
 
 

آنچه در اينجا آمده است فقط به منظور ثبت در تاريخ است واين تارنما بهيچوجه درستی و   
ولی آنچه مسلم  .يا نادرستی مطالب مندرج دراين نگارش را بررسی ويا پژوهش نکرده است

است اينکه بسيار در درون رژيم اسالمی مرتکب جناياتی شده اند که به دليل اينکه اين تارنما 
گردهای ثبت مراتب تاريخی اقدام ميکند اين مطلب را هم برای ثبت در تاريخ وپی همواره در

 .بعدی در اينجا آورده است
 .اگر محل اصلی نوشته در زير آورده شده است ارتباطی با اين تارنما ندارد

 
   
  

  جنايتكاران بزرگ تحت حفاظت
   

  سردار نقدی رئيس پيشين حفاظت اطالعات نيروی انتظامی 
   

 
  سردار محمد رضا نقدی

   
از طالب شيعه مجاور  پدرش شيخ علی اکبر ثمانی ..در شهر نجف به دنيا آمد ١٣٣٢محمد رضا نقدی در سال 

در حاليکه  1358درسال  .محمد رضا فرزند دوم از چهار فرزند خانواده شيخ علی اکبر بود .شهر نجف بود
يک سال از پيروزی انقالب گذشته بود، دولت عراق اين خانواده را نيز به همراه ديگر شيعيان معاند و 

نقل مکان کردند و  «نقده  »ده شيخ علی اکبر به شهر ايرانيان مقيم عراق از کشور عراق اخراج نمود و خانوا
  .شهرت نقده ای را برای خود برگزيدند که بعد ها نيز به نقدی مشهور شدند

 
  عضويت در مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق

باز شدن پای اين تشکل سياسی به ايران محمد رضا نقدی در حاليکه باشروع جنگ تحميلی ايران و عراق و 
محمد رضا نقدی کارش را در دفتر نمايندگی مجلس اعال در شهر  .سال بيشتر نداشت عضو اين گروه شد 27

اروميه آغاز کرد، وظيفه وی شناسايی کردها و اعراب معاند عراقی برای جذب و سازماندهی در اين تشکل 
محمد رضا برای آموزش نظامی و گذراندن دوره های چريکی به کشور لبنان  1359ند ماه سال در اسف .بود
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آموزش ديد و مجددا به ايران بازگشت و در رده های نظامی  «جنبش امل  »عزيمت نمود و در پادگان های 
 .مجلس اعال سازماندهی گرديد

.  
  ورود به سپاه پاسداران انقالب اسالمی

لشگری را  دقايقی از فرماندهان سپاه، ماموريت می يابد تا از بين عراقيان مجاهد و معاندشهيد  1361در سال 
محمد رضا نيز در زمره ديگر  .لشگر بعد ها اساس شکل گيری سپاه بدر شد اين .تشکيل داده و سازماندهی کند

لشگر در آمد و در معاونت اطالعات وعمليات اين لشگر مشغول  معاندين عراقی بود که به عضويت اين
  .خدمت شد

 
سپاه لبنان  .بدر مشغول خدمت بود و بعد از آن به سپاه لبنان منتقل شد 9محمد رضا در لشکر  1364تاسال 

و ياری  «آزاد سازی قدس  »خمينی و به منظور عملی کردن استراتژی  هللانيرويی بود که به فرمان آيت 
راه قدس از  »هرچند که بعد ها اين تفکر با استراتژی  .نی به مبارزان لبنانی در نبرد با اسرائيل ايجاد شدرساند

متوقف شد و اولويت جنگ ايران و عراق محسوب گرديد، اما فعاليت سپاه در سوريه و  «کربال می گذرد 
ماده ای فرماندهی کل قوا به  6 لبنان هرگز متوقف نشد و حتی بعد ها اين يگان گسترش يافته و در فرمان

فرمانده کل سپاه محسن رضايی، مبنی بر تجهيز و سازماندهی سپاه پاسداران به نيرو های مجزا، متشکل تر 
  .موسوم گشت «نيروی قدس  »گرديد و به عنوان يکی از نيروهای پنجگانه سپاه پاسداران شناخته شد و به 

غول خدمت بود و به دليل فعاليت های اطالعاتی و عملياتی اش محمد رضا نقدی همچنان در نيروی قدس مش
  .مشهورشد «شمس  »در عراق و سودان در بين پاسداران ارشد سپاه به نام مستعار 

 
 «بوسنی و هرزگوين  »با شروع جنگ در يوگوسالوی سابق وی در رأس گردانی از پاسداران سپاه قدس به 

  .يکی از سه فرمانده ارشد نظامی سپاه پاسداران در بوسنی بود اعزام شد و تاپايان بحران در آن منطقه
 

به عنوان معاون اطالعات نيروی قدس به پيشنهاد فرمانده  1372در سال  ملقب به شمس - محمد رضا نقدی -
کل سپاه از سوی علی خامنه ای انتخاب می گردد اما دير سالی از اين انتصاب نمی گذرد که مجددا از سوی 

ه ای به عنوان فرمانده حفاظت اطالعات نيروی انتظامی منصوب می شود و با درجه سرتيپی از علی خامن
  .نيروی قدس سپاه به نيروی انتظامی منتقل ميشود

 
محمد رضا نقدی در آخرين روزی که در پادگان امام علی در بين پاسداران سپاه بدر به سر می برد در مراسم 

اين پست گسترش عدالت اجتماعی، شايسته ساالری، مبارزه با فقر، اعتياد  توديع اش اهداف خود را از پذيرش
در حالی که به جز مبارزه با فساد اداری ديگر اهداف وی به هيچ وجه در  .و فساد اداری عنوان نمود

چارچوب مسئوليتی که برای وی در نظر گرفته شده بود نبود، و در آن آشفته بازار هم کسی از وی سؤال 
ه حفاظت اطالعات نيروی انتظامی بايد بر نحوه کارکرد و فعاليت های پرسنل نيروی انتظامی نظارت نکرد ک

  ! کند نه آنکه محفلی برای تحقق عاليق و اهداف فرمانده اش باشد
 

رفت و به واقع  (نيروی انتظامی جمهوری اسالمی )به هر روی محمد رضا نقدی به حفاظت اطالعات ناجا 
ه حيات خلوتی برای خواستها و اميال شخصی خويش کرد که صد البته اين عاليق دور از نظر آنجا را تبديل ب

نقدی با استفاده از رانت فرماندهی  .خشک مغزانی که در ايران از آنها به نام محافضه کاران ياد می شود نبود
ود را از سپاه به حفاظت اطالعات و حمايت های جنبی علی خامه ای از وی ، اکثر دوستان و همفکران خ

تا آنجا بود  « !شايسته ساالری  »نيروی انتظامی منتقل نمود و در کادرهای سازمانی ستاد اين رده، نفوذ داد 
به اتهام فساد را که به حکم دادسرای نظامی قم  «سرهنگ پاسدار سيد رضا جليلی  »که به خواست وی 

علی ابن ابی طالب سپاه پاسداران اخراج شده بود را اخالقی و ارتباطات نامشروع و شرب خمر، از لشکر 
البته در ادامه مطالب ) .مجددا دعوت به خدمت نمود و وی را به سمت مسئول دفتر بازرسی خويش برگزيد



رفته رفته کادر حفاظت اطالعات ناجا شايسته و مطلوب محمد رضا  (.علت اين انتصاب آشکار خواهد شد
  .بری شد و اينجاست که ماموريت های خاص به وی محول می شودنقدی و اربابانش در دفتر ره

 
  طلوع شمس اطالعاتی

لتی، محافظه کاران با انتخاب سيد محمد خاتمی به رياست جمهوری و به قدرت رسيدن اصالح طلبان دو
ودند يکی از اين شريان های مهم مافيايی شهرداری ها ب .درصدد قطع شريان های حياتی اين جماعت بر آمدند

محافظه کاران به نيکی می دانستند که  (اين مافيا را به تفصيل در مقاله يقه سفيد ها گل می کارند افشا کرده ام)
از سوی هاشمی  «غالمحسين کرباسچی  »در شهرداری ها چه می گذرد، چرا که خود با به روی کار آوردن 

  .به دست رقيب افتاده بود رفسنجانی بر آن اشراف داشتند و اين لقمه چرب و نرم اکنون
 

از همين رو پرونده ای را که از مدتها قبل برای روز مبادا در بايگانی اتاق سکوت خود داشتند رو کردند و 
محمد يزدی رئيس وقت قوه قضائيه و از مهره های اصلی محافظه کاران حکومتی فرمان آتش را صادر کرد 

نفر از شهرداران و مديران  164غالمحسين کرباسچی و بيش از  !و به اتهام اختالس و حيف و ميل بيت المال
قضايی در نوع خود تا  اين پرونده سياسی - .شهرداری تهران ظرف کمتر از سه ماه بازداشت يا احضار شدند

  .به امروز نيز در سيستم قضايی کشور بی نظير بوده است
 

  و اما چگونه پای نقدی به پرونده شهرداری تهران باز شد؟
محمد رضا نقدی که از سوی جمعی از نمايندگان مجلس پنجم و با فشار فراکسيون کارگزاران سازندگی به 

  :، اينچنين دخالت خود را تعريف می کندلسه ای با نمايندگانمجلس دعوت شده بود در ج
ن توضيح روزی آقای رازينی رياست محترم دادگستری تهران مرا به دفترش دعوت کرد وقتی که رفتم ايشا

دادند که پرونده ای هست که مربوط می شود به فساد مالی در شهرداری تهران و ابعاد مالی آن بسيار گسترده 
است ما هم به داليلی صالح نمی دانيم که پرونده را به دست ديگر ضابطين ، همچون وزارت اطالعات و 

داريد و هم  «بازداشتگاهی مطمئن »هم اداره آگاهی بدهيم و می خواهيم اين را به شما بسپاريم چرا که 
 .هستند «امين»پرسنلتان 

 
ولی اگر به ميدان بياييم تا آخر هستيم مبادا شما در وسط کار  !ما آماده هستيم :آن روز من به آقا ی رازينی گفتم

 .بر اثر فشارهای سياسی کنار بکشيد
 

قضيه جدی بگيريم و حتی مقام معظم رهبری هم نه اراده ما هم بر اين است که اين  :که آقای رازينی هم گفتند 
پياده شده از نوار جلسه پرسش و پاسخ محمد رضا نقدی و ) .اند که با اين مفسده جدی برخورد شود فرموده

 (نمايندگان مجلس
  

مسعود  »بعد از اين توافق بود که فرمان آتش صادرشد و محمد رضا نقدی با ياری سرتيپ پاسدار 
، شهردا، مدير 164نده وقت اطالعات ناجا کار بازداشت، احضار و بازرداشت بيش از فرما «صدراالسالم 

  .روز به انجام رساندند 95کارمندا ارشد و ميانی شهرداری تهران را طی 
 

کار بازرسی از ساختمان های شهرداری و منازل بازداشت شدگان توسط اطالعات نيروی انتظامی و کار 
بازجويی ها عمدتا در  ..توسط حفاظت اطالعات نيرو انتظامی صورت گرفت  بازجويی و بازداشت متهمان

  .بازداشتگاه های وصال و خاتم و يا مجتمع قضايی امام خمينی انجام می گرفت
 

واما در بازداشتگاه هايی که علی رازينی آنها را مطمئن خوانده بود، ماموران امين برسر متهمان چه می 
  آوردند؟



 
از شهرداران بازنشست شده، پس از آزادی در اليحه شکوائيه خويش برعليه محمد رضا يکی  «ت ميم – »

  :نقدی و مسعود صدراالسالم شرايط رفتار اين ماموران امين را در بازداشتگاهی مطمئن اينچنين شرح می دهد
ر زمين بود محل سلول من چهار طبقه زی .انفرادی بودم 130بازداشتگاه ما وصال نام داشت و من در سلول 

از بلندگوی بازداشتگاه که در تمام سلولها صدای آن پخش می شد مدام يا صدای ضجه و گريه و روضه خوانی 
روزی که من در انفرادی  65وضع غذای بازداشتگاه هم بسيار نامطلوب بود و در مدت  .پخش می شد يا قرآن

ه بيشتر به آب گرم و گوجه و چند لوبيا شباهت بودم همواره غذا يا تکه نانی خشک و چند خرما بود يا سوپی ک
وشکنجه اصل ثابت تمامی بازجويی هايم بود، بازجوی من که خود را ايمان معرفی می کرد با کابل بر  .داشت

آقای نقدی در تمام جلسات شکنجه خود شخصا  .پشتم ميزد و با هر ضربه يا زهرا و يا حسين ميگفت
 «م  ز- »بل از من می خواست تا اعتراف کنم و کتبا بنويسم که با خانم حضورداشت و همواره زير ضربات کا

که رونوشتی از آن به  «ت م- »قسمتی از اليح شکوائيه  )... منشی محل کارم روابط نامشروع داشته ام
 (مطبوعات نيز ارسال شده بود

  
نان محتوم مانده آن است که از ديگر شاهکار های محمد رضا نقدی که به دستور شورای عالی امنيت ملی همچ

اوليه پرونده کرباسچی است، که به طور مشکوکی ناگهان  (بازپرس  )وی مظنون به مشارکت در قتل قاضی 
شايع است که محمد رضا نقدی بر سر صدور احکام سفيد بازداشت و بازرسی از منازل و محل  .سکته کرد

اشته است که به همين منظور و برای حل اختالفات کار افراد و همچنين چگونگی حسابرسی با وی اختالف د
با حضور ايشان و محمد رضا نقدی و مسعود صدراالسالم برگزار می  «محسن اژه ای  »جلسه ای در منزل 

شود و با صرف شام خاتمه می يابد، فردای آن روز وی دچار مسموميت شديد می شود و به علت کامال 
  .لبی می شده، فوت می کنددچار ايست ق (آمپول هوا  )آشکاری 

 
به دنبال فوت ايشان کميسيون امنيتی عالی شورای امنيت ملی ضمن اذعان به مشکوک بودن فوت قاضی، اما 

رياست  )، محسنی اژه ای (رياست دادگستری استان تهران  )به خاطر دخيل بودن افرادی چون علی رازينی 
، محمد رضا نقدی و مسعود صدر االسالم (روحانيت کنان دولت و از قضات دادگاه ويژه رمجمع قضايی کا

  .دستور بايکوت شدن پرونده را می دهد
 

باالخره دادگاه ها و بازداشت ها پايان می گيرند و متهمان با فشار مطبوعات و فراکسيون کارگزاران سازندگی 
می توانند محمد در مجلس و پيگيری اذهان عمومی ضمن اقامه دعوی در دادسرای نظامی تهران باالخره 

رضا نقدی را باتوجه به فاحش بودن تخلفاتش در صدور احکام بی مورد بازداشت های موقت ، شکنجه و نوع 
که البته اين حکم علی رغم قطعی شدنش هرگز به اجرا  .بازجويی ها، ايشان را به سه ماه حبس محکوم نمايند

مشاور ارشد  »با حکم علی خامنه ای به عنوان در نيامد و در کمال نا باوری چندی بعد محمد رضا نقدی 
  .ا!!!!منصوب شد «نظامی رهبر و فرمانده پشتيبانی ستاد فرماندهی کل قوا

 
و رهبر، اينچنين از وی دلجويی کرد، که مبادا خاطر ايشان حتی از رويت حکمی که هرگز اجرا نمی گردد 

  .يه امن و مصونيت آهنين برخوردار می باشندهمچنين به همه بفهماند که اطرافيانش از هاش !! مکدر شود
 

  هللامحمد رضا نقدی و ارتباط با هسته های حزب 
محمد رضا نقدی از جمله محفل نشينان محرمی است که در حلقه مافيايی دفتر رهبری حشر و نشر بسياری 

کيل شده است تش «ستاد واکنش سريع  »ستادی به نام  1374در درون دفتر رهبری از ارديبهشت سال  .داشت
جمعی از سرداران سپاه شاغل در خود سپاه و همچنين پاسداران ارشدی که  :که اعضای اين ستاد عبارتند از

که خارج از سپاه مامور به خدمت در ديگر نهادها و ارکان نظام می باشند، مانند سردار محسن رفيقدوست -
  .سر لشگر سپاه است و يا حسين شريعتمداریو يا محسن رضايی که همچنان  می باشد اما سردار سپاه است-



محمد رضا  .اصلی اين ستاد نظامی کردن جامعه و به دست گرفتن تمامی مناصب نظام استازجمله اهداف 
لقدر و جانشين اکرم و سردار ذو هللانقدی نيز از جمله اعضای اين ستاد بود و به نوعی در کنار سردار حسين 

از جمله  .در اين ستاد بودند هللاهبران هسته های شبه نظامی انصار حزب فرماندهی کل سپاه پاسداران، از ر
 «نوری  هللاعبد »کرم از سوی اين ستاد طرح ترور  هللاماموريت های محول شده به محمدرضا نقدی و حسين 

  .ه کوی دانشگاه تهران بودو همچنين طرح تهاجم ب
نوری در نماز جمعه تهران خود شخصا حضور داشت و از جمله افراد  هللامحمدرضا نقدی در طرح ترور عبد

تيم ترور بود که وظيفه داشت با تعدادی از افراد خويش پس از انجام ترور،به همراه سرتيپ پاسدار فرج 
اقدام به تيراندازی هوايی کنند تا با  ( هللاز سرداران نيروی زمينی سپاه و فعاالن انصار حزب  )مراديان 

انحراف افکار افراد حاضر در صحنه، فرصت کافی برای فرار ضاربان را از صحنه ايجاد نمايند و بعد از 
  .شده اندفرار ضاربان اينچنين وانمود کنندد که برای دستگيری ضاربان وارد صحنه 

 
  ! غروب شمس اطالعاتی

اين يک اصل است و هرچه قدرت و اختيار عمل فرد بيشتر شود، اين اصل انکار  !قدرت فساد آور است 
ناپذير تر می گردد و در اين ميان اگر فرد مصونيتی آهنين داشته باشد فسادش گسترده تر شده، تبديل به 

يزمصداق همين اصل است، او ديد که هرچه می کند هيچ و محمد رضا نقدی ن .اهريمينی خطرناک می شود
  .کسی وهيچ محکمه ای در مقام استيضاح وی بر نمی آيد که هيچ، از سوی اربابانش هم تشويق می شود

با هدف مبارزه با مفاسد اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر تصميم می گيرد  1379وی در سال 
خودسرانه تشکيل دهد و اقدام به برخورد با جوانان و تجمعات آنان مثل پارتی های شبانه گروهی را بطور 

اين باند خود خوانده که به قول خودشان غيرت دينی شان به جوش آمده بود برای خود خانه و  .بزند
استفاده می  خانه ای در حوالی تهرانپارس که از آن هم به عنوان محفلشان .بازداشتگاهی نيز فراهم می کنند

  کردند و هم بازداشتگاه شخصی شان بود
 

در نهايت کار از بر هم زدن و برخورد با پارتی های شبانه، تذکر به زنان و دختران بد حجاب و جمع آوری 
نوار های ترانه از خودرو های مردم به سرقت های مسلحانه و تجاوز به نواميس مردم و دختران بي گناه 

 «کبير »که بعد ها برای خويش نام  « تحت فرمان رهبر  غيور دينی »درخشان اين باند  کارنامه .کشيده شد 
  : را نيز برگزيد، اينچنين است

 ده ها فقره تجاوز به عنف و تجاوز به دختران تهراني •
 قتل جنسی به خاطر ممانعت در برابر تجاوز   ده ها فقره •
 الوس ، رامسر ، کالردشت و اصفهانسي و شش فقره سرقت مسلحانه در تهران و شهرهای چ •
 ده ها فقره باج گيری •
 فقره سرقت اتوموبيل 4 •

  ... و
•  

  شمس اطالعاتی چگونه افشا شد؟ «باند کبير  »
باند کبير به سرکردگی سرتيپ پاسدار محمدرضا نقدی در ادامه سرقت های زنجيره ای خود، منزل يکی از 

در فرصتی مناسب مورد سرقت  از مدتها قبل زير نظر داشت -که  تجار بين المللی طال در غرب تهران را -
سر می  «ک  ر- »قرار داد و در آخربن لحظات که سارقان قصد خروج از منزل را داشتند، صاحبخانه آقای 

رسد که پس از درگيری با ايشان با توجه به مسلح بودن شان، اقدام به تيراندازی کرده و موفق به فرار می 
چهره دو نفر از سارقان را به خوبی شناسايی می کنند و پيگيری و شکايت به  «ک  ر- »ی اما آقا .شوند

در کمال تعجب  1381نيروی انتظامی محل و اداره آگاهی هم کاری از پيش نمی برد تا آنکه در اوايل سال 



در حالی  (خانه توپ )يکی از همان سارقان را که چهره اش را در ذهن ثبت کرده بود، در ميدان امام خمينی 
  .می بيند که با لباس فرم نيروی انتظامی سوار بر خودروی پليس است

 
تعقيقب ميکند اما به گمان تصور اشتباه کاری  محل توقف خودرو- خودر وی را تا خيابان سرهنگ سخايی -

می نشيند و اين انجام نمی دهد و مجددا فردای آن روز به همان محل می آيد و به انتظار ديدن مجدد همان فرد 
تاجر مذکور با استفاده از رابطه آشنايی که با  .بار مطمئن می شود سارق همين مامور نيروی انتظامی است 

مسئول دفتر نظارت و پيگيری قوه قضائيه داشته است، موضوع را با ايشان در ميان  «سواد کوهی  »آقای 
سرگرد پاسدار عباس آشتيانی  »موفق به بازداشت  گذارده و باالخره پس از پيگيری های مستمر خود و وکيلش

  .می شود که در حفاظت اطالعات نيروی انتظامی مشغول به کار بوده - يا همان سارق مورد نظر - «
به محض بازداشت فرد مذکور موضوع به اطالع مهدی کروبی و دفتر رياست جمهوری نيز می رسد و با 

 (ک  آقای ، ر- )جمهوری و مجلس و متنفذ بودن مال باخته توجه به حساسيت موضوع و اطالع رياست 
پرونده به وزارت اطالعات ارجاع می شود و به  .ماست مالی و فيصله دادن به ماجرا غير ممکن می شود

  :شناسايی ميشوند «کبير »دنبال آن تعدادی از افراد باند 
 سرهنگ پاسدار سيد رضا جليلی •
 سرگرد پاسدار عباس آشتيانی •
 ن حميد وستنبوسروا •
 ستوان دوم امير علی کهندل •
 حسين الريجانی •
 سيد عطا فراتی •
 ( عضو وزارت اطالعات )فواد کلهر  •

  
نيز که از روحانيون سازمان  «حجت االسالم رضا بروجردی »با پيگيری های بعدی معلوم می شود که 

سرقت ها و قتل ها را  (!؟)عقيدتی سياسی نيروی انتظامی می باشد عضو باند فوق بوده و احکام شرعی 
با مسلم شدن نقش ايشان و حضور محمد رضا نقدی به عنوان رهبر باند فوق پرونده  .صادر می نموده است

وزارت اطالعات ، دادگستری استان تهران و دفتر رهبری را در جريان می گذارد و  .ابعاد حياتی پيدا می کند 
اسفند ماه  15االخره موفق به بازداشت محمد رضا نقدی در در باره بازداشت نقدی کسب تکليف می کند که ب

  . منتقل می شود (واقع در بزرگراه حقانی تهران  )شده، و متعاقبا وی به بازداشتگاه رمضان  1381
 

با نظارت دفتر رهبری کار تحقيق و بازجويی از وی را  (معاونت ويژه امور سرويس  )وزارت اطالعات 
 معاون وزارت اطالعات- شفيعی - 1382فروردين  20س از گذشت يک ماه در و پ!!رسما آغاز می کند 

 .ضمن ارسال گوشه هايی از اوراق بازجويی و اقرارهای محمد رضا نقدی و نظريه مقدماتی تيم بازجويی
  :اعترافات نقدی را تا آن زمان بدين شرح اعالم ميکند

 .خريد و فروش سالح و مهمات از مرزهای شرقی کشور •
  .ش سالح های مکشوفه از قاچاقچيان بجای تحويل به مراجع قانونی مربوطهفرو

  قاچاق و ترانزيت مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور به عراق •
  « کبير »تشکيل باند خودسر  •
  .ده ها فقره قتل جنسی و تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و باجگيری و اخاذی •

 
برای برسی و بازداشت مابقی افراد دخيل در اتهامات فوق، برای در شفيعی ضمن درخواست اختيارات بيشتر 

معاونت امنيتی دفتر، حجت االسالم صادق  )اختيار داشتن محمد رضا نقدی و مابقی متهمان از دفتر رهبری 
  .طلب تمديد مهلت می کند (مير حجازی

 



با ارسال نامه ای به وزارت  ، دفتر رهبری 1382فروردين  26با گذشت پنج روز از ارسال نامه فوق در 
اطالعات و بيان شائبه اخذ اعتراف و اقرار های فوق با ضرب و شتم و شکنجه از متهمان دستور تحويل 

از فردای آن روز ضمن انتقال متهمان به بازداشتگاه خاتم  !!!متهمان به دادگاه ويژه روحانيت را صادر می کند
، کار رسيدگی به پرونده با استناد به آنکه (يد جوالئی وزارت دفاع بازداشتگاه انضباطی پادگان شه ) االنبيا

يکی از متهمان روحانی می باشد، پرونده در شعبه دوم دادسرای ويژه روحانيت مورد رسيدگی قرار می گيرد 
، دفتر بازرسی (سرتيپ پاسدار عليرضا امينی  )و تيمی مرکب از سه نماينده از ستاد فرماندهی کل قوا 

بازجويی مجدد را بر عهده  (رضا جاللی با نام مستعار کميل  )و قوه قضائيه  (حجت االسالم زاعري ) رهبري
  .می گيرند

 
اخبار مربوط به بازداشت نقدی و محاکمه باند کبير به بيرون درز می کند و سر از مطبوعات در داخل کشور 

  .و رسانه های شنيداری و نوشتاری خارج از کشور در می آورد
 
فراد بسياری که از باند فوق و افراد يادشده متضرر شده بودند به دادسرای استان تهران مراجعه و اقامه ا

دعوی می کنند، با توجه به فشار افکار عمومی ، مطبوعات ، مجلس و نهاد رياست جمهوری باالخره جلسه 
ضحک، بيش از شانزده شاکی به تفهيم اتهام باند کبير تشکيل می شود ، آنهم به صورت غير علنی و کامال م

  ! عنوان نماينده شاکيان در دادگاه حضور پيدا می کنند و همين
 

برگزاری جلسات بعدی دادگاه به بهانه ناکافی بودن تحقيقات به تعويق می افتد و ظاهرا اراده ای هم برای 
و در  به ناگاهستاده است برگزاری آن وجود ندارد زيرا باز هم رهبري پشت قضيه اين باند تجاوز و سرقت اي

به هنگام برگزاری جشنواره مطبوعات محمد رضا نقدی در يکی از  1382کمال تعجب در ارديبهشت سال 
وی  .جلسات غرفه روزنامه کيهان حضور پيدا می کند و به سؤاالت حاضران پاسخ داده و سخنرانی می کند 

ه شايعه بازداشت ايشان و باند کبير سؤال می کند ، در جواب سؤال يکی از حضار در جلسه که از وی راجع ب
  ؟!!جا ميبينيدناينها ساخته رسانه های دشمن است و فعال که بنده را ای :پاسخ ميدهد 

 
سپاه است و در بند عمومی در کنار ديگر متهمان پرونده در سکوت  66محمد رضا نقدی اکنون در بازداشتگاه 

  .ن رفتن يک سری حساسيت ها آزاد يا حذف شودبه سر می برد تا چندی بعد با از بی
 

چرا که اين بازداشتگاه به نوعی بازداشتگاه  .سپاه وضعيت خاصی دارد 66شايد بتوان گفت، بازداشتگاه 
ميالني از  هللاسعيد عسکر هم مدتی در اين بازداشتگاه بود و سپس آزاد شد، آيت  .سکوت يا انتظار نظام است
تقل شد و بعد از چندی خبر فوت وی منتشر شد و مصطفی کاظمی و مهرداد اوين به اين بازداشتگاه من

عاليخانی هم کنون در اين بازداشتگاه روزگار می گذرانند  
 

و فقط به دليل سرسپردگی  آنچه به قلم رفت سرنوشت يک عرب عراقی اخراج شده از کشورش بود که فقط
اش به حاکمان ظلم و جورازهواداری يک دفتر عادی مجلس اعالی عراق به مشاورت رهبری و عالی ترين 

پايان کار محمد رضا نقدی پايان کار تمام ذوب شدگان در واليت است که به محض  .مناصب نظامی رسيد 
سرنوشت نقدی ، سرنوشت سعيد امامی است ،  .تمام شدن تاريخ مصرفشان غير بهداشتی شده ، حذف می شوند

سرنوشت نقدی سرنوشت بسياری از سرسپردگانی است که به دست خود حاکميت بزرگ شده و باز برای بقای 
بيشتر حاکميت به پای درخت واليت مطلقه قربانی می شوند ، نقدی نه اولين است و نه آخرين ، اين بازی 

به نام که بيفتد و چه مردمان بي گناهي پاي اين سگ هاي واليت قرباني  قدرت همچنان ادامه دارد ، تا قرعه
  شوند
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