقعیتی دارد که همیشه محل رفت و آمد است و چون در آن زمان نیز درب ورودی ساختمان اداری دانشگاه آزاد در 

 را با اسلحه به قتل برسانند و متوجه نشوند جا کسی اول همان کوچه بود غیر ممکن است آن

دانست که دقیقا چند  قدر وی را بازجویی کردند اصال محل جسد را نمی ههر چ  چهارما ایشان تا چهار روز بعد از دستگیری توسط ادارٔه آگاهی

 .خواهم محل جسد را بیان کنم ، ایشان اعالم کردند که می به بهانه دادن وسایل شخصی ساعت بعد از مالقات با خواهرشان در ادارٔه آگاهی 

جوی  و دانست و پس از جست همراه وی برای کشف جسد به محل مراجعه کرده بود، محل دقیق جسد را نمی جما زمانی که ماموران بهپن

 .ماموران جسد خانم بابازاده کشف شد

اموران جسد خانم که قاتل مدعی بود همان روز سرقت خانم بابازاده را به قتل رسانده است در حالی که زمانی که م و نکته مهم و آخر این

دانید  گونه تعفن و یا بادکردگی در جسد وجود نداشت در حالی که نیک می بابازاده را پیدا کردند تنها چند ساعتی از مرگ وی گذشته بود و هیچ

دیدم چنین آثاری  را برداری که صورت گرفته بود و من آن کند و در تصاویر و فیلم گیرد و باد می که پس از گذشت یک هفته جسد بوی تعفن می

وجود نداشت و حتی در فیلم تهیه شده از جسد انگشتر انگشت شست الناز در حال افتادن از انگشتش است در حالی که اگر وی چند روز قبل 

 .شد از دستش خارج نمی ساد در اثر بادکردگی انگشتر اصالبه قتل رسیده بود مانند سایر اج

 مشکوکی که در پرونده ایشان وجود داشت چه بود؟واکنش خانواده ایشان در مورد مسائل 

را  دونم قاتلین اصلی کشید سر متهم که دختر من را تو نکشتی من می های تشکیل شده فریاد می مادر خانم بابازاده در سالن دادگستری و دادگاه

 .کن و خودت را فدا نکن معرفی

 انم بابازاده دسترسی داشتید؟طور به پرونده خ هکه شما چ وال آخری که باقی است اینئو س

دست بیاورم البته  عنوان وکیل دادگستری اجازه مطالعه داشتم و پرونده در دسترسم قرار گرفت و توانستم اطالعات دقیق را از پرونده به من به

یت دارم در رابطه با ارائه ها االن در ایران هستند من محدود وکالی ایشان متشکل از گروهی سه نفره از وکال بود و چون دو نفر از این

 تر. جزئیات بیش

 
، رییس دادگستری 97ها درباره صدور حکم برای سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در اسفند ماه  پس از انتشار گزارش

س را تایید کرد و خبرگزاری فارس نیز نوشت که سخنان اسماعیلی درباره صدور حکم برای خدادادی تهران صدور حکم برای یک نماینده مجل

  .است

به دو « ارتباط نامشروع»در نهایت به اتهام  ،«تجاوز»پور به اتهام  های ایران، خدادادی براساس شکایت زهرا نویدی براساس گزارش رسانه

 .نفصال از خدمات دولتی محکوم شده استضربه شالق، و دو سال ا 99سال تبعید، 
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اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری میزان گفت که حکم یک نماینده  24غالمحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران، روز جمعه 

 «تازه صادر شده و غیرقطعی است.»مجلس 

با این حال خبرگزاری فارس نوشت که  .تری درباره آن بیان کند بیش تواند جزئیات اسماعیلی اعالم کرد که به دلیل قطعی نبودن این حکم، نمی

 .این خبرگزاری، این حکم مربوط به خدادادی است« های پیگیری»براساس 

 .پور از خدادادی تشکیل شده بود های ایران این پرونده براساس شکایت زهرا نویدی براساس گزارش رسانه

اه سال گذشته، در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد و دادستانی شهرستان ملکان اعالم کرد م دی 16شنبه  جسد زهرا نویدپور روز یک

 .خودکشی بوده است« در ظاهر»علت مرگ او 

گفته خودش برای یافتن کار به سلمان خدادادی نامه نوشته و این نماینده مجلس نیز پس از مدتی با او تماس گرفته و  این زن ساکن ملکان به

 .بود که مدارکش را در دفترش در تهران و در خارج از مجلس به او تحویل دهدخواسته 

 .کرده است« تجاوز»وی گفته بود که سلمان خدادادی در این دفتر به او 

زاده سلمان خدادادی و مدیر کل امور حقوقی  پور، خواهر زهرا نویدپور پیش از مرگ گفته بود که پس از آن بارها توسط مسعود هاشم

 .داری تبریز و نیز کمال خوش پیمان، نیروی وزارت اطالعات تهدید شده استشهر

چنین اعالم کرده بود که اطالعات سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، شورای نگهبان مدارک مربوط به این موضوع را دریافت کرده  وی هم

 «کنار کشیدند.»بودند اما اقدامی انجام ندادند و خود را 

های صوتی مربوط به تهدید صدای خود او است و قاضی او را با وثیقه آزاد کرده  فایل»ود که سلمان خدادادی در دادگاه پذیرفته نویدپور گفته ب

 «بود.

 
 

كم دو ادعای تجاوز و آزار  دست»سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در خرداد ماه خبر داده بود که امسال  وب

 .است  سلمان خدادادی مطرح شده علیه« جنسی

فساد اخالق و »سلمان خدادادی در اواخر دوره هفتم مجلس و در حالی که در انتخابات مجلس هشتم نیز به مجلس راه یافته بود، به اتهام 

 .بازداشت شد« ارتباط نامشروع

اعتراض کردند اما در نهایت مجلس به اعتبارنامه او رای پس از آن تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله فاطمه رهبر به اعتبارنامه خدادادی 

 .داد

کننده به دفترش در  و یک دختر جوان مراجعه« در خارج از مجلس تجاوز»ها، خدادادی متهم بود که به منشی دفتر خود  براساس گزارش

 .قرار داده است« آزار جنسی»مجلس را مورد 

سازی متهم  را به پرونده« های گذشته  برخی مسئوالن و رقیبان بدخواه از دوره»تر اتهامات علیه خود را رد کرده و سلمان خدادادی پیش 

 .کرده بود

 .است های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم نماینده مجلس شورای اسالمی بوده  سلمان خدادادی در دوره

های سلمان  ات استان آذربایجان شرقی و رییس اداره اطالعات اردبیل، از جمله سمتفرمانده سپاه پاسداران ملکان، معاون اداره کل اطالع

 .خدادادی پیش از نمایندگی مجلس است

چنین رییس هیات قایقرانی استان تهران  او هم اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی را برعهده دارد. این نماینده مجلس هم

 .است

*** 

ای از ساختمان مسجدی در  ، در گوشه1381شهریور ماه ای شدند.  نیز رسانه« قتل های محفلی در کرمان»یگر از جمله های د برخی قتل

های مذهبی که بعضی از  ، همگی برآمده از خانواده61و  60های  ترشان متولد سال میدان ارگ کرمان، شش جوان کنار هم نشسته بودند، بیش

 .ها از دیدن فساد حاکم بر شهر خون بود شان گفتند، دل همگی آن طور که بعدها در اعترافات و آنها دستی هم در نظام داشتند  آن

، این 1381ها یک ویژگی مشترک دیگر هم داشتند؛ همگی عضو پایگاه مقاومت بسیج شهید علی اصغر موالی کرمان بودند. شهریور ماه  آن

 .شش نفر حاال رازهای مشترک هم دارند

ب افشاری، محسن کمالی و جمیله امیر اسماعیلی را به اتهام فساد، حمل، توزیع و فروش مواد مخدر دستگیر کرده، با خوب آمدن آن ها مصی

 .اند هایی دفن کرده استخاره، کشته و در گودال

ت در شهر دهان به دهان زنند، شایعا های پیاپی حرف می مردم شهر از سر به نیست شدن ،81کرمان دیگر شهر امنی نیست، آبان ماه سال 

 .دانند نفر هم باال می 17گویند و برخی آمار را تا  پیچد. برخی از کشته شدن پنج نفر سخن می می

تر در پایگاه بگذرانند و به کارهای روزمره  شاید همین شایعات است که سبب شده تا بسیجیان پایگاه مقاومت شهید موال، روزها را بیش

 .ای در حوالی خانه دختر، ساعت هشت و نیم شب از خانه خارج شدند ، دو نامزد جوان برای دیدن خانه1381ن آبا 28مشغول شوند اما، 

 :گفت 81آبان  28های ایران با وی انجام دادم در مورد وقایع روز  برای انتشار در روزنامه 83گویی که سال  و پور در گفت مادر شهره نیک

 .ل اعالم کرده بودند که چنین خانه ای برای فروش موجود استآن روز نامزدش زنگ زد. چون روز قب»

ای بخرم. پس آدرس را بده تا من  ام خانه ای برای فروش موجود است. او گفت که من هم تصمیم گرفته ها خانه گفته بودند که همین نزدیکی

 «گردم. م و برمیبین روم و خانه را می بروم خانه را ببینم و برگردم. او گفت برای یک ربع ساعت می

ها اتومبیل را متوقف کرده و محمد رضا نژآد  سفید رنگ شدند. آن 405اما تنها چند صد متر آن سوتر، چند بسیجی مانع تردد اتومبیل پژوی 

 .ساله را پیاده کردند 29پور  ساله و شهره نیک 28مالیری 
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 .وه بر رابطه نامشروع، در کار توزیع مشروبات الکلی مشارکت دارندبسیجیان عضو پایگاه شهید موالی کرمان معتقد بودند که این دو عال

پور و نژاد مالیری تنها  های نیک های اطراف کرمان پیدا شد. و برای اولین بار خانواده صبح فردا، الشه سوخته شده اتومبیل در یکی از جاده

 .ردندها را آغاز ک شان تالش برای یافتن آن ساعتی پس از مفقود شدن فرزندان

 .دو هفته بعد کشف جسدی در جاده چوپاری، پرده از قتل محمد رضا نژاد مالیری برداشت

در صورت جلسه کشف جسد آمده است: مردی حدودا سی ساله به پشت افتاده، قسمت باالی تنه از شکم و احشام داخل شکم توسط حیوانات 

 .وحشی خورده شده

 .ترین سرنخی بود که خانواده وی در دست داشتند ری، مهمپیگیری خط تلفن همراه محمد رضا نژاد مالی

های محفلی کرمان ثبت شده است، حکم  گونه که در پرونده قتل که آن ها، همین پیگیری نیز با موانع بسیار زیادی همراه بود تا این به گفته آن

 .صادر شد 1381ماه بازداشت محمد حمزه مصطفوی، رییس پایگاه بسیج موالی کرمان در تاریخ دهم اسفند 

در همان زمان نیز سردار جورکش، فرمانده وقت نیروی انتظامی کرمان رسما اعالم کرد که چند بسیجی به اتهام قتل در کرمان بازداشت 

 .اند شده

 
 

ها به مجرم بودن  آن پور بازداشت شده بودند، اما اطمینان با این که شش متهم پرونده تنها با اتهام قتل محمد رضا نژاد مالیری و شهره نیک

 .مصیب افشاری، محسن کمالی و جمیله امیر اسماعیلی هم اعتراف کنند -سایر مقتوالن سبب شد که به قتل سه نفر دیگر

دانستیم که چکار کنیم؟ آیا  پور در اعترافاتش نوشت: ما نمی محمد حمزه مصطفوی در مورد دلیل قتل محمد رضا نژاد مالیری و شهره نیک

 .های عمده هستند یا نه؟ استخاره گرفتیم برای آقای مالیری خوب آمد ان مشروب فروشها هم این

ما همواره بر اعمال شما ناظر هستیم و پاداش و اجر شما را خواهیم داد و بدکاران را به مرگ زودرس خواهیم »در استخاره آمده بود که 

 .بعد از این استخاره تصمیم گرفتیم آن دو را بکشیم« کنیم. ان میبریم ولی آتش را برایتان گلست رساند، شما را تا پای آتش می

ها در حیطه  ساله، سرباز قرارگاه امر به معروف سیدالشهدا در اعترافات خود نوشته است: به حمزه گفتم: کشتن آن 19محمد سلطانی، 

آمد یعنی هر کاری داری با سرعت انجام بده  6عدد  وظایف ما نیست، ولی او اصرار کرد. گفت خودت استخاره کن، با تسبیح استخاره کردم.

 .که رضایت خدا در آن است

پور را نیز به باغ پسته بردند و پس از خفه کردن در آب، اجسادشان را در صندوق عقب  بدین ترتیب محمد رضا نژآد مالیری و شهره نیک

 .اتومبیل جا دادند

 .شد ان آوردم، پدر و مادر به حج رفته بودند و رفت و آمد به منزل ما نمیحمزه مصطفوی نوشته است: اتومبیل را به خانه خودم

ها را جایی بیندازیم، دوباره استخاره کردم، بسیار  فردا حمزه زنگ زد که بیا تا جنازه»اش آورده است:  محمد سلطانی نیز در ادامه اعترافات

 «، بعد به تکیه فاطمیه رفتیم و زیارت عاشورا خواندیم و بسیار گریه کردیم.ها را در جاده جوپاری انداختیم خوب آمد، با او رفتم و جنازه

ها برای موجه جلوه دادن عملکردشان و  های محفلی کرمان مملو است از تالش آن با این که صفحات بازجویی های اولیه شش متهم پرونده قتل

، مدیر کل اطالعات 1381زمین را فساد پاک کنند، اما در هفدهم اسفند ماه ها این بوده که  هایی مبنی بر این که وظیفه شرعی آن ارائه نشانه

اند و دلیلی برای  استان کرمان اعالم کرد که طبق تحقیقات به عمل آمده، متهمین دستگیر شده، راسا تصمیم به قتل افراد مورد نظر خود گرفته

 .امده استهای مذکور به دست نی آمریت فرد یا افراد دیگری برای انجام قتل

 

های  اند و باردیگر پرونده جدیدی از قتل زن و دختر جوان را به قتل رسانده 9، 81تا اسفندماه سال  80ابوطالب و یزدان از بهمن ماه سال 

راک، بین دهد که سن مقتوالن شکارچیان زنان در ا سریالی را آفریدند. گزارشی که روزنامه دولتی ایران از این پرونده منتشر کرده نشان می

اند.  شان کشته شده ها نیز مانند مقتوالن پرونده قاتل عنکبوتی در مشهد، همگی با روش پیچاندن روسری دور گردن سال بوده و آن 49تا  25

، راز این های پلیس حکومت اسالمی ایران بردند. به گفته مقام ها را نیز به سرقت می ها، جواهرات آن قاتلین زنان اراکی، بعد از تجاوز به آن

ای از اهالی روستای نورآباد شازند، در حوالی اراک، در کمربندی این شهر پیدا شد. ساکنین  ساله 47جنایات زمانی فاش شد که جسد زن 

 31ساعت قبل از حادثه به همراه جوان ناشناسی دیده بودند. بعد از دستگیری این جوان، پلیس توانست مرد  24روستای نورآباد این زن را 

ای به نام ابوطالب را دستگیر کند که در نقش تعمیرکار یخچال به خانه این زن روستایی رفته بود و وقتی فهمیده بود او زن تنهایی است،  ساله

د قتل دیگر نیز اعتراف کرد و به این ترتیب بع 8ها ضمن معرفی یزدان به عنوان هم دست خود، به  او را فریب داده بود. ابوطالب در بازجویی

 های سریالی در اراک، این پرونده بسته شد. از گذشت بیش از یک سال از آغاز قتل

 16عنوان قاتلی مخوف ثبت شده است. او  قاتل عنکبوتی، قاتل زنان خیابانی مشهد، سعید حنایی، مجرمی که نامش در تاریخ جنایی ایران به

 .زن را به قتل رساند و در نهایت به دار آویخته شد

ساله به نام  30رفت، زنی « خین عرب»، هنگامی که همسر و فرزندانش خانه نبودند سوار بر موتور به 1379وز هفتم مرداد سال او ر

را با خود به خانه برد، هنگام برقراری رابطه با روسری خفه و سپس جسدش را در جاده رها کرد. او سه روز بعد دومین زن را به « افسانه»

عرب مشهد پیدا شد. یک روز  زارهای گوجه فرنگی در حوالی جاده خین نام داشت و جنازه او در بوته« لیال»ساند. مقتول همین شیوه به قتل ر

که در گونی زرد رنگ گذاشته شده بود در محله  در حالی  در تارهای قاتل عنکبوتی گرفتار و جنازه او« فریبا»بعد سومین زن به نام 

 سجادشهر مشهد کشف شد.

زن را سوار موتور یا  16در مشهد،  80فروردین ماه سال  15تا  79مستندات به دست آمده سعید حنایی در فاصله مرداد ماه سال  بر اساس

قتل دیگر را  5قتل مطلع شده بود و قاتل سریالی ماجرای  11بود البته پلیس تا زمان دستگیری متهم از  ماشین خود کرده و به قتل رسانده 

 اهان تعریف کرد.خودش برای کارآگ
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ای از اطرافیانش و برخی مقامات محلی حکومت  بود پشیمان نشد، بلکه از سوی عده  هایی که مرتکب شده سعید حنایی نه تنها خودش از قتل 

 در محوطه زندان مشهد به دار آویخته شد.  81فروردین ماه سال  28نیز مورد حمایت شدید قرار گرفت. او در نهایت 

انتظامی خراسان در خصوص سعید حنایی اگرچه نکات جدیدی را از پرونده او برمال کرد اما بسیاری از نکات را نگفت و فقط در فرمانده وقت 

تنها خودش از  سعید حنایی نه»اش بود:  ای را گفت که مهر تاییدی بر بسیاری از نکات نگفته هایش سهواً و یا تعمدا نکته آخرین بخش گفته

 «ای از اطرافیانش نیز موردحمایت شدید قرار گرفت. شده بود پشیمان نشد، بلکه از سوی عده هایی که مرتکب قتل

هللا مشهد بود و حتی پیش از  های انصار حزب سعید حنایی، عضو بسیج مسجد موسی بن جعفر محله گلشهر مشهد بود. او پای ثابت سخنرانی

 .شود هللا مشهد در صفوف اول دیده می انصار حزب های ها در تصاویر اغلب راهپیمایی دستگیری و انجام قتل

های خود کارت عضویت بسیج  جلسات بازجویی و اولین جلسه علنی دادگاه سعید حنایی خود را یک بسیجی معرفی کرد و برای اثبات حرفدر 

 .اعالم کرد« معروف و نهی از منکر امربه»ها  را نیز ارائه کرد و هدفش را از این قتل

 

 
 

 .اقدام به قتل آنان نموده است« سازی جامعه از فساد ای مقدس و دینی و برای پاک انگیزه»در صحن علنی دادگاه اعالم کرد که با  چنان او هم

توجهی  های متعلق به حکومت، ضمن هشدار شیوع فساد در جامعه و شماتت مسئوالن در بی بعد از بازداشت سعید حنایی، برخی از روزنامه

انصار »را علنا ستوده و البته کار فقط به نگارش ختم نشد و پس از اعدام سعید حنایی « ها سعید حنایی»جامعه اقدام  به پدیده فحشاء در

هللا  نام انصار حزب های سرشناس و به در مسجد موسی ابن جعفر برای سعید حنایی مجلس ترحیم گرفت و بسیاری از چهره« هللا مشهد حزب

عنوان  هللا مشهد در همان زمان در تیتر اولش از سعید حنایی به شریه ندای والیت مشهد ارگان انصار حزبنیز در آن مجلس شرکت جسته، ن

بودند که سهوا یا تعمدا فرمانده انتظامی خراسان از « اطرافیانی»هللا مشهد همان  انصار حزب !نام برد« معروف و نهی از منکر شهید امربه»

 .ها یاد کرد آن

 

های اطراف خمینی شهر اصفهان یک میهمانی خانوادگی برگزار شده بود، اما ناگهان  ، در یکی از باغ2011اکتبر  - 1390در خردادماه سال 

 .بیش از ده مرد غریبه وارد باغ شدند و پس از زندانی کردن مردان حاضر در محل، به تعدادی از زنان تجاوز کردند

جمعی به چندین زن آن هم  ت خیلی زیادی منعکس نشد. اما مطرح شدن خبر مبهم تجاوز دستهچه در آن باغ در آن شب اتفاق افتاد با جزئیا آن

در حالی که در یک مکان خصوصی در میهمانی بودند، یک بمب خبری برای جامعه ایران و مایه دستپاچگی برای مقامات حکومتی و پلیس 

 .بود

. با این وجود و پس از تجمع هزاران تن از اهالی شتگذ اصفهان، بیش از یک هفته می «شهر  خمینی»روستای اصغرآباد، از توابع   از حادثه

 .دا کرده استها بازتاب پی شهر در برابر دادگستری این شهر، این خبر تنها در برخی رسانه خمینی

 .در محل حاضر نشده و تعلل ماموران پلیس فرصت کافی برای مهاجمان ایجاد کرده است «بالدرنگ»گویند پلیس  اهالی محل می

شهر و اطراف آن  نوشته که خبر این حادثه به دلیل اهمیت آن در خمینی ،خود 1390 خرداد 19شنبه  در شماره روز پنج «روزگار»روزنامه 

 .اطالع باشد پیچیده و کسی نیست که از آن بی

حدود یک هفته پیش چند خانواده اصفهانی در باغی در اصغرآباد »گفته است:  «روزگار»شهر درباره این حادثه به  یکی از اهالی جوان خمینی

های عروسی و تولد است. آن شب نیز این افراد در  ها معموال محلی برای برپایی جشن کنند. این باغ برپایی جشن تولد میشهر اقدام به  خمینی

خواری بودند. این اراذل و اوباش با  نفر از اراذل و اوباش در آن در حال شراب 14رسد که  ها به باغ کناری می باغ بودند که صدای آن

 .«کنند یوار باغ وارد شده و با قمه و چاقو به میهمانان حمله میسوءاستفاده از وضعیت، از د

ها حکایت از این دارند که پنج نفر از مهمانان زن و پنج نفر دیگر مرد بودند. اراذل و اوباش پس از  گفته»ادامه افزوده است:  این جوان در

آید، حتی با پلیس  شان نمی کنند کسی به سراغ زنان جیغ و فریاد میقدر هم  هدهند. هر چ بستن دست و پای مردان، زنان را مورد تجاوز قرار می

 .«شوند دقیقه دردر محل حاضر می 45توجهی کرده و پس از  نیز تماس گرفته شده، اما ماموران به این موضوع بی 110

های او  ز وجود داشته و ظاهرا با تالشای نی گفته که در میان قربانیان این حادثه مقام قضایی بازنشسته «روزگار»این جوان به روزنامه 

 .ای فرستاده شده است هللا خامنه تر موضوع به دفتر آیت ای برای پیگیری سریع نامه

پس از انتشار خبر این حادثه، تعدادی از اهالی خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این »نوشته است:  «تابناک»سایت خبری 

اند تا از وقوع دوباره چنین جرایمی جلوگیری گردد. دراین تجمع که از چند روز قبل و با  شهرستان خواستار برخورد جدی با این افراد شده

 .«صورت خودجوش تدارک دیده شده بود، هزاران نفر از قشرهای مختلف شرکت کرده بودند ن مردم بهارسال پیامک بی

کنندگان، به مردم اطمینان داده که  شهر با حضور در میان تجمع االسالم رضایی دادستان عمومی و انقالب خمینی بنابراین گزارش، حجت

 .رساند انونی میدستگاه قضایی عوامل این جنایت را به اشد مجازات ق

یس دادگستری استان اصفهان روز یرسانی در مورد حادثه، غالمرضا انصاری ر خصوص به عدم اطالع های مردم، به با باالگرفتن اعتراض

منظور رعایت اصول قضایی برای  رسانی در خصوص متهمان صرفا به سكوت و عدم اطالع»ها گفت:  خرداد به رسانه 18چهارشنبه 

های تردد و اختفاء این جنایتكاران را شناسایی و  دستگیری متهمان بوده است و ضروری بود تا بدون هرگونه جار و جنجال، پلیس بتواند محل

 .«ها را دستگیر كند آن

تن در اختیار دستگاه  ۴اند و از این تعداد  ه شدهمتهم این واقعه كامال برای آنها شناخت 12یس دادگستری استان اصفهان اعالم کرده که یر

كه   قضایی هستند که با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند. وی گفته که از دادستان و مسئوالن امنیتی و انتظامی استان خواسته

 .سایر افراد را هرچه زودتر دستگیرکرده و تحویل دستگاه قضایی دهند
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ها باشند. وی  ردم درخواست كرده که با صبر و حوصله، در انتظار اخبار دستگیری سایر متهمان و مجازات قاطع آنغالمرضا انصاری از م

 .قول داده که شخصا موضوع را پیگیری کند و نتیجه را به اطالع مردم برساند

کم توجهی »در مقابل دادگستری این شهر منتشر کردند که به « ی شهرخمین»هایی از تجمع مردم  های ایران تصاویر و گزارش رسانه

 .ای اعتراض داشتند نسبت به بروز چنین واقعه« مسئوالن

 

  
 

های نماز جمعه  ، پایگاه خبری فعال در خمینی شهر، موسی سالمی، امام جمعه شهر هم در یکی از خطبه«فرصت آنالین»گزارش سایت  به

 .ئوالن در برخورد با جرایم و اجرای قانون به شدت انتقاد کردخرداد ماه از عدم قاطعیت مس

هللا علی صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید قم خواهان رسیدگی به ماجرای تجاوز در  کمی بعد کار به اظهار نظر مراجع تقلید کشید و آیت

ر استان اصفهان دارد، یکی از عوامل وقوع مفاسد اجتماعی شود مقلدان زیادی د خمینی شهر و مجازات سریع عامالن آن شد. او که گفته می

 .دانست« اسالمی نبودن روابط زن و مرد»را 

های مذهبی هم نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند و نماینده خمینی شهر در مجلس هم خواستار رسیدگی به پرونده حوزه  دیگر چهره

  .انتخابیه اش بود

ونده در مجموع پانزده متهم داشت که چهار محکوم به اعدام این پرونده بین بیست و بیست و چهار سال سن ها، این پر بر اساس گزارش

دنبال دستگیری متهمان دیگر این پرونده تعدادی هم به زندان محکوم شدند. دو نفر هرکدام به بیست و هشت سال زندان و هفتاد و  دارند. به

ربایی و سرقت به هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم و دو نفر نیز از تمامی  چهار ضربه شالق، یک نفر به اتهام آدم

 .اتهامات تبرئه شدند

تن اعالم کردند. یک اطالعیه حاوی عکس افراد مظنون که پس از نماز جمعه در  15و برخی  12ها تعداد متهمان این پرونده را  برخی گزارش

نفر بود. شاید یک دلیل  10مردم برای شناسایی مظنونین درخواست کمک شده بود، حاوی عکس و نام  خمینی شهر پخش شده و در آن از

 .این تعدد ارقام آن باشد که هنوز هم تعدادی از مظنونین این پرونده متواری هستند

هر در هنگام فرار در زاهدان و احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرده بود سه متهم پرونده تجاوز در خمینی ش

 .ایرانشهر دستگیر شدند

 
جمعی به زنان در خمینی شهر آغاز شده بود، سخنان کسانی هم منتشر  زمان با افزایش حساسیت افکار عمومی که با پخش خبر تجاوز دسته هم

 شد که قربانیان تجاوز را در وقوع ماجرا مقصر می دانستند. 

ه خمینی شهر، از ادارات مسئول امنیت به خاطر وقوع این حادثه انتقاد کرد، اما در عین حال زنان قربانی تجاوز را هم مورد سرزنش امام جمع

خواری و رقاصی یک عده  اند، برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب نفرشان خانواده بوده 2نفری که فقط  14این »قرار داد و گفت: 

 «تحریک نمودند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود. دیگر را هم

گفت که مقصر اصلی واقعه، افراد مورد تعرض « نسل فردا»زاده، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان هم به روزنامه  سرهنگ حسین حسین

ها سابقه دار هستند و در باغ مجاور مشغول  نفر از آن 7تن از اراذل و اوباش که  12شد،  اگر موازین اخالقی رعایت می»بوده اند. او گفت: 

 «افتاد. شرب خمر بودند، وارد این باغ نشده و چنین اتفاقی نمی

طوری که اگر در این  شوند، به دیدگان، خود موجب بروز پدیده مجرمانه می پلیس اعتقاد دارد که بسیاری از بزه»او به خبرگزاری ایسنا گفت: 

 «قل حجاب را در این باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتند.حادثه خانم ها حد ا

افراد حاضر در میهمانی اشاره کرد. او « آمیز تحریک»نحوه پوشش و حرکات  یک افسر پلیس هم در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران، به

اورت محل حضور داشته و او به دوستانش اطالع داده و سیزده نفر از گفت که سر و صدای میهمانی باعث کنجکاوی فردی شده که در مج

 .اند دوستانش به محل مراجعه کرده

 
جمعی در خمینی شهر فروکش نکرده بود که امام جمعه کاشمر از پرونده مشابهی سخن گفت.  هنوز پس لرزه های انتشار خبر تجاوز دسته

د متعلق به چند ماه قبل، اما ظاهرا امام جمعه کاشمر زمان را مناسب دیده بود تا با طرح البته ماجرای تجاوز جنسی در کاشمر ماجرایی بو

 .علنی آن از مسئوالن پاسخ گویی و اقدام مقتضی طلب کند

نفر  10قاسم یعقوبی، امام جمعه کاشمر در استان خراسان رضوی، خطاب به مردم حاضر در نماز جمعه گفت که بیش از یک ماه پیش از آن، 

 .های اطراف روستای قوژد به یک زن تجاوز کردند در زمین

 .«شود و کسی نیست که برخود کند، هرج و مرج به وجود می آید اگر مردم ببینند در روز روشن به ناموسشان تجاوز می»او هشدار داد: 

 
جرایمی مجازات شدند؛ به عنوان مثال دو پس از آن ماجراهای مشابهی در گلستان و قیامدشت مطرح شد. اشخاصی هم به جرم ارتکاب چنین 

به جرم تجاوز به زنی در شهرک فیروزه، با حضور جمعی از مردم در نیشابور به دار آویخته  ،1390خرداد  19شنبه  جوان در روز پنج

 .شدند

 .ه سخن گفتندبعضی از نمایندگان مجلس وارد عمل شدند و مسئوالن سیاسی و امنیتی از به خطر افتادن امنیت روانی جامع

مجلس از دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی خواست تا با حضور در کمیسیون امنیت ملی، درباره افزایش جرایم 

 .خشونت آمیز در کشور توضیح دهند
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گوار چون تجاوز به عنف و سرقت که برخی حوادث نا علی الریجانی رییس مجلس در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی قم، ضمن بیان این

 «نیروی انتظامی باید قاطعانه با این مسائل برخورد کند.»مسلحانه در شان جمهوری اسالمی نیست، گفت: 

گویی و دفاع از عملکرد خود برآمده بودند،  ها در صدد پاسخ در حالی که مسئوالن پلیس ایران زیر فشارهای فزاینده افکار عمومی و رسانه

 .در پی چنین حوادثی، فضایی ایجاد کرد که توانایی ادارات مسئول در ایجاد حس امنیت در نزد مردم ایران مورد تردید قرار گرفتوقوع پی 

در مواردی هم خود مسئوالن به صف منتقدین پیوستند و گفتند که عملکردها مناسب نبوده است. به عنوان مثال، محمد باقر ذوالقدر، معاون 

متاسفانه امروز وضعیت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نیست و از حد متعارف »ع جرم در قوه قضاییه ایران گفت: پیش گیری از وقو

 «خارج شده است.

ها شد. از جمله  از طرف دیگر تالش فرماندهان ارشد نیروی انتظامی برای دفاع از عملکرد خود در مواردی منجر به انتقاد از عملکرد رسانه

انعکاس وسیع رسانه ای جرم تجاوز به عنف در جامعه تولید ناامنی »مدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این مورد گفت: اسماعیل اح

 «کند. روانی می

زنان و دختران ما در جمهوری اسالمی ایران در پرتو انوار نورانی اسالم، »ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در این مورد گفت: 

 «ترین وضعیت را دارند. امن

 
خبر تجاوز سه فرد ناشناس به یک دختر بچه در خمینی شهر اصفهان را داد.  2018یونی  7 - 1397خرداد  17؛ «تابناک»به گزارش 

ی از ای گسترده و ناراحتی عمومی که در جامعه در رابطه با این خبر پیش آمد و بسیار موجی از خشم و ناراحتی افکار عمومی، موج رسانه

مردم شهر خمینی شهر نیز به آن واکنش نشان دادند، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای در واکنش به این خبر واکنش نشان داد 

 که باور کردنی نیست.

خاطر  ای بلند باال به رییس سازمان بهزیستی کشور، از وی خواست به سید محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر ضمن نگارش نامه

ای شدن این خبر از سوی رئیس اورژانس اجتماعی کشور، نسبت به برکناری این مسئول اقدام کند؛ درخواستی عجیب که نه قبل و نه  رسانه

 بعد از آن در باب ضرورت رسیدگی فوری به ماجرا و مسائلی از این دست سخنی به میان نیامده است.

طور که مستحضرید آقای جعفری رییس اورژانس اجتماعی کشور در اقدامی ناشیانه، مسأله  انابطحی در نامه خود به محسن بندپی نوشت: هم

 ای کرد، حال آنکه معلوم نیست تجاوز حتمی باشد. تجاوز به دختر افغانی در شهرستان خمینی شهر را رسانه

ها شهروند ایرانی را آزرده کرده  ه خاطر میلیوناین نماینده مجلس، در بخش دیگری از نامه خود بدون اشاره به عمق فاجعه و خبر تلخی ک

 اند. است، افزود: ثانیا معلوم نیست متجاوزان چند نفر بودند و ثالثاً معلوم نیست، تبعه چه کشوری بوده

ه نوشت: )نه شهر و کشوری دیگر!( در ادامه نام چنین بدون توجه به رخ دادن این رویداد در استانی بزرگ در میانه کشورمان ابطحی، هم

 رابعا معلوم نیست انگیزه عامل یا عاملین در صورت صحت ماجرا چه بوده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در بخش دیگری از نامه خود، ضمن مرتبط کردن این ماجرا به مسائل ارزشی، در بخش دیگری از 

های مختلف اسالم، پیامبر، اهل  صت سوء استفاده کرده و در شبکهنامه خود نوشت: متاسفانه دشمنان انقالب اسالمی و امام خمینی از فر

 اند. پراکنی کرده )ره(، رهبری و مردم شهید پرور شهرستان را آماج لجن )ع(، امام خمینی بیت

که به آن  یس سازمان بهزیستی کشور خواست تا نسبت به برکناری رییس اورژانس اجتماعی کشور با توصیفاتییچنین در پایان از ر او، هم

 اشاره شد، اقدام کند.

گونه از اصل  ها باشد ـ این عنوان قانون گذار و ناظر قانون باید چشم بینای مردم و حقوق آن که نماینده مجلس شورای اسالمی ـ که به این

 شود!  ای متمرکز می گذرد و بر مسائل حاشیه جنایت به سادگی می

کند که اگر انگیزه متجاوزین و  خمینی شهر به رییس سازمان بهزیستی کشور، این ابهام را ایجاد میگونه نکات در نامه نماینده مردم  طرح این

 !ها تابع شرایطی متفاوت از شرایط عادی باشد، از نظر این نماینده اصل موضوع اشکالی نداشته و همه چیز عادی بوده است تبعیت آن

 

 ؟«!قِِسر در رفتی که فقط یک طرف صورتت آسیب دید.»ی: آمیز نماینده به زن قربانی اسیدپاش ادبیات توهین

 

 
 

پس از حضور جمعی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس هنگام بررسی الیحه تشدید مجازات اسیدپاشی بار دیگر نوع ادبیات یکی از نمایندگان 

 .بار مقابل یکی از قربانیان اسیدپاشی حاشیه ساز شد مجلس این

زهرا »، نوشت که 1398اردیبهشت  29شنبه  رشی از حواشی حضور قربانیان اسیدپاشی در مجلس روز یکخبرگزاری ایسنا در گزا

های اصفهان دچار  که نیمی از صورت خود در جریان اسیدپاشی« مرضیه ابراهیمی»، نماینده مردم مبارکه در مجلس خطاب به «سعیدی

ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی  در رفته شما از دست مجرم قِِسر»)به مزاح( گفت:  جراحات شدید شده

 «چه شد.

دانید  واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمی»مرضیه ابراهیمی نیز که خود اهل اصفهان است خطاب به این نماینده گفت که 

 «!ای ویید قِِسر در رفتهگ عامالن حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده اند و به من می

در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از « اعدام»نماینده مبارکه نیز در ادامه خطاب به ابراهیمی و سایر قربانیان حاضر در مجلس از پیشنهاد 

 .خواهید کنیم شما هم همین را می سوی نمایندگان خبر داده و خطاب به قربانیان گفته که فکر می
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ها خواستار اعدام مجرمان نیستند، بلکه  یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان، در پاسخ به این نماینده گفت که آن اما مرضیه ابراهیمی،

 .هستند« توقف چرخه خشونت»خواهان 

و اردیبهشت بررسی کردند در پی محدودیت برای خرید اسید  29شنبه  های داخلی ایران، نمایندگان در طرحی که یک به نوشته خبرگزاری

 .تشدید مجازات اسیدپاشی تا اعدام هستند

 

اسید پاشی به روی زنان جوان اصفهانی، ساکنان این شهر را در بهت فرو برد. تداوم اسیدپاشی و شناسایی نشدن عامالن  ،1394پاییز سال 

کنند، موجب برگزاری تجمع  رند انتخاب میکه عوامل اسیدپاشی قربانیان را از زنانی که حجاب کامل ندا آن در کنار انتشار اخباری مبنی بر این

 .های اعتراضی در اصفهان و تهران شد

های اخیر علیه زنان جوان در اصفهان را با خبرگزاری ایسنا، علت اسیدپاشی هللا کفیل، در مصاحبه در این خصوص فرماندار اصفهان فضل

چنین اعالم کرد که یکی از زنان قربانی اسیدپاشی، متاهل است  صفهان همجویانه و شخصی توصیف کرد. فرماندار ا های انتقامناشی از انگیزه

های اخیر انگیزه شخصی  در این بین مطرح باشد. و این در حالی است که همه قربانیان اسیدپاشی« انگیزه انتقام خانوادگی»و احتمال دارد که 

 (1393، مهرماه )مجموعه خبری ایسنا جویی از آنان را به شدت رد کردند. یا انتقام

صبح به وقت  11مهرماه در ساعت  27شنبه  دهد، مرگ یک نفر در روز یک سایت محلی زندگی سالم که اخبار استان اصفهان را پوشش می

ا ه ی چند فرد موتور سوار به سه دختر جوان در خیابان شیخ صدوق اصفهان بوده که به آنمحلی را تایید کرده است. این حادثه بر اثر حمله

ها  اند. دختر فوت شده بر اثر پاشیدن اسید بر روی قفسه سینه او جان سپرد و دو نفر دیگر به شدت آسیب دیدند. و بنابر گزارشاسید پاشیده

 نفر رسیده است. 14های اخیر اصفهان به  تعداد قربانیان اسیدپاشی

 

بود که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود،  امام جمعه اصفهان درباره صحبتی که پیش از این از قول او گفته شده

چه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار باشد  گفت: من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آن

ای را پیگیری کنند تا کسی خودسرانه  وی انتظامی چنین مسالهبرخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیر

 .وارد این گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست

صورت مودبانه  گویم یک مسلمان اگر بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید ناصحانه و مشفقانه و به رهبر در پایان گفت: باز هم می

 .خواهند برخوردی انجام دهند باید در چارچوب قانون برخورد کنند انجام دهد. نیروی انتظامی و قوه قضاییه اگر میاین کار را 

  

عنوان رییس ستاد احیاء امر به  ، گفت: من به1395خرداد  21امام جمعه اصفهان با انتقاد شدید نسبت به بدحجابی در اصفهان، جمعه 

آید و بدون همت  برد، در واقع دیگر کاری از ما بر نمی کنم این ستاد بدون مردم کاری از پیش نمی م میمعروف و نهی از منکر استان اعال

 .شود کار کرد مردم نمی

های نماز عبادی سیاسی جمعه این  نژاد در خطبه )ایسنا(، منطقه اصفهان، سیدیوسف طباطبایی به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

 10چنین  مصلی بزرگ اصفهان، با اشاره به زندگی بانو امین و ابراز افتخار از اینکه این بانو اصفهانی بوده است و هم هفته اصفهان در

رمضان سالروز شهادت حضرت خدیجه )س(، اظهار کرد: زن منزلت بسیار باالیی در اسالم دارد و اگر بخواهیم منزلت زن از نظر اسالم را 

 .قرآن را با مکاتب دیگر در خصوص زنان بسنجیمهای  بررسی کنیم باید گفته

شود. این در حالی است که زن مدیر  افزود: دختری که در خانه تهی از اظهار محبت باشد با یک سالم و یک شاخه گل از راه به در می  او

زنان به خصوص در مواجه با  هایی که برای مردان بد ولی برای دهد. یکی از خصلت خانواده است و مرد را در دامن خودش پرورش می

 نامحرم خوب است تکبر نام دارد زن باید در برابر مردان نامحرم با تکبر حرکت کند.

که بهترین عمل در ماه مبارک رمضان ترک گناه است، ادامه داد: اولین قدم برای رشد معنوی و رسیدن به  امام جمعه اصفهان، با بیان این

 بت به آن حساس باشیم.سعادت ترک گناه است که باید نس

نژاد با اشاره به فرمان امام)ره( نسبت به تشکیل ستاد انقالب فرهنگی در ابتدای انقالب، تصریح کرد: کار این ستاد تبدیل فرهنگ  طباطبایی

 جمهوری است. طاغوتی به فرهنگ اسالمی بود و بزرگانی از روحانی و غیر روحانی در آن عضو بوده و هستند و ریاست آن به عهده ریاست

رود خشک مثل  هایی به دفتر من رسیده است که زنان در کنار زاینده او با اشاره به وضعیت بد حجاب در شهر اصفهان اضافه کرد: عکس

 کنید رودخانه که خشک شد باال دست آن هم خشک می شود. اند همین کارها را می اروپا عکس گرفته

ایم دانشگاه را زنانه و مردانه  ایم، در این چند سال حتی نتوانسته الب فرهنگی درست عمل نکردهامام جمعه اصفهان تصریح کرد: ما در انق

 کنیم، این چه انقالب فرهنگی است که هیچ کار اساسی در آن انجام نشده است.

ها واجب است که  ها موظفند و بر آن که امر به معروف و نهی از منکر کار فرد خاصی نیست، ادامه داد: تمام انسان نژاد با بیان این طباطبایی

 مردم را به این فریضه الهی دعوت کنند.

تواند  انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر می  ای ندارد، نیروی امام جمعه اصفهان تاکید کرد: ما اگر گناه ببینیم و فقط نچ نچ کنیم فایده

 الهی استفاده کند. های حزب از بچه

 

ی علیه زنان است و مقتول زنی است که از نظر قاتالن ننگی به بار آورده است و باید از صحنه روزگار محو شود تا جرم« قتل ناموسی»

 آبروی ریخته شده خانواده ترمیم شود.

ی و اردبیل خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرق تهران، های گویند در استان می آمارها

شوند اما آمار معینی در این خصوص  هایی گزارش می چنین قتل های کشور هم دهد. البته در سایر استان های ناموسی رخ می ترین قتلبیش

 وجود ندارد.

دارد، عموما در  شود، زن به عنوان کسی که بار اصلی گناه را بر دوشهای ناموسی در ایران شنیده میهایی که از قتل در بسیاری از داستان

ز دادگاهی خانوادگی و بدون محاکمه عادالنه در دستگاه قضا، حکمی جز مرگ ندارد. اما بر فرض این که دادگاهی هم تشکیل شود، آیا قوانین ا

 کنند؟ ها حمایت می آن

)اعدام( نخواهند شد. تنها  اند، قصاص، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را ولو به عمد به قتل برس«قانون مجازات اسالمی» 301ه مطابق ماد 

 612 هتواند مطابق ماددرصورتی که دادگاه تشخیص دهد که عدم مجازات ممکن است باعث تجری قاتل و یا اخالل درنظم عمومی شود، می

  سال حبس محکوم کند. 10همین قانون، قاتل را به سه تا 

د همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته هرگاه مر»قانون مجازات اسالمی آمده است:  630ماده  در

 «تواند مرد را بکشد. )مجبور( باشد، فقط می ها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره تواند در همان حال آن باشد، می
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روند. حتی در برخی موارد، اگر پدربزرگ و برادر نیز  مار میهای ناموسی به ش دانان، مجوزی برای قتلاین قوانین از دید بسیاری از حقوق

 شوند. مرتکب به قتل شوند، از طریق همین قوانین، از قصاص معاف می

 

دار  لکه»هزار زن به  5هر سال »های ناموسی و به نقل از سازمان ملل نوشت:  در مورد قتل« ایسنا»خبرگزاری  ،1389ششم خردادماه سال 

 .«دهند جان خود را از دست می «های ناموسی قتل»و با عنوان  «ادهکردن حیثیت خانو

شود تا در  عرفی و شرعی تراشیده می های شود که برایشان بهانه هایی گفته می های ناموسی به آن دسته از قتل بنا بر تعریف سازمان ملل، قتل

 .نسبت به قربانیان بکاهند دلی افکار عمومی ها مشروعیت ببخشند و از هم ها، به آن پناه این بهانه

ها اغلب به دالیلی چون رابطه نامشروع زنان با یک فرد نامحرم، تجاوز جنسی و حتی طالق و رفتارهای نامتعارف و مخالف عرف از  این قتل

ت خانواده یا قبیله را ها هم این است که رفتار آن زن، آبرو و حیثی توجیه آن  شود. سوی زن و اغلب به دست مردان فامیل و طایفه انجام می

 .زیر سوال برده و سبب شرمساری شده است

برند و اغلب هم جامعه با فرد قربانی به استناد همین  این توجیهی است که مردان یک خانواده برای جلب رضایت عمومی جامعه به کار می

ای هم وجود ندارد، عزاداری قابل توجهی برای قربانی  کند. در این موارد، پرونده دردی نمی دار کردن شرف و آبرو، احساس هم توجیه لکه

 .کنند شود و علت مرگ را خودکشی یا مرگ اتفاقی اعالم می برگزار نمی

 های ریز و درشت اخالقی، بدون هیچ جایگاه منطقی انجام شود.  ها تنها برپایه شایعه گاهی ممکن است این قتل

وقوع » کند: ها اشاره می شناسان سازمان ملل، در مورد آمار این قتل ، از کار«لیزا انزایا»ل از به نق 1387در آبان ماه « اعتماد ملی»روزنامه 

ای مانند آلمان، هلند،  کشور دنیا و حتی در کشورهای پیشرفته 52شود بلکه در  ها به کشورهای اسالمی یا توسعه نیافته محدود نمی این قتل

 .«ها انجام شده است ها از سوی مهاجران به این کشور تر آن دهد؛ گر چه بیش امریکا و سوییس نیز رخ می

قتل  500 هزار و گردد و پاکستان با ساالنه یک های ناموسی به کشورهای جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا برمی ترین آمار قتل بیش

 .گیرند د از پاکستان، در این فهرست قرار میناموسی، در صدر این فهرست قرار دارد. ترکیه، ایران، عمان، مصر و کردستان عراق بع

های  های خوزستان، کردستان، آذربایجان، ایالم، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسان به ترتیب از استان استان

 .های ناموسی هستند شاخص در مورد وقوع قتل

کس  ای است به شکلی که اغلب هیچ کند، مجاز شمردن و پذیرش عرف محلی یا قبیله وت میها متفا ها را با سایر جنایت چه که این نوع قتل آن

شود. در یک توافق خاموش، همه افراد طایفه با پذیرش  ها تشکیل نمی ای هم در مورد آن کند و حتی گاهی پرونده به مراجع قضایی شکایت نمی

 .دهند خود قرار می ضمنی یا قطعی قتل، قاتل یا قاتالن را تحت پوشش و حمایت

خانواده معرفی  «حافظ شرف و ناموس»و  «غیرتمند»بلکه مرد یا مردان قاتل را  ،کند قتل این زنان، عرف جامعه محلی را دل آزرده نمی 

ای  وادگی یا درون طایفهدلی، در یک دادگاه درون خان نهایت ناهم   شوند. فرد قربانی در  ها، با خشم و نفرت زیاد انجام می تر این قتل کند. بیش می

کند و  کند و فراری نیست، به راحتی در جامعه تردد می شود. در این میان، قاتل خودش را پنهان نمی گیرد و محکوم می مورد قضاوت قرار می

 .اصراری برای پنهان کردن ماجرا ندارد

توانند بهانه  اط، طالق و ازدواج مجدد دالیلی هستند که میظن به ارتب نپذیرفتن ازدواج اجباری، زنا، رابطه خارج از ازدواج یا حتی سوء

های ناموسی شوند. با این حال، هیچ نهاد حمایتی وجود ندارد که زنان در معرض تهدید به قتل بتوانند به آن رجوع کنند و این در حالی  قتل

  شته است.ها باز گذا ها را در انجام این نوع قتل است که قانون نیز به نوعی دست خانواده

*** 
حکومت اسالمی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش تاکنون، هرگز شمشیر اسالمی خود را از گردن مخالفین خود برنداشته 

های گروهی کردستان توسط خلخالی، اعدام توماج و  های دستگیر شده حکومت پهلوی، اعدام است. نخست اعدام هویدا و تنی چند از ژنرال

از رهبران کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن در ترکمن صحرا، سر آغاز ماشین کشتاری شدند که تاکنون ادامه دارد. توماج و سه نفر  چند تن

کیلومتری  125بدون هیچ تشریفات دادگاهی اعدام و جسدشان در  1358بهمن  29های وحشیانه در  دیگر از رهبران ترکمن پس از شکنجه

ها بعد، صادق خلخالی در مجلس  رو شد اما سال پل رها شد. اعدامی که ابتدا با تکذیب دخالت نیروهای حکومتی روبه جاده بجنورد در زیر یک

 .ها به دستور او و توسط نیروهای سپاه انجام شده است شورای اسالمی وحوش اعالم کرد که اعدام آن

های  عام ادامه یافت تا این که دوران قتل آویختن قربانیان در مالء این رعب و وحشت نهان و آشکار حکومت اسالمی با شالق زدن و به دار

از راه رسید و در مقطع کوتاهی ماموران وزارت اطالعات حکومت اسالمی، چندین نویسنده سرشناس ایران « ای های زنجیره قتل»موسوم به 

ها را در حاشیه پایتخت  را ربودند و سپس جنازه مثله شده آنچون محمد مختاری و محمدجعفر پیونده  و از قعالین کانون نویسندگان ایران هم

 خدایان رها کردند. 

های  قربانیان و وکالی مدافع آنان نیز کوتاهی نکرد و ترورهای مخفی خود را با برگزاری دادگاه  سپس حکومت اسالمی، حتی سرکوب خانواده

  سال زندانی کردند.   5مختاری و پوینده را به مدت های  نمایشی و زندانی کردن آقای ناصر زرافشان وکیل خانواده

 

به قتل رسید،  1367او زمانی که در مطبش در آذر سال  .کاظم سامی کرمانی، پزشک و اولین وزیر بهداشت در دولت مهدی بازرگان بود

 .ه بودتاسیس شد 1342)جاما( را برعهده داشت که در سال  رهبری تشکلی به نام جنبش انقالبی مردم ایران

او در اوایل دهه هفتاد خورشیدی، در  .در شهر سیرجان، نویسنده و پژوهشگر ادبیات بود 1310آذر  20اکبر سعیدی سیرجانی متولد  علی

 .ای، رهبر حکومت اسالمی از وضعیت موجود و به ویژه سانسور انتقاد کرد هللا خامنه هایی به آیت نامه

آمیز جنابعالی را آقای صابری برایم خواند، و متأسف شدم، نه به علت این که مورد قهر آن مقام  م عتابپیا»ها نوشت:  او در یکی از این نامه

 «هللا حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است. ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب معظم قرار گرفته

ها از بازداشت او  چند روز بعد، روزنامه .خارج شد، اما دیگر به خانه بازنگشت ، از خانه1372اسفند  24صبح  9سعیدی سیرجانی ساعت 

های متعدد،  های رسمی اعالم کرد. اما بر اساس گزارش او را در روزنامه« مرگ طبیعی» 1373آذر ماه  4خبر دادند و وزارت اطالعات در 

 .این نویسنده توسط ماموران وزارت اطالعات کشته شد

اعترافات سعیدی سیرجانی در زندان علیه « هویت»ای علیه نویسندگان و روشنفکران با عنوان  ویزیون دولتی ایران، در برنامهچندی بعد، تل

های توتالیتر که همواره از سوی مدافعان حقوق بشر محکوم شده  خود را پخش کرد که تحت شکنجه صورت گرفته بود؛ شیوه رایج حکومت

 .است

کمی پیش از قتل سعیدی سیرجانی، نویسندگان ایرانی متنی  .یرجانی شوک بزرگی برای جامعه روشنفکری ایران بودبازداشت و قتل سعیدی س

 .منتشر کرده بودند که در آن بر مبارزه علیه سانسور و دفاع از آزادی بیان و قلم تاکید ورزیدند« ایم ما نویسنده»را با عنوان 
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هایش برای اولین  دیگر از روشنفکران مطرح ایرانی به قتل رسید: احمد میرعالئی که با ترجمهیک سال پس از قتل سعیدی سیرجانی، یکی 

 .بار نویسندگان بزرگ جهان را به فارسی زبانان معرفی کرد

اطاتی که داشت، بود، اما قتل او فقط به این دلیل نبود. او با دانش عمیق و ارتب« ایم ما نویسنده»کنندگان متن معروف  میرعالئی یکی از امضاء

 .شد وزنه مهمی در جمع نویسندگان ایرانی محسوب می

هنگامی که از منزلش به سوی کتابفروشی محل کارش در اصفهان در حرکت بود ناپدید و جسم  ،1374میرعالئی در صبح روز دوم آبان 

 .هایی این شهر پیدا شد شب در یکی از کوچه 10جان او حدود ساعت  بی

 «بر اثر تزریق انسولین از ناحیه دست راست دچار ایست قلبی شده بود.»احمد میرعالیی  ها بر اساس گزارش

 

از دفتر کارش در دانشگاه تهران راهی  1375دی  24او ظهر روز  .های باستانی دانشگاه تهران بود احمد تفضلی پژوهشگر و استاد زبان

 .وز در یک سانحه رانندگی کشته شداش شد اما هرگز به خانه نرسید. احمد تقضلی در همان ر خانه

های  ها درباره قتل با این که قتل او نیز مثل قتل اغلب نویسندگانی که کشته شدند هرگز از سوی حکومت به عهده گرفته نشد، اما در گزارش

 .شود ها نام برده می عنوان یکی دیگر از قربانیان این قتل ای، از احمد تفضلی نیز به زنجیره

 

بینی کرده و در این مورد به  غفار حسینی واقعه اتوبوس ارمنستان را پیش .شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران بود غفار حسینی

 «اندازند. تان را به ته دره می همه»نویسندگان هشدار داده بود. او که از قبول دعوت سفر به ارمنستان خودداری کرده بود، گفته بود: 

چند روز پس از بازگشت از سفر خارج به ایران، در منزل مسکونی خود در تهران به قتل رسید. بر  1375بیستم آبان چند ماه بعد، او در 

 .دفاع از حقوق بشر، مرگ غفار حسینی ناشی از تزریق آمپول پتاسیم بوده است  اساس گزارش یک کمیته

ازگشت، ماموران وزارت اطالعات در یک هتل او را بازجویی کردند و به شود که او پس از تبعید اجباری در فرانسه وقتی به ایران ب گفته می

 .هایی برای فعالیت مجدد دادند او وعده

 

اش  در راه بازگشت به خانه ،1375اسفند سال  5او در  .به قتل رسید 1376نگار و ناشر ایرانی بود که در سال  زاده روزنامه ابراهیم زال

 .آباد پیدا شد های یافت اش در بیابان جسد چاقوخورده 1376ناپدید شد و در اوایل فروردین 

شود کتابی درباره به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان در دست انتشار داشت که در آن  زاده که مدیر انتشارات ابتکار بود، گفته می زال

 .سوزی معرفی کرده بود روحانیون را مقصر اصلی این آتش

آقای رئیس جمهور هیچ »خطاب به هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت نوشته بود: « معیار»ه خود به نام تر در سرمقاله نشری وی پیش

های مردم حرکت نکند سرنگون  دانید که اگر رژیم نتواند از تاریخ درس بگیرد و منطبق با خواست رژیمی در ایران پایدار نبوده و شما بهتر می

 «خواهد شد.

 

به قتل رسید. او عضو سازمان مجاهدین خلق بود که  1377ای پائیز  های زنجیره ترجم ایرانی بود که در جریان قتلمجید شریف، نویسنده و م

 .بعدا از این سازمان جدا شده بود

 .ای، پس از مدتی تبعید در سوئد، وقتی به ایران بازگشت کشته شد های زنجیره شریف نیز مثل برخی دیگر از قربانیان قتل

نزدیکان مجید شریف، پس از شش روز گم شدن او، با  .به قتل رسید 1377ماه  به ایران بازگشت و سه سال بعد، در آبان 1374او در آبان 

 .دانسته بود« نامعلوم»اش در یک سردخانه یافتند که علت مرگ را  پزشک قانونی روی سینه  برگه

 

طرز فجیعی و با  مراه همسرش پروانه اسکندری در خانه خود در تهران بهبه ه 1377داریوش فروهر، دبیر کل حزب ملت ایران، در اول آذر 

 .ضربات متعدد کارد کشته شدند

ها در زندان بود، با پیروزی انقالب وزیر کار دولت مهدی بازرگان شد. چندی بعد، با شدت گرفتن  داریوش فروهر که در دوران پهلوی سال

 .ای حزبش اعدام شدندها، به زندان افتاد و چند تن از اعض سرکوب

با این حال « فروهر و همسرش دشمنان ما بودند.»ای، رهبر حکومت اسالمی در واکنشی تاکید کرد که  هللا خامنه پس از قتل فروهرها، آیت

 .توصیف کرد که تاثیری بر مردم نداشتند« خطر ضرر و بی دشمنان بی»رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسالمی، آنان را 

 

 
 
زمان با قتل  ای نویسندگان و دگراندیشان، قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بود که هم های زنجیره ها در میان قتل ترین قتل ما معروفا

 .انجام شد 1377پروانه و داریوش فروهر در پائیز 

اش خارج شد، اما دیگر  رای خرید از خانهاو دوازدهم آذر ب .مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و از فعاالن کانون نویسندگان ایران بود

 .بازنگشت. یک هفته بعد، جسد او در سردخانه پزشکی قانونی شناسایی شد

 .با وجود بر عهده گرفتن قتل مختاری از سوی وزارت اطالعات، اما تحقیقات در این باره به سرانجامی نرسید
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از خانه خارج شد و ده روز  1377آذر  18او در  .پس از مختاری به قتل رسید محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده نیز با اختالف چند روز

 .بعد جسدش در روستای بادامک در شهرستان شهریار پیدا شد

نویسد و تاکید  از این فشارها می« تاریخ و آگاهی طبقاتی»پوینده پیش از قتل نیز تحت فشار حکومت بود. او خود در یادداشتی در مقدمٔه کتاب 

 «همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن ترجمٔه این کتاب را در وجودم برانگیخت.»کند که  می

 .جسد محمدجعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج در نزدیکی قبر محمد مختاری به خاک سپرده شد

 .ای در آن بدمند قصد داشتند با فعالیت مجدد این کانون، روح تازهمختاری و پوینده جزو آن دسته از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند که 

 

، چند سال پس از آزادی از 1377بود. او در تابستان « اتحاد برای دموکراسی در ایران»گذار تشکلی با عنوان  پیروز دوانی نویسنده و بنیان

 .اش خارج شد و دیگر بازنگشت زندان، از خانه

پیروز دوانی از سوی نیروهای اطالعاتی ربوده و پس از شکنجه، کشته شده است. اما دستگاه قضائی ایران  های مختلف، بر اساس گزارش

 .ای خارج کرد و تاکنون نیز توضیحی از سوی مقامات رسمی در این زمینه منتشر نشده است های زنجیره نام او را از فهرست قتل

های سیاسی در ارتباط با هواداری از حزب توده بازداشت و به مدت هفت ماه زندانی  الیتبه دلیل فع 1361پیروز دوانی اولین بار در شهریور 

ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود و سپس به سه سال زندان و پنجاه ضربه شالق  6دستگیر و  1369شد. او مجددا در اسفند سال 

 .محکوم شد

های حقوق بشری و سیاسی خود ادامه داد و این امر موجب  تاسیس کرد و به فعالیت را« پیام پیروز»دوانی پس از آزادی از زندان، موسسه 

 .شد که بارها از سوی نیروهای حکومتی تهدید شود

 

 های مخالفان را در پرونده خود دارد. ماموران وزارت اطالعات حکومت اسالمی، در خارج کشور نیز قتل

 1362بهمن  18او در  .کشور، غالمعلی اویسی، از فرماندهان ارتش ایران در زمان پهلوی بودها در خارج از  یکی از اولین قربانیان این قتل

 .همراه برادرش غالمحسین اویسی با شلیک گلوله ترور شد در پاریس به

فرماندار  ،1357شهریور  17اویسی در ماجرای  .گروه لبنانی جهاد اسالمی، به رهبری عماد مغنیه مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت

 .نظامی تهران بود

 

او که برادر  .های سیاسی در خارج از کشور است فریدون فرخزاد، شاعر، مجری تلویزیون و فعال سیاسی، نیز یکی دیگر از قربانیان قتل

 .یددر محل سکونتش در شهر بن آلمان بر اثر ضربات چاقو به قتل رس، 1992اوت سال 7 -1371مرداد  16فروغ فرخزاد بود در 

فرخزاد در یکی از  .کرد های خود در خارج از کشور، از حاکمیت مذهبی در ایران انتقاد می های رادیویی و کنسرت او از طریق برنامه

 .هللا خمینی را به مسخره گرفت که موجب خشم حکومت ایران شد های خود رساله آیت برنامه

 

تیر ماه  22کشتن وی بر سر میز مذاکره با نمایندگان حکومت اسالمی بود. او روز  ها، قتل عبدالرحمان قاسملو و یکی از مشهورترین نمونه

)عضو کمیته مرکزی حزب  حین مذاکره با نمایندگان حکومت اسالمی در شهر وین، پایتخت اتریش به همراه عبدهللا قادری آذر ،1368سال 

 .)از اساتید کرد دانشگاه وین( ترور شد دموکرات( و فاضل رسول

الرحمان قاسملو، فعال سیاسی و دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و نماینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان قانون عبد

 .اساسی بود

 

، بهمن جوادی)غالم کشاورز( چهره برجسته و شناخته شده جنبش کمونیستی ایران و از کادرهای برجسته حزب 1368چهارم شهریور 

 های اعزامی حکومت اسالمی ترور شد.  توسط تروریست ٬، زمانی که برای دیدار بستگان خود به قبرس رفته بودکمونیست ایران

 

شهریور همان سال، صدیق کمانگر چهره برجسته جنبش کمونیستی ایران و از رهبران با نفوذ و  13بعد از ترور غالم کشاورز، در تاریخ 

له در کردستان عراق، توسط عوامل حکومت  کمونیست ایران، در یکی از اردوگاه های کومه له و حزب محبوب و عضو کمیته مرکزی کومه

 اسالمی ترور شد.

 

شهریور  26شنبه  شرفکندی روز پنج .پس از قتل قاسلمو، صادق شرفکندی جانشین او شد و به دبیر کلی حزب دمکرات کردستان ایران رسید

ت آلمان همراه با فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردالن نماینده آن در آلمان و در رستوران میکونوس در برلین، پایتخ 1371

 .نوری دهکردی فعال چپ ترور شد

ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر  پس از این ترور بود که دادگاهی در برلین در این باره برگزار شد و دادستان کل آلمان علی خامنه

 حیان را به دخالت در این ماجرا متهم کرد. والیتی، و علی فال

 

ها بعد، علی  سال .وزیر ایران پیش از انقالب این کشور، در حومه پاریس کشته شد شاپور بختیار، آخرین نخست ،1370پانزدهم مرداد 

قبال مسئوالن حکومت اسالمی ایران راد که به جرم قتل شاپور بختیار در فرانسه زندانی بود، پس از آزادی به ایران بازگشت و با است وکیلی

 .رو شد روبه

در حمله مسلحانه به آپارتمان مسکونی شاپور بختیار در حومه پاریس، یکی از ماموران پلیس محافظ بختیار  1359تیر  27اولین بار، روز 

 .و یکی از ساکنان آن ساختمان کشته شدند

های  محکوم شد، ولی پس از گذراندن ده سال زندان و در ازای آزادی گروگانانیس نقاش، یک تبعه لبنانی متهم این حمله به حبس ابد 

 .فرانسوی در لبنان، مورد عفو قرار گرفت و به ایران بازگشت

 

فروردین  29اما سه ماه پیش از قتل شاپور بختیار، عبدالرحمان برومند، فعال سیاسی و رییس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران روز 

 .اریس و مقابل آسانسور منزل مسکونی خود با ضربات چاقو کشته شددر پ 1370

 قاتل یا قاتالن برومند از خود هیچ ردی به جا نگذاشتند.
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به وسیله  ،1990آوریل  24او در  .کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق بود

ژنو به قتل رسید. دو نفر از ضاربان کاظم رجوی مدتی بعد در فرانسه بازداشت شدند. اما با وجود حکم یک گروه چهارنفره در حومه 

 .ها را با یک پرواز مستقیم به تهران بازگرداند ها از سوی مقامات سوئیس، دولت فرانسه آن دستگیری آن

ریزی و اجرای  نفر در برنامه 13اه در سوئیس اعالم کرد که با وجود انکار این قتل از سوی مقامات حکومت اسالمی ایران، قاضی یک دادگ

 .بودند« در ماموریت»دیپلماتیک با مهر   قتل کاظم رجوی مشارکت داشتند که همه این افراد دارای پاسپورت

 .در کردالمللی برای علی فالحیان، وزیر سابق اطالعات ایران صا چنین دادگاهی از ایالت وائود سوئیس حکم دستگیری بین هم

 البته لیست ترور مخالفین در خارج کشور، لیست بلندباالیی است که در باال به چند نمونه از آن ها اشاره کردم.

 

آیات » کتاب  هللا خمینی علیه جان سلمان رشدی نویسنده مورد معروف دیگر تروریسم حکومت اسالمی علیه اتباع خارجی، صدور فتوای آیت

 15کتاب از طرف بنیاد   دالری برای قاتل نویسنده هزار 170، و تعیین جایزِه 1989شران این کتاب در فوریه ، و مترجمان و نا«شیطانی

اندرکاران انتشار  شد. این این فتوا نیز به قتل چند تن از دست هزار دالر نیز باال برده  370 خرداد در قم بود، که مبلغ آن برای قاتالن خارجی تا

ایران منجر شداین کتاب در خارج از 
. 

بود با پاسپورت فرانسوی وارد هتل  پس از فتوای خمینی کسانی در صدد عملی کردن آن برآمدند. از جمله یک لبنانی که پیش از همه توانسته

ر سال شد. د محل اقامت سلمان رشدی شود ولی خود او در روز حادثه با انفجار زودهنگام بمبی که برای کشتن رشدی کار گذاشته بود کشته

شد، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میالن   در توکیو با ضربات کارد کشته هیتوشی ایگاریشی مترجم آیات شیطانی به ژاپنی، 1991

مسلحانه قرار گرفت و به شدت زخمی شد. در همین سال مترجم کتاب به ترکی، عزیز   ناشر نروژی کتاب مورد حمله 1993شد. در  حمله 

شدن هتل  آتش کشیده ی در شهر سیواس مورد حمله قرار گرفت. هرچند نسین توانست از این مهلکه جا سالم بدر برد اما در پی بهنسین، در هتل

 شدند. نفر دانشجوی، نویسنده و هنرمند کشته  33

ود، هنوز موضع رسمی خود را ب  از این فتوا کناره گرفته 1998دولت ایران که در »رادیو بی بی سی فارسی،  2005ژانویه  20بر طبق خبر 

اند که اشاره رهبر ایران در  خبرنگاران تایمز در تهران نوشته»کند که   در اعالم این خبر بی بی سی به این امر استناد می« است.  تغییر نداده

 «صادر شد. 1989که در فوریه  هللا خمینی است است به معنای تجدید آن فتوای آیت« مرتد مهدوراّلدم»که سلمان رشدی  پیام حج خود به این

 

های بهار و تابستان آن سال،  را صادر کرده بود که در ماه 67عام زندانیان سیاسی در سال  پیش از این نیز خمینی، با صدور فتوایی قتل

 ردیدند.هایی چون گورستان خاوران مخفیانه دفن گ سر و صدا و در خفا اعدام شدند و در گورستان هزاران زنداننی سیاسی بی

 

کشته و صدها زخمی برجای  85در پایتخت آرژانتین « آمیا»، انفجار بمبی در مقابل دفتر مرکز فرهنگی 1994ژوئیه  18چنین، در  هم

نفر جان دادند. حکومت  29با انفجار در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس  1992مارس  17گذاشت. دو سال قبل از آن نیز در 

 ملیات تروریستی را به جمهوری اسالمی نسبت داده است.اسرائیل، این ع

*** 
در جلسه تفسیر سوره احزاب در مهدیه مشهد افزود:  ،2019مه  30-1398خرداد  9 شنبه به گزارش ایرنا، احمد علم الهدی روز پنج

عفاف حاکم نباشد آن جامعه بیمار است  ای شوند و اگر در جامعه عفت هم باعث فساد می عفت موجب فساد است مردان بی طور که زن بی همان

 .آیند ای که زن و مرد در آن فاسد نباشند به سمت دین می گیرد و جامعه اما حجاب که بیاید جلوی فساد را می

که مردان  نعفتی است و ای حجاب با یک فرد نامحرم بگو و بخند داشته باشد و دل بدهد و قلوه بگیرد حرام و بی که یک زن با ادامه داد: این او

شود که به خصوص  عفتی شمرده می ها شوند هم بی بازوها و سینه و یقه باز خود را به نمایش بگذارند و لباسی بپوشند که موجب تحریک زن

 .دهد تر رخ می در مجالس فامیلی این موارد بیش

 .شود متدین هم حجاب و عفاف به درستی رعایت نمیهای به ظاهر  سفانه گاه حتی در خانوادهاگفت: مت ،نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی

که در مقابل دین خدا با هیچ فردی تعارف نداریم و باید کاری کنیم که رضای خدا را در نظر داشته باشیم افزود: در  با بیان این ،علم الهدی

یک خانم، گوینده و  افاده کرد و الزم نیست حتمتوان به جای استفاده از بانوان از گویندگان مرد است های صدا و سیما هم می برخی برنامه

 .مجری برنامه باشد

 

اسالمی را بررسی کرده و با ذکر مواردی از سبک  حکومتالملل در گزارشی وضعیت فعاالن زنان و تاثیر حجاب اجباری در  سازمان عفو بین

دگی دانسته است. در این گزارش ضمن اشاره به بازداشت بلکه واقعیت روزمره زن ،«مدینه ضاله تخیلی»زندگی زنان و دختران، آن را نه 

دهد  اجازه می «اراذل و اوباش»معترضین به حجاب اجباری در ایران، آمده است که قوانین حجاب اجباری تبعیض علیه زنان است و به 

 .های اسالمی را به زنان تحمیل کنند ارزش

ها را  قانون حجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آن»اعالم کرد: الملل  به گزارش خبرگزاری بی بی سی، سازمان عفو بین

 .«خواهند بپوشند داشته باشند، بدون اینکه بازداشت، شکنجه و زندان شوند چه را که می کند. زنان باید حق انتخاب آن کنترل می

اند. به گفته این نهاد، تنها دولت  چهل میلیون زن تحت نظارت درآمدههای ارشاد گفته است که به این ترتیب  الملل با اشاره به گشت عفو بین

های اسالمی را به زنان تحمیل و آنان  دهد که ارزش بلکه قوانین حجاب اجباری به اراذل و اوباش اجازه می ،کنند نیست که بر زنان نظارت می

 .را اذیت و آزار دهند

ی اخیر اشاره کرده که با برداشتن روسری در معابر عمومی آرام و ساکت آن را در دست نگه ها چنین به مقاومت زنان در سال هم ،این گزارش

 .کند ها را دستگیر و زندانی می دارند و حکومت هم آن می

شاهی، مژگان کشاورز پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون  در این گزارش آمده یاسمن آریانی، منیره عرب

 .دادند ی در روز زن به زنان گل میروسر

 

کم یک قتل  درهر فامیل ایرانی، دستشود  وجود آورده است که اکنون گفته می حکومت اسالمی ایران در این چهل سال حاکمیت خود، فضایی به

 درگیر یک قتل در بطن یا پیرامون خود شده است. اایرانی حتم  افتد و هر خانواده اتفاق می

السکوت دادن  ها در حال حق زند. یک سوم ایرانی های ایرانی، یک نفر دست به سرقت از خانواده یا دیگران می ی خانوادهدر تمام اتقریب

 !گرفتند قبلی قرار می  گرنه در یکی از دو دسته عرضه هستند؛ و السکوت گرفتن و یک سوم هم بی هستند، یک سوم در حال حق
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شود که به دسیسه مشغول است و حاضر  ایرانی یک نفر پیدا می  در هر خانواده ،2019یکم یونی  - 1398خرداد  11شنبه  به گزارش ایسنا،

کاری،  جویی، خالف گری، انتقام طلبی، توطئه است حتی عمر و هستی خود یا دیگران را تباه کند، تا چیزی را تالفی کرده باشد. خشونت

های  ها و فیلم این، تصویری است که سریال های ایرانی، امری رایج است! ن و خانوادهکشی، نزد ایرانیا زدگی، درماندگی و البته آدم مصیبت

در  کنیم؟ ی هولناکی زندگی می کده گونه است و ما در چنین وحشت این اآورند که آیا واقع وجود می کنند و این پرسش را به ایرانی روایت می

یا « برادر جان»همین سریال  الهای مناسبتی تلویزیون نگاهی بیاندازید؛ مث همین روزهای ماه مبارک رمضان کافی است که به مجموعه

های باال آمده است؛ قتل، دسیسه،  هایی که در جمله ها و توصیف تر جریان دارد؟ همان عبارت ها مشهود است و بیش چه چیزی در آن«. دار دل»

گیریم و رواست که این آرامش، درونی شود و حس  ان مغرب، آرامش میهایی که با نواهای ملکوتی موقع اذ هم در لحظه جرم و انتقام؛ آن

 نشیند؟ جایش می ها، چه چیز به داری را با لذت فطری، تقویت کند؛ اما با این سریال خوب روزه

دهد  گذشته نیز نشان می  فیلم فجر در چند دوره  های جشنواره شود. نگاهی به فیلم های تلویزیونی را شامل نمی این وضعیت البته تنها مجموعه

نتیجه، حتی کارگردانان توانمند سینما و تلویزیون ما هم  گیرد. در شکل می« قتل»بر مبنای  الکه برای کارگردانان ایرانی، اکنون درام ک

ً وقتی قرار است سریالی را برای تلویزیون کارگردانی کنند و پولی به ها  چه از آن آن خاطر سفارش کارفرما و دست آورند، یا به مخصوصا

های تلویزیونی، از این  که در مجموعه ادهند. مخصوص تر بودن کار، کالً درام را حول یک یا چند قتل شکل می دلیل ساده شود، یا به خواسته می

دهی با این  لچنین این نوع شک توان بسط داد؛ تا به وجه درام کار کمک شود. هم های بد داستان را به شکل افراطی هم می رهگذر، شخصیت

های بد  قرار است در قسمت پایانی کار که در پایان ماه رمضان یا دهه محرم قرار است پخش شود، شخصیت اشود که قاعدت سوگیری انجام می

 .ایم توانیم متنبه کنیم؛ تا بعد بتوانیم مدعی شویم، معنویت را از این طریق تبلیغ و تشویق کرده داستان را می

 های مخالفین این حکومت! ق یک رسانه رسمی حکومت اسالمی منتشر شده است نه از طریق رسانهاین جمالت از طری

 شوند. های خانگی را متحمل می تبعیض نهادینه در قانون طالق در ایران، زنان ایرانی انواع خشونتاز جمله در اثر 

یس سابق قوه قضائیه این یصادق الریجانی، ر مخالفتما با مین امنیت اجتماعی زنان در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، ااالیحه ت

یس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقالب یاللهی، ر اسالمی سپرده شد. زهرا آیت حکومتالیحه معطل ماند و سرانجام به رهبر 

 :فرهنگی در انتقاد از این الیحه در روزنامه کیهان نوشته بود

ی نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید باالی چشمت چهاردیواری دیگر اختیار»

 .«ابروست

 

حال حاضر  در»کرده گفت:  در باره بحران بیکاری زنان تحصیل شورای اسالمی،یس فراکسیون زنان مجلس ینایب ر معصومه آقاپورعلیشاهی

کنند؛ اما فاصله بین رشد تحصیالت و نرخ اشتغال زنان بسیار زیاد  ی تخصصی را در دانشگاه دنبال میها درصد دانشجویان دختر رشته 53

 .است

 .«شود درصد است که نرخ خوبی نیست؛ چراکه دچار آسیب اجتماعی و سرخوردگی زنان می 63کرده  از طرفی نرخ بیکاری زنان تحصیل

نیز به نقل از زهرا اخوان، کارشناس مسائل اجتماعی و زنان در همایش ملی  31/01/93شود که خبرگزاری تسنیم در تاریخ  یادآوری می

بحران بیکاری در کشور به ویژه در خصوص »آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ که با حضور روحانی برگزار شد، نوشته بود:  زنان نقش

 .«کرده بیکار هستند درصد زنان تحصیل 63کند که امروز  زنان بیداد می

ماه مشخص گردید که  18مرخصی زایمان انجام شده، در طی مدت  اساس تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازبر

هزارنفر آنان از سوی کارفرمایان خود  47 ،کار اند پس از بازگشت به ماهه زایمان استفاده کرده 6هزار زنی که از مرخصی  145از میان 

 اند. شدهاخراج 

داران  مدام در نوسان است. زمانی سرمایه داران های حامی سرمایه و حکومت داران له اقتصاد و منافع سرمایهئکار به مس نان در بازارسهم ز

ها  کنند و برعکس زمانی لشکر عظیم بیکاران چه زن و چه مرد بیرون کارخانه کار تشویق می هتری نیاز دارند زنان را ب به نیروی کار بیش

اجر ومزد را  گردند و کار خانگی و مادری کردن مجانی و بی تر زنان هم ندارد و آنان روانه خانه می کار ارزان ند دیگر نیازی بها صف بسته

 . کنند برای زنان جایگزن کار با حقوق و دستمزد در بیرون از خانه می

 

 .رستان بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شدسر و صدا در گو ساله، بی 13ساله و مادر پسری  36، زن «میترا استاد»نهایتا 

 

 
 

به گفته مسر محمدعلی نجفی، در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است. گوید میترا استاد، ه میجمهوری اسالمی خبرگزاری صداوسیما 

 .دپاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، نتایج کالبدشکافی جنازه میترا استاد روز چهارشنبه به دستگاه قضایی اعالم ش مسعود قادی

 

مسعود استاد برادر میترا استاد با انتشار مطلبی در اینستاگرام، نوشت که انتقام خون خواهرش را خواهد گرفت. او همچنین با انتشار 

مسعود استاد در این مطلب از افراد رذل  های میترا را به گوش همگان خواهد رساند. گفتهتصاویری از خواهرش قول داده در روزهای آینده، نا

 اند. و پستی گفته که برای میترا دسیسه قتل چیده
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شرکت او با  فراهم کرده است.نقشی را پذیرفت که آن سیستم به او  ،الراکار و مردس های حکومت تبه میان جناحمیترا استاد با قرار گرفتن در 

، مرد کش ، تروریست و آدمدزد و متجاوز ،حکومت وحشی و ارتجاعیقربانی آن. در این  همشد و  ی آنسرکوبگر در این حکومت هم شریک

اندازد و به  می چنانی های آن عکسبا او  و دهد فضا میتن دهد  او و حکومتش موقعیت کننده صاحب قدرت تا وقتی که زن به نقش تقویت

 یحرفکه بخواهد  بزند. او به محض این یا این حکومت مخالف با مرد و حرف ترین کم اجازه ندارد ، مطلقاگذارد. زن در این نقش می نمایش

 .شود فیزیکی حذف بایدشود و  ساختار باشد یک تهدید محسوب می مردش و بزند که خالف منافع

ستم و  از شوهرش او حتی اگریعنی  اکنون نیز حامی این قاتل شده است.، تاکنون این نقش ر ابه خوبی ایفا کرده و همسر اول محمدعلی نجفی

 شوهرش را ،او در این نقش زند. مین از ستم سیستماتیک مردساالرانه حرفی اکنون نیز نقش خود را حفظ کرده است و است اماآزار دیده 

  کار است. تبه و ردساالرحکومت ممنطبق با  کامال ،نقش این بنابراین داند. گناه می و بی مظلوم و خورده فریب

*** 
های اجتماعی، سیاسی، مدنی،  در تاریخ چهل ساله حکومت اسالمی ایران، فعاالن جنبشتوانیم تاکید کنیم که  بندی می در جمع

های ملی، مذهبی ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور،  و روشنفکران، فعالین محیط زیست، اقلیت نویسندگان، هنرمندان

 .اند ها را گذرانده ترین دوره و سیاه ترین یکی از سخت

مردم ایران، نه تنها بازماندگان حکومت گذشته، بلکه بسیاری از مبارزان و حتی زندانیان سیاسی  1357با پیروزی انقالب 

 .دوران پهلوی جایی در حکومت اسالمی نداشتند

های مذهبی و ایدئولوژیک، شدت گرفت و عالوه بر منع فعالیت کانون  اختناق و سانسور حکومتی نیز، با اضافه شدن محدودیت

از کشور  نویسندگان ایران، برخی از نویسندگان، هنرمندان و شاعران ایرانی، اجبارا راهی تبعید خودخواسته شدند. موج خروج

 .و مهاجرت  وپناهندگی قربانیان سرکوب و سانسور در ایران تا امروز ادامه دارد

دست خویش  خود را به رنوشتاجتماعی ایران، مردم س -های سیاسی  تنها با سرنگونی کلیت این حکومت جانی توسط جنبش

 دالنه و مرفه تالش خواهند کرد.خواهند گرفت و متحدانه برای ساختن یک جامعه نوین انسانی، آزاد، برابر، عا
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