
    ۲۰ صفحه

دومين سری از قتل های زنجيره ای پـاسـداران           
. رژيم اسالمی را شهر کرمان از سـر گـذرانـد             

حميد حاجی زاده شاعر، نويسنده ، محقق و پسر         
 شـهـريـور      ۳۱خردسالش کارون در نيمه شب       

 طعمه ايـن جـنـايـت        ۱۳۷۷سال  
پيشگان گرديدند  و اين بار قتـل        

 نفر در پـرونـده      ۱۸فجيع حداقل   
 حزب اللهی ثـبـت شـده            قاتالن
ايــن بــانــدهــای ســيــاه     .     اسـت 

حکومتی که با نام بسيج ، امر به        
معروف ، ناجا و ده ها اسم رمز        
ديـگــر و تــحـت فــرمـانــدهــی          
مزدورانی چون مصباح يزدی و     

فرمانده نيروهای انـتـظـامـی        (   پاسدار جورکش   
و ده ها موجود کثيف حکومتـی  بـرای       )   کرمان  
،     اسـالمـی           ظهور جامعه اي  براي   سازي  زمينه

فضای زندگی مردم را آلوده کرده اند ، اين بـار            
زده و     افراد بيگناهی در شهر كرمان     قتل    به   دست

در کمال وقاحت اسالمی خود اعالم داشـتـه انـد            
   بـردن   از بين  براي  كه  هستيم ما سربازاني“:     که  

 تـاثـيـر          و تحت    كرديم   مي    اقدام   فساد در جامعه  
 بـود،    آمده  كرمان  به  كه  مرد سخنران     يك   سخنان

اين مردان  سخنران کفتارانی  ”.   بوديم قرار گرفته 
هستند که در حوزه های علميه و بـيـت امـام و               
رفسنجانی و ده ها مکان ديگر که مامنی دارند بـا         
تمامی امکانات دولتی برای آدم کشی و ايـجـاد            

ديگر هيچ راز   .   جو رعب و وحشت گرد آمده اند        
سر به مهری درباره اين باندهای مافيايي قـدرت         

مردم ، همه ، از سوابق تک تک ايـن          .   وجود ندارد 
 .جانيان اسالمی باخبرند

مردم شهر کرمان دوره های وحشتناکـی را در           
قتل عام شاه و شيـخ را    .   تاريخ خود گذرانده اند    

تجربه کرده و تنفری عميق را در سينه های خود          
 نفر را ربوده ، شکنجه کرده و فجيعانه ۱۸.  دارند  

به قتل رسانده اند  و در دادگاه با صدای بـلـنـد               
ها ابراز   قتل  اين نه تنها از انجام:   عنوان داشته اند  

  نيـز       مقتوالن    نمی کنيم بلکه  از خانواده        پشيماني
وقـاحـت و بـی شـرمـی             “!       عفو نـداريـم      طلب

خصوصيت مشترک تمامی اين جانيان اسالمی و       
 . حکومت منفور شان است 

  
   سـال       شهـريـورمـاه   ۲۱   در تاريخ  قتل    نخستين
   نـام       بـه       شده است ، پسرجوانـي    انجام   گذشته
 ۶ بود و         خياباني    داروفروش    افشاری كه    مصيب

   وي   نفر قاتل دستگير شده،  قبال از او و همكاران         
  اش   كردند ، هنگامی که  با دوچرخـه   مي  باجگيري
  هـاي     بيـابـان      دستگير و به     گذشته،   مي   از خيابان 

 برده و       جوپاري    جنگل    به    معروف    كرمان   اطراف
  يـي     چاله ، او را داخل      و پايش     دست    از بستن    پس

 ۳۰      وزن    به    سنگ    تخته    سه   می اندازند ، سپس   
 سنگ ها      ترتيب    ذكر به    كيلو برداشته و با گفتن    

 ۳۰       كوبيده  و وقتی که  سـنـگ            سر وي    را به 
 می کوبند متوجه می        را بر سرش      سوم   كيلويي

  شوند که مصيب  

 می کند تا خود را از       است و تالش     هنوز زنده 
او را   .    بكشد    بيرون   چاله

. زنده به گور می کنـنـد         
 مصـطـفـوی       محمد حمزه 

طلبه ، پـاسـدار مـركـز       (   
 نـاجـا         فرماندهي   كنترل

مـحـمـد    )    بانـد   وسردسته
پسـرخـالـه    (         ياعباسـي 

و چـنـگـيـز      )   محمدحمزه  
بسيـجـی    از      ســاالري

مشــاهــده  های شهر بـا     
ــع     ــن وض  را از     چاله  اي

و او را       پركـرده     خاك
. کــنـــنـــد زجرکش مـی   

   متهم ۶    تمامي
مصطفوی محمدحمـزه  (   

، محمد ياعباسی ، علی مـلـکـی ، سـلـيـمـان                  
جهانشاهی ، محمد سلطانی ، چـنـگـيـز           

   كرمان   يي   زنجيره   هاي  باند قتل ) ساالری  
اصـغـر       علي    بسيج    مقاومت   عضو پايگاه 
 .موال بوده اند

 شهريور مـاه  ۲۸ بعد  يعنی در   هفته    يك
   مـحـسـن         نـام   به  ديگري  ، جوان۱۳۸۱
   مشـروبـات        فـروش     اتهام    را به    كريمي
   را بـه         جوان ابتدا اين.    دستگير می کنند     الكلي
پـدر ايـن     (          پدر محمـد حـمـزه        به    متعلق   باغ

جنايتکار نيز از افراد وفادار به نظام اسالمی و         
از ثروتمندان شهر و نماينده انحصاری حـزب         
اهللا  در فروش  لباس به کسانی است که قـرار             

 از    برده و پس  . )   است حج رفته و حاجی شوند       
 می   مصيب  جنازه    را روي    اش  ، جنازه   كردن  خفه

اجساد زمانی که کشـف مـی گـردنـد            .   اندازند
 بودند و تـنـهـا            شده    تكه    تكه    حيوانات   توسط

   سرمحسن کريمی در گودال       از موي    قسمتهايي
اين جـنـايـتـکـاران اسـالمـی          .     بود  مانده  باقي

تصميم به قتل ها را در باغ پسته پدر مـحـمـد              

 کيلومتری کرمان واقع است مـی       ۱۵حمزه که در    
آن ها با جمع آوری اطالعات در مـورد          .   کشيدند

افراد ، بعد از چند روز تعقيب و مـراقـبـت ، بـا              
کارت شناسايي نيروهای بسيج ، سالح ، دستبنـد         
و بی سيم  به سراغ آن ها رفتـه و بـه بـهـانـه                    

بازجويي  آن ها را به اطراف شهـر بـرده ، در                
دادگاه شرعی خود آن هـا را          
محاکمه و حکم قتل شان را چـه        
حضوری و چه غيابـی صـادر        

بعد از انجام اين دو      .   می کردند 
،     جميله اسماعيلی       قتل ،  نوبت   

  می شود که به جرم          جواني   زن
عدم همـکـاری بـا آن هـا در              

شناسايي زنان روسپی شهر محکوم به مرگ می        
ــردد را در حوضچه بـاغ     او .     گ

کرده وجسدش  را     پسته خفـه   
   دو قـربـانـي         دفن   مـحـل      به

  می برنـد و بـراي       ديگرشـان  
آداب اسالمی را ادا      تمام     اينكه

ــد و     ــن برای آن که در دين     کــن
 و   آمده که جسد زن   مبين شان  

 تـر        طـرف      متر آن  ۱۰ جا نبايد باشد،       مرد يك 
 را در         می کنند و جسد جميله       گودالي

   از اسكـلـت   قسمتهايي.   آنجا می اندازند  
   گـودال   در آن  هنوز هم     و مصيب    جميله
 نـفـر         سه  اين بعد از كشتن.     است  باقي
 يـزدان        هادي  نام  به   نوجواني    به   نوبت

 ۴       سـاعـت        ساله  می رسد كه    ۱۸فر  
   بـه     ربوده   اش   خانه    او را از مقابل      صبح

   در مـكـه         زمان    در آن     كه    پدر محمد حمزه     خانه
  طلبـه      محمد حمزه .   مشغول عبادت بوده می برند    

 مـی        استخاره    به   و جانشين حاکم شرع   شروع      
 بار انجـام    ۳استخاره  .     کند که او را بکشند يا نه        

 ، يـکـی          ملكي    علي   به.    نمی آيد    می گيرد و خوب   
   روحانـي  ديگر از اعضای باند می گويد که  لباس        

   نمـايـد      او را موعظه      واعظ    يك    عنوان    و به    بپوشد
محمد حمزه طلبه در دادگاه     .      رها يش کنند     تا بعد 

 كـار        ايـن       مشغول اما وقتي:   عنوان می کند که   
   درس    بود و در قم     طلبه    كه    برادرم    ناگهان   بوديم
 را    ، هادي    از ترس     آمد و ما هم       خانه   خواند، به   مي

   فـرار هـادي      بعد متوجه چند دقيقه.      كرديم   مخفي

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 
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   گرفتيمـش     در كوچه     كه    رفتيم    دنبالش    و به    شديم
   كـتـكـش    داشتيم كه  هنگامي .     و با او درگير شديم    

 دختـر      يك    در آن     كه    پژو سفيد رنگ      يك   زديم،  مي
   ، به  بوديم  در تعقيبشان    و پسر بودند و ما از قبل      

   پژو سفيد جـوانـي      اين درون.    پيچيد  كوچه   داخل
   بـودنـد كـه          شهره    محمدرضا و نامزدش      نام   به

  رفتند، خواسـتـيـم       مي    جديدشان    خانه    ديدن   براي
   فرار بگذاريـم   پا به  و با ماشين   را رها كنيم     هادي

   دنـده       ، كـه     ملكي  علي   پيكان    هنگام   اما در همين  
 پژو سفيد برخورد       با جلوي    ، بشدت   رفت   مي   عقب
   شـد تـا بـه          پياده)   محمدر ضا (  پژو     راننده.   كرد

 درگير شود امـا بـا         ملكي  با علي    اعتراض   نشانه
   اتـومـبـيـلـش         او و شيشه      جان    نانچيكو به    چوب

  مـحـمـدرضـا كـه       .       را خرد كرديـم      و آن    افتاديم
   شد تا فرار كند اما من       بود، سوار ماشين     ترسيده

   ترتـيـب     و بدين     او را بستم      راه    از پشت    با پرايدم 
 و       دست  و بستن   زدن    از كتك    محمدرضا را پس  

   و نامـزدش      پرايد انداختيم     عقب    صندوق    به   پايش
 و       انداختيـم   پيكان  عقب  در صندوق  را هم  شهره

   پـدرم   باغ  آنها را به  بود كه  شب۱۱   حدود ساعت 
، ابتدا محمـدرضـا        پدر محمد حمزه     در باغ .     برديم
   بـاغ       وسـط     كه  متري۲*۳   حوضچه  داخل را به 

 نشسـتـه و       كمرش   دو نفر روي  .   بود، می اندازند  
 فرو می کند و آنـقـدر          آب    را داخل     نفر سرش    يك
 با تلفن دسـتـی         شود، سپس     می دارند تا خفه      نگه

   نـامـزدش        موبـايـل     محمدرضا نژاد ماليری  به    
 پژو بود      درون    در كنار باغ     كه)   شهره نيک پور    (   

 کرده و     كرد، تلفن    مي    از او مراقبت     و محمد حمزه  
.  بـيـاورنـد     باغ  داخل  به  را هم  شهره می گويند كه  

 را      خـواهـنـد شـهـره           مـي       اينكـه     بهانه   بعد به 
   او را نـزديـك            بستـه  كنند، با چشمان  بازجويي
   قـتـل      را به    ، وي    شيوه    همان    بردند و به     حوضچه
   عقب ها را در صندوق      جنازه   آنها سپس .   رساندند

   در پـاركـيـنـگ          و پرايد انداخته و تا صبح        پيكان
   آن     صـبـح  .    می دارند     نگه    پدر محمد حمزه     خانه
   جـوپـار بـرده و بـه              جنگل ها را به     جنازه   شب

 متر از يكديگر همانجا رها می کننـد و          ۵۰    فاصله
 .  می کشند  آتش  را به  پژو سفيد رنگ بعد هم
 ۱۳     در تاريخ     يعني    قتل    روز بعد از اين    ۱۵حدود  

   بـه       خودرو كـه     راننده يك  گذشته    سال   آذر ماه 
   كـمـك        دنبال    محل    در آن     بنزين    شدن    تمام   دليل
.  محمدرضا روبرو می شـود        ، با جنازه    گشت  مي
   تـوسـط        آن    جسد و شناسايي      از پيدا شدن     پس

 مـی        روز مـوفـق    آن  محمدرضا، فرداي  خانواده
   عروسـشـان     تر جنازه    طرف    متر آن  ۵۰شوند که   

 . پيدا كنند  را هم شهره
   شيريـنـي    هر قتل  آنها بعد از انجام  قاتلين   گفته   به

 كـار        يـك      كردند كه    كردند و شكر مي      مي   پخش
 ! اند  داده  انجام ثواب

 آنـهـا را           و پـولـهـاي       قربانيان    آنها طالهاي 
كردند و     رد مي  صدقه  عنوان  داشتند و به    برمي

تلفن های دستی و وسائل نقليه آن هـا را بـه              
.  عنوان بيت المال مورد استفاده قرار می دادنـد       

   از سـال         كرمـانـي    از شهروندان  يكي  گفته  به
   در شـهـر كـرمـان            قتل  ۱۷     تاكنون که    گذشته
   هـمـيـن        به     تمام قربانيان      است    گرفته   صورت
 .  اند  شده  قتل اعتراف شده كشته۵  شيوه
   به يي  ساله۲۴    ، جوان    قربانيان    ديگر از اين     يكي
   ساله بود كـه     ۲۵       عليرضا عباس شيرازي     نام
   و بـه         ربوده  افراد باند محفلي      شيوه    همان   به
 بـعـدازظـهـر        ونيم   پنج   ساعت.      است    رسيده   قتل

 چهار نفـر  ۱۳۸۱   سال  شهريور ماه روز چهارم 
  بـــا يـــك   
  پـــيـــكـــان
  سفيـد بـه    
ــزل  ــنــ   مــ
علـيـرضـا    
ــرازي  ــي   ش
رفتند و او    

   خود می برند و چند روز بعد جـنـازه           را همراه 
   اين   خانواده.    پيدا می شود      در بيابان     جوان   اين

   پسـرمـان      از ناپديدشدن    پس:    می گويند      جوان
 گرفتند     تماس   مان   دو بار با منزل      افراد ناشناس 

 را      اش   و جنازه     را كشتيم    ما پسرتان “و گفتند   
   آهـن       راه      اختيار آباد در نزديكي      كنار جاده 
   نشـانـي      با اين  عليرضا هم خانواده ”.   انداختيم

 رفـتـه و           شهر كرمـان      در نزديكي     بياباني   به
 از   بخشي  پيدا می کنند كه    او را در حالي      جنازه
 .  بودند  خورده  را حيوانات پيكرش

   نيز يكـي   زيبا شاهدوستي  نام  به    ميانسالي    زن
   افراد ناشنـاس      كه    است    قرباني   ديگر از سيزده  

   بـراي     و سپس  كرده  خفه اش  در خانه   او را هم  
   آتـش       را بـه       ، خانه    آثار جنايت     بردن   از بين 
   يـك  سرنشينان:   گويند  مي همسايگان.  اند  كشيده
   بـهـانـه     چهار نفر بودند، به  كه  سفيدرنگ   پيكان
   بـه     زن   اين    منزل   هاي   از اتاق     يكي    كردن   اجاره
  ، صاحبخانه    زنگ    از زدن    اند و پس     رفته   ديدنش

  همسايـگـان  .     است  آنها باز كرده      روي   در را به  
 دود   كه  شديم  متوجه   از چند دقيقه     پس:   اند  گفته

  چند تـن .     است  بلند شده    زن    اين    از خانه    غليظي
  اند، جـنـازه      شده    وارد خانه     وقتي   از همسايگان 

.     اسـت       افـتـاده        اتـاق     كف   اند كه    را ديده    زن
   را خـفـه          زن      اين    نظر دادند كه      هم   پزشكان

 مقتول نـيـز عـنـوان             از دختران    يكي.   اند  كرده
   اين باند مرتكـب       از اعضاي     چهار تن    داشته كه 

 از       عكسـهـايـي    با ديدن.:    اند  مادر او شده  قتل
 در       روز گـذشـتـه           كـه     باند محفلي   اعضاي

   مـادرم     قتل    بود، عامالن     شده   روزنامه ها چاپ  

  مـاه     دي        دهم.     كردم   آنها شناسايي    را در ميان  
   مادرم   ديدن    به    پيكان    يك    سرنشينان    گذشته   سال

  وجو از او پرداختند و چند دقيقه         پرس   آمدند و به  
 دود       آمدند، متوجه  بيرون    مادرم    از خانه    بعد كه 
  وقـتـي  .      خاست  بر مي  از منزلمان     كه    شدم   غليظي

 و       كـرده   را خفه  مادرم  كه  ديدم  شدم وارد منزل 
   پيكـان   سرنشين۴  چهره. اند  زده  آتش  را هم  خانه

   عـامـالن        عـكـسـهـاي        با ديدن     بود كه    در نظرم 
 چهار نفر از آنـهـا          تشخيص دادم     محفلي   هاي  قتل

   سـراغ       بـه   بودند كه   پيكان    چهار سرنشين    همان
 .اند  رفته مادرم
   ديگر از سـيـزده        ، يكي    ساله ۲۵،     گواشيري    علي

   كشـتـه     اش  در خانه    گذشته    سال    كه    است   قرباني

   در مـورد قـتـل          شيري    گواه   پدر علي .   شده است 
   در تاريـخ  پسرم:    عنوان داشته است که    فرزندش

 رسيد اما ظاهرا       قتل    به ۸۱     سال    شهريور ماه    اول
   بـيـرون        كاغذ از جيبشان     فرار يك     هنگام   قاتالن
 و       پيدا كرديم     در كنار جسد پسرم       بود كه    افتاده
   و دو شـمـاره         موبايل    شماره    كاغذ يك     اين   روي
 ... بود   شده   نوشته تلفن
   موسي    علي    كرمان   هاي   قتل    ديگر از قربانيان     يكي

   در تاريخ  جسدش   كه    است    ساله ۵۰    پور عسگري 
   اطـراف      هـاي     در بيابان۸۱   سال  شهريور ماه۶

 را       از بـدنـش       نيمي    پيدا شد كه      در حالي    كرمان
   مـقـتـول       خانواده    گفته   به.    بودند    خورده   حيوانات

 سـفـيـد        پيكان   يك    سرنشينان    شهريور ماه    اوايل
 آمدند و او را با خود بـردنـد         وي    درخانه    به   رنگ
   هـفـتـه        يك    و جسدش     برنگشت    خانه    ديگر به    كه

 . پيدا شد بعد در بيابان
 ساله نيز در حال عبـور     ۲۱جوانی به نام حسين       

 .از خيابان به گلوله بسته شده بود
تا زمانی که اين زنگيان بدمست شـمـشـيـرشـان            

 .براست ، امنيت شهروندی معنايي ندارد
 

   

 با کمکهای مالی خود
سازمان را در امر پيشبرد 

 مبارزه
 ياری کنيد
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