








زندان در ایران
جایی که نه خدا هست نه قانون

به شهادت
50 نامه از زندانیان از دهه 60 تا دهه 90

© E-Collaborative for Civic Education 2017

چاپ اول: واشنگنت، 2017

توانا )آموزشکده آنالین برای جامعه مدنی ایران( پروژه ای از:

Bethesda, Md, USA • www.eciviced.org
www.tavaana.org • info@tavaana.org

حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است



ECCE( E-Collaborative Civic Education( ی��ک س��ازمان غیرانتفاع��ی در ایاالت 
متحده آمریکا، تحت 501c3 اس��ت که از ف��ن آوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش و 

ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند.

م��ا به عنوان بنیانگذاران و مدیران این س��ازمان اش��تیاق عمیق مش��ترکی داریم که 
ش��کل دهنده ایده های جوامع باز اس��ت. همچنین برای ما، ش��هروند، دانش ش��هروندی، 
مس��ئولیت و وظیفه  شهروندی یک فرد در محافظت از جامعۀ سیاسی دموکراتیک پایه و 
اس��اس کار است؛ همان طور که حقوق عام بشر که هر ش��هروندی باید از آن ها برخوردار 
باش��د، اساسی و بنیادی هستند. ECCE دموکراس��ی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین 
طیف کاملی از آزادی های ش��هروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری 
و عدالت می داند. ما دموکراس��ی را مجموعه ای از ارزش ها، نهادها و فرایندها می دانیم که 
مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی شایسته ساالر است که به کرامت 

انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند. 

ما پروژۀ اصلی ECCE یعنی »آموزش��کده  توانا: آموزش��کده مجازی برای جامعۀ مدنی 
ایران« را در س��ال 2010 تأس��یس کردیم. آموزش��کده توانا در ارائه منابع و آموزش در 
دنیای مجازی در ایران، یک نهاد پیش��رو اس��ت. توانا با ارائه  دوره های آموزش��ی زنده  در 
حین حفظ امنیت و با ناش��ناس ماندن دانش��جویان، به یک جامعۀ آموزشی قابل اعتماد 
برای دانش��جویان در سراس��ر کشور تبدیل شده اس��ت. این دروس در موضوعاتی متنوع 
مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، وب نویسی، جدایی دین و دولت 
و توانایی های رهبری ارائه می ش��وند. آموزش��کده توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای 
مج��ازی را ب��ا برنامه هایی مثل مطالعات م��وردی در جنبش های اجتماع��ی و گذارهای 
دموکراتیک، مصاحبه با فعاالن و روشنفکران، دستورالعمل های خودآموز، کتابخانۀ مطالب 
توصیف��ی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزش��گران ایران��ی و حمایت مداوم و ارائه 

مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 
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روزنامه نگاری، کنش��گری و فن آوری اطالعات و ارتباطات است. امید ما این است که این 
متون بتواند س��همی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و 

جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
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سرنامــه

فلس��فه وجودی زندان در جوامع بس��ته و مبتال به استبداد مانند ایران با جوامع آزاد 

متفاوت اس��ت. در دنیای آزاد زندان برای تنبیه مجرمان و بهس��ازی آن ها و یا ایجاد 

امنیت برای ش��هروندان تعبیه شده اس��ت و اغلب این بزهکاران و مجرمان و ناقضان 

حقوق فردی و اجتماعی افراد هس��تند که در زندان قرار می گیرند. اما در نظام های 

غی��ر آزاد، بخ��ش مهمی از زندانیان کس��انی هس��تند که معترض به فس��اد، جرم و 

جنایت حاکمان هس��تند؛ منتقدان بی باکی که منتقد عدم پاس��خگویی حکومت در 

قبال عملکرد خود و نابسامانی های سیاسی-اجتماعی هستند.

در حکومت های ایدیولوژیک نظیر جمهوری اس��المی ایران، جدا از مسایل سیاسی 

و اجتماع��ی، ای��ن نظام ها حتی در قبال باورها و اعتقادات ش��هروندان نیز احس��اس 

قیمومیت دارند و دگرس��تیزی نهادین��ه در حکمرانی اینان، باورمندان به دیگر ادیان 

و باوره��ای عقیدت��ی را نیز از گزند داغ و درفش و دخال��ت نابجا در امان نمی گذارد. 

چنی��ن نظامهای تمامیت خواهی همان گونه که به دنبال س��یطره خود بر جان و مال 

مردم هستند به دنبال اعمال سلطه ای تام و تمام بر باورهای شهروندان نیز هستند. 

این حکومت های غیر دموکراتیک برای حفظ حصار عقیدتی و امنیت سلطه خود، 

شهروندان معترض و منتقد را در زندان قرار می دهند. افرادی که در چنین نظام هایی 

به دالیل عقیدتی و سیاس��ی، زندانی می ش��وند، عموما شهروندانی فداکار هستند که 

برخوردار از شهامت مدنی هستند. شهامت قابل ستایشی که باعث می شود در مقابل 
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بی عدالتی ه��ا س��کوت نکنند و بعض��ا در این راه جان گرانبهای خود را نیز از دس��ت 

بدهند. دردآور آنکه این فداکاری تنها ش��امل خود آن ها نمی ش��ود و در بس��یاری از 

موارد خانواده های آنان نیز درگیر مصائب اعتراض به اس��تبداد می ش��وند.  خانواده 

ه��ای ای��ن زندانیان نه تنها بعضا عزیزان و حامی خود را از دس��ت می دهند، بلکه در 

بسیاری از موارد از حق و حقوق فردی و اجتماعی خود نیز محروم می شوند.

آموزش��کده توانا که خود را آموزش��کده جامعه مدنی تعریف می کند، در راس��تای 

ادای دی��ن به چنین افرادی س��ت که تصمیم گرفته اس��ت مجموع��ه ای منتخب از 

نامه های برخی از این منتقدان زندانی یا ش��هروندانی را که گرفتار نظام قضایی قرون 

وسطایی شده اند، به انتشار برساند؛ نامه هایی که ایشان در دوره زندان نوشته اند و به 

بیرون درز داده اند. نام این مجموعه از نامه زنده یاد هدی صابر برگرفته ش��ده اس��ت 

ک��ه از دوران زندان خود و تجربه اش با زندانبان��ان چنین یاد می کند: »در رفتار این 

قدرتمداران و قاضیان و زندانبانان متشبث به والیت و دین، نه خدا هست نه قانون. نه 

اخالق دینی نه اخالق مدنی.« متن کامل نامه او را در همین مجموعه خواهید خواند.

درباره این مجموعه
در انتخ��اب این نامه ها تا آنجا که ممکن بوده تالش ش��ده اس��ت همه گرایش��های 

جامعه ایران  اعم از سیاس��ی، مذهبی و قومی در کنار هم در یک مجموعه گردآوری 

ش��ود تا نسل های پیش رو، فریادها، شکایت ها و داستان های این قهرمانان را از زبان 

و قلم خودش��ان بخوانند. آموزش��کده توانا در نظر دارد به جمع آوری و انتشار چنین 

مجموعه هایی در سال های آتی نیز ادامه دهد.

مجموعه حاضر حاوی پنجاه نامه از زندانیان سیاس��ی و عقیدتی ایران اس��ت، و به 

جز دو نامه گروهی و یک نامه دونفره باقی نامه ها به قلم یک زندانی ست. این نامه ها 

با این هدف گردآوری ش��ده است تا از زبان خود زندانیان، تصویری از وضع زندان از 

آغاز انقالب اس��المی تا سال 1395 ارائه کند. بنابراین، ترتیب نامه ها به ترتیب تاریخ 

تنظیم و فهرست بندی شده است. 

این ترتیب تاریخی می تواند سیر وضعیت زندان در جمهوری اسالمی ایران به طور 

اعم و در دولت های مختلف آن، به طور اخص، را به خوبی نشان دهد. وضعیتی که با 

توجه به ش��هادت زندانیان در دوره های مختلف می توان گفت چندان تغییری نکرده 
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است. راس��ت آنکه نظام زندان را می توان یکی از پایدارترین نظام های برساخته بعد 

از انقالب اس��المی دانس��ت که بی اعتنا به تحوالت اجتماعی و سیاسی در یک مسیر 

مش��خص و واحد رفته اس��ت. مس��یری که این نامه ها به خوبی سمت و سوی آن را 

نشانه گذاری کرده است.

در آماده ساختن نامه ها برای مجموعه حاضر، همه نامه ها به دقت بازخوانی شده اند 

و صرفا ویرایش هایی به صورت حداقلی برای هموارس��ازی جمالت یا نشانه گذاری ها 

صورت گرفته اس��ت ولی اصل بر این بوده که سبک و شیوه بیان نامه ها حفظ شود و 

تغییر در کمترین حد ممکن باش��د. در برخی موارد نیز اصال ویرایشی صورت نگرفته 

است، چون نویس��ندگان نامه ها قلم قوی داشته اند و در موارد معدودی هم ویرایش 

کامل صورت گرفته است تا متن یکدست و روشن باشد. در عین حال، هر کجا چیزی 

برای تکمیل معنای جمله به متن اضافه شده با کروشه از متن متمایز است. در چند 

مورد هم برخی از جمالت و بندهای نامه ها نامفهوم باقی مانده است که در هر مورد 

یادآوری ش��ده تا مخاطب بداند این جمله یا بند به همین صورت در اصل نامه وجود 

دارد. این نامه ها به صورت های مختلفی به بیرون منتقل ش��ده اند و بخشی از خطاها 

ناشی از این دست به دست شدن است. در یک مورد هم نامه ای خوانده شده و بعد 

پیاده شده که در یک دو جا نامفهوم است.

از علیرضا کیانی همکار ما در آموزش��کده توانا که فهرس��ت اولیه نامه ها را فراهم 

آورده و ش��رح حال��ی برای هر یک از زندانیان نوش��ته، و همچنی��ن از مهدی جامی 

مدرس و ویراس��تار آموزش��کده توانا که با حوصله و دقت ویرایش و آماده سازی این 

مجموعه را برعهده داشته، تشکر و قدردانی می شود.

آموزشکده توانا

دسامبر 2016
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جناب آقای خامنه  ای، 

پیام عتاب  آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، و متاس��ف ش��دم، نه به علت 

این که مورد قهر  آن مقام معظم قرار گرفته  ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب  

الله حس��ابم را خواهند رس��ید، که مرگ در راه دفاع از  حق شهادت است و ما مرگ 

ش��هادت از خدا خواسته  ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خویش بود و امیدهای 

برباد  رفته  ام درباره سعه صدر جناب عالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری 

شما خواهد داشت. 

بگذری��م از لح��ن توهین  آمی��ز پیام که حتی قاصد را ش��رمنده کرده ب��ود و از هر 

مس��لمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد  به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این 

است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد  کردید 

و نامعتقد به اسالم. اگر مستند به نوشته  های من است، ای کاش موردش را مشخص 

می فرمودید، و اگر مبتنی بر  واردات غیبی اس��ت و اشراف بر ضمایر که انالله و اناالیه 

راجعون. 

می دانم در حکومتی که مرحوم ش��ریعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان 

ب��ا آن تقوای دینی و سیاس��ی، آیت  الل��ه  منتظری با آن س��وابق مبارزاتی دق  مرگ 
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و خانه  نش��ین و مطرودند، تکلیف امثال بنده معلوم اس��ت و بر م��ا کجا برازد دعوی 

 بی  گناهی.  و می دانم رهبر جلیل القدری که با یک نهیبش نمایندگان مجلس اسالمی 

در الک سکوت و وحشت می خزند، البته  می تواند با تیغ بی دریغ تکفیر حمله بر من 

درویش یک قبا آرد. 

فرموده بودید چرا این همه مزایای حکومت اسالمی را ندیده  ام و به تمجید نپرداخته 

 ام. این وظیفه اخالقی را ش��اعران و  نویس��ندگان محترمی که با چرخشی ناگهانی در 

س��لک هواداران والیت فقیه درآمده  اند بهتر و موثرتر انجام می دهند.  وانگهی رژیمی 

که عالوه بر فرس��تنده  های رادیویی و تلویزیونی، هزاران مس��جد و منبر و مجلس را 

در اختیار دارد چه نیازی  به مدیحه  س��رایی مطرودان دارد، به خصوص نویسنده کج  

سلیقه  ای که هرگز در مدح هیچ امیر و حاکمی قلم نزده است. 

فرموده بودید چرا در انتقاد از حکومت شاه به جزئیات اداری پرداخته  ام؟ از همین 

انتقادهای جزئی هم ش��رمنده ام که  بحمدالله در این ده س��ال فرصت  شناس��ان حق 

مطل��ب را ادا کرده ان��د و بر حاکم معزول تاخته  اند. وضع من در زمان ش��اه نیز  مانند 

امروزم بود. می نوشتم و چاپ می ش��د و منتشر نمی گشت، دیکتاتور مغرور بدعاقبت 

می پنداش��ت با شکس��تن قلم ها و زجر آزادگان بر دوام حکومت خود می  افزاید. قطعًا 

مقاالت سانسور شده من در بایگانی ساواک موجود است. بفرمایید  مطالب از »یغما« و 

»خواندنیها« بیرون کشیده ی مرا در مقوله سیاست فرهنگی، ماجرای کاپیتوالسیون، 

مضحکه تغییر  تاریخ، ش��عبده جشن های شاهنش��اهی به حضورتان بیاورند تا بدانید 

بوده  اند مردم از جان گذشته  ای که بی هیچ دعوی  مبارزه و پیوستگی به دارودسته ای 

از بیان حقایق پروایی نداشته  اند. 

اما در مورد کتاب های توقیف  ش��ده بنده، واقعا نمی دانم کجایش حمله به اس��الم 

است یا اساس حکومت اسالمی. من ذاتًا  از ریا و دروغ و تبعیض و ستم متنفرم و این 

نفرت در نوش��ته هایم منعکس است. اگر خدای ناخواسته همچو مفاسدی در دستگاه 

حکومت راه یافته اس��ت چه بهتر که مطرح گردد و عالج شود. مس��اله اساس��ی در 

 حکومت حاضر این اس��ت که انتقاد از هر مسندنشین و مسئولی حمل بر »زیر سوال 

بردن رژیم« می شود و لطمه  زدن به اساس اسالم، و بهانه  ای برای سرکوبی و اختناق 

و نتیج��ه  اش همی��ن که می بینیم. من به آنچه در کتاب های توقیف  و خمیر ش��ده ام 

نوشته  ام عمیقًا اعتقاد دارم و در هر محکمه  ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خالف 

اس��الم یا حکومت  واقعی اسالمی است، چرا بدین شیوه  های غیر اخالقی با من رفتار 
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می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟

جناب آقای خامنه  ای، توقع مردم مسلمان ایران از حکومت اسالمی جز این هاست 

که می کنند. در رژیم کمونیس��تی تکلیف  خالیق معلوم است. همه فضایل و امتیازات 

در نیروی کار مفید افراد ملت خالصه می ش��ود و مناصب و مقامات در دس��ت  طبقه 

کارگر اس��ت و اس��تبداد کارگری حاکم بر جامعه. در ممالک س��رمایه داری تمول و 

درآمد بیش��تر ضامن قدرت اجتماعی  اس��ت و سرنوشت مردم در قبضه کسانی که به 

هر شیوه و از هر طریق صاحب آالف و الوفی شده  اند. اما در حکومت  اسالمی ضابطه 

چیس��ت؟ آیا فضایل منحصر به نماز و دعای بیش��تر است و روزه طوالنی تر و سجده 

غلیظ تر و لقب حاجی  و انبوهی محاس��ن و کلفتی دس��تار و دعوی بسیار، یا به حکم 

آیه کریمه »ان اکرمکم عندالله اتقیکم«، فضیلت افراد محصول  تقرب به حق است و 

قرب یزدان در گرو تقوی؟

اگر چنین اس��ت اجازه فرمایید بی  هیچ مالحظه و پروایی عرض کنم بس��یاری از 

اعمال سران حکومت خالف تقواست. این  را به تجربه شخصًا دریافته  ام و اثباتش اگر 

خواس��تید آسان است. بگذریم از دو سال اول که نابس��امانی ها جواز  آشفته  گویی ها 

و آش��فته  کاری ه��ا بود، در همین چند ماه اخیر، بزرگان��ی که در خبرنامه ها و جراید 

مرا عضو حزب توده و خدمتگزار  ش��اه و مامور س��اواک معرفی کردند هم از معصیت 

سنگین بهتان باخبر بودند و هم از نحوه زندگی و خلق  و خوی من. به  فرض این که 

با گذشته زندگی بنده آشنایی نداشتند، به فیض مقام و موقعیت خویش می توانستند 

از دستگاه اطالعاتی  کشور جویای سوابق شوند و آن گاه دست به قلم ببرند، یا کسانی 

را مامور کنند که مزاحمت هایی از قبیل س��نگ  پراندن و  شعارنویس��ی بر در و دیوار 

خانه  ام کنند.

جناب آقای خامنه  ای، 

بنده به خالف حکم قاطع شما مسلمانی صافی اعتقادم، و به دین و عقیده  ام مباهات 

می کنم. هیچ  ابله مخالف اس��المی نمی آید پانزده س��ال عمر خود را صرف تصحیح و 

چاپ مفصل ترین تفسیر قرآن کند. کسی که به  اسالم بی  اعتقاد است، با چه انگیزه ای 

قصیده »این بارگه که پایه  اش از عرش برتر است« را تقدیم آستانه قم می کند؟  کسی 

که دلبس��ته اسالم نیست در شرایط حاضر خاموش می  نشیند تا به نام مقدس اسالم 
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هر ناروائی بر مردم تحمیل  شود و اساس اعتقادشان متزلزل گردد.

جناب آقای خامنه  ای، 

من بیش از هر مسلمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله 

اعم از  شرقی و غربی در وطن عزیزم مخالفم، و بیش از بسیاری از مدعیان به حقانیت 

ش��ریعت مقدس اسالم معتقد. به هیچ حزب و  دسته و گروهی نه در گذشته بستگی 

داشته  ام و نه بعد از این می توانم داشته باشم. اگر هوس جاه و منصب داشتم  در سال 

57 دع��وت وزارت را با س��رعت و صراحت رد نمی ک��ردم، و اگر در طمع مال و منال 

بودم مجبور نمی  ش��دم درین  س��ال های پیری و ممنوع  القلمی خانه مسکونیم را که 

تنها مایملکم در پهنه جهان بود بفروش��م و صرف معاش کنم.  آدمیزاده  ام، آزاده ام و 

دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش اس��ت و نوشیدن جام شوکران، بگذارید 

آیندگان بدانند که  در سرزمین بالخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود 

گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. 

با تقدیم احترام، 

سعیدی سیرجانی*

* درباره سعیدی سیرجانی در توانا بیشتر بخوانید: سعیدی سیرجانی؛ کشته راه قلم

https://tavaana.org/fa/AliAkbar_Saeidi_Sirjani
https://tavaana.org/fa/AliAkbar_Saeidi_Sirjani
https://tavaana.org/fa/AliAkbar_Saeidi_Sirjani
https://tavaana.org/fa/AliAkbar_Saeidi_Sirjani


مرتضی کرباسی زاده و صدرالدین مشکاتی* 

گفتنــد وصیت خودتان را بکنید که هر دو اعدامی 
هستید

بسمه تعالی،

محترمًا به اس��تحضار عالی می رس��انیم اینجانبان مرتضی کرباس��ی زاده اصفهانی و 

صدرالدین مشکاتی در تاریخ دوم شهریور ماه جاری توسط هوشنگ اسعد که به دفتر 

کارمان آمد و اظهار نمود که آقای خلخالی ش��ما را خواسته، گفتیم برای چه و آقای 

خلخالی مربوط به مخدر می باش��د، اظهار داش��ت که در رابطه با کودتا می باشد؛ و به 

چه طرز اینجانبان را به تهران آورد که ش��رح آن مفصل می باش��د )درج در روزنامه 

کیهان مورخه 59/6/8(.

به محض رسیدن به دادگاه خلخالی ظرف دو دقیقه نشد که شخصی به نام محمد 

رضوان��ی به ما گفت وصیت خودتان را بکنید که هر دو اعدامی هس��تید و اینجانبان 

را به اطاق خلخالی برد و درگوش��ی لحظه ای صحبت نم��ود و اینجانبان را مجددأ از 

اطاق بیرون آورد و گفت که آقا )حاکم ش��رع( حکم اعدام ش��ما را صادر نموده و باید 

اجرا ش��ود و حتی یک کلمه صحبت با اینجانبان نکرد. هر دو نفر بسیار گریه و زاری 

و التماس نمودیم بعد از اینکه خوب شکنجه روحی شدیم و کشیده ای زد که به حال 

اغماء افتادیم و پس از به هوش آمدن اظهار داش��ت اگر می خواهید حکم اجراء نشود 

*  مرتضی کرباس��ی زاده و صدرالدین مشکاتی: نامه ای به رییس جمهور وقت - دی 1359. مرتضی 
کرباس��ی زاده و صدرالدین مش��کات اصفهانی دو تاجر اصفهانی بودند که در ش��هریور 1359 به اتهام 

شرکت در کودتای موسوم به نوژه بازداشت شده و به تهران آورده شدند. 

http://iranrights.org/fa/library/document/187/letter-from-two-prisoners-to-the-rresident-of-the-islamic-republic
http://iranrights.org/fa/library/document/187/letter-from-two-prisoners-to-the-rresident-of-the-islamic-republic
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مبلغ ده میلیون تومان صدرالدین مشکاتی و مبلغ پنج میلیون تومان مرتضی کرباسی 

زاده بدهید تا شما را آزاد نمایم و یک هفته مهلت هم به اینجانبان داد.

ول��ی چ��ون این مبلغ بزرگ نه در قدرت من و نه ام��کان تهیه آن حتی برای تمام 

فامیل و بستگانمان مقدور بود چند شب موقع اعدام احضار می کرد و تهدید می نمود 

ک��ه حکم باید اجراء ش��ود چون پول نرس��یده. ب��ا التماس زیاد و گری��ه و زاری که 

صب��ر کنید ما باالخ��ره با تالش کلیه بس��تگان و حتی چند نفر از اعضاء خودش��ان 

موافقت نمودند که دومیلیون تومان صدر الدین مشکاتی و یک میلیون تومان مرتضی 

کرباس��ی زاده بدهیم و ما را آزاد کنند و پس از مدت چند هفته که این مبلغ بزرگ 

توسط اشخاص متدین اصفهان و منزل های مسکونی که در رهن بانک قرض الحسنه 

گذارده ش��د، مبلغ فوق تهیه و به شخص محمد رضوانی تحویل شد که اینجانبان را 

آزاد نماید ولی مجددأ اینجانبان را به بازداشتگاه فرستاد که موضوع در جراید کشور 

درج گردید )روزنامه انقالب اسالمی مورخه 59/9/8 دو تاجر اصفهانی(.

پس از حدود 5 ماه هنوز یک کلمه از اینجانبان سوالی نشده و بالتکلیف در زندان 

ش��ماره 3 قصر به س��ر میبریم. از ریاس��ت محترم جمهور اس��تدعا داریم که دستور 

رسیدگی صادر و استرداد پول به یغماء رفته و اعاده حیثیت شود.

باتقدیم احترامات، 

صدرالدین مشکاتی، مرتضی کرباسی زاده اصفهانی

دی ماه 59



حسین خاندل
وصیت نامه پیش از اعدام*

ما جمع بی گناه را اعدام می کنند

اینجانب حس��ین خاندل فرزنِد یدالله شناس��نامه 113 همدان متولد 1322 س��اکن 

هم��دان بهای��ی و بهایی زاده وصیت می نمای��م چنانچه پس از اداء ق��روض اینجانب 

س��رمایه ای باقی بماند اختیار آن با همسرم پوران حبیبی )خاندل( می باشد که برای 

ب��زرگ کردن بچه هایمان مینا و مهدی و مینو و نوزادی که در ماه های آینده به دنیا 

می آید خ��رج نماید. خداوند ب��ه او و خانواده هایمان صبر جمی��ل عنایت فرماید که 

تحمل این ظلم و بی عدالتی را داشته باشند که ما جمع بی گناه را بدون هیچ دخالتی 

در امور سیاسیه به جرم رابطه با صهیونیسم اعدام می نمایند.

 با توکل و تسلیم به رضای حق تعالی، 

حسین خاندل  

امضاء

*   حسین خاندل: نامه خداحافظی قبل از اعدام - بهار 1360. حسین خاندل از اعضای بهایی محفل 
همدان بود و در خرداد 1360 اعدام شد. او به عنوان جوان ترین عضو محفل همدان شناخته می شد، 

و در سال 1359 بازداشت شده بود. 

https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84
https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84


مهناز )منیژه( معنوی پرست
وصیت نامه پیش از اعدام*

هدفی مقدس داشتم

پدر و مادر عزیزم، باالخره بعد از... روز حکم  ام را دادند و گویا به اعدام محکوم شده ام.

پدر جان، مادر عزیزم، همیش��ه به داشتن ش��ما افتخار می کردم و امیدوارم شما نیز 

چنین بوده باشید. اگر اذیتتان کردم مرا ببخشید، چرا که من هدفی مقدس داشتم.

عزیزان��م گفتنی زیاد دارم، ولی دیگر نمی توانم چیزی بنویس��م، آخرین لحظات را 

می خواهم به یاد خاطرات خوشی که با هم بودیم باشم.

خداحافظ عزیزانم، مامان، بابا

مجید، مژگان، مرسده، ... )یک اسم ناخوانا(

قربان همه تان  

)امضا منیژه(

مجید جان، 

من و تو همیش��ه خروس جنگی بودیم، ولی عزیزم بدون که دوس��تت داشتم و دارم، 

سعی کن در زند گی به چیزهای دیگری هم غیر از موتور و ... بیندیشی.

*  مهناز معنوی پرس��ت: نامه خداحافظی قبل از اعدام - پاییز 1360. مهناز معنوی پرس��ت، متولد 
1338 در تهران، در دانش��کده تربیت معلم تهران دانش��جو بود. پس از انقالب به س��ازمان کارگران 
انقالبی ایران )راه کارگر( پیوس��ت. در ش��هریور 1360 بازداشت ش��د و در آبان 1360 در زندان اوین 

تیرباران شد.

https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84
https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84
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مژگانم، عزیزم، خواهر خوبم، 

همیش��ه سنگ صبورم بودی، همیش��ه از همه  جا که ناامید بودم به تو و مرسده پناه 

می بردم. خواهر خوشگل و عزیز من فراموشت نمی کنم هرگز، چقدر دوستت دارم.

فردا روز تولد تو است و مرا سحرگاه اعدام خواهند کرد. چه می دانم شاید هم االن، 

خالصه عزیزم امیدوارم سال های زیادی در دنیای آزاد بسر بری.

مرسده جان، 

ش��ب تولد تو دادگاهی ام کردند، ش��ب تولد م��ژگان حکم ام را دادن��د. عزیزم خیلی 

دوستت داش��تم و همیشه به یادت بودم. مژگان، مرسده نگذارید مامان زیاد ناراحت 

ش��ود، دلداری اش بدهید و نمونه های فراوان دیگر را برایش مثال آورید تا آرام گیرد. 

به بابا بگوئید مرا ببخشد. خیلی دوستش داشتم.

منیژه

)امضا مجدد( 



لطیفه نعیمی
وصیت نامه پیش از اعدام*

در فروردین دستگیر شدم در مهر اعدام می شوم

پدر و مادر عزیزم

امیدوارم که حالتان خوب باش��د. از اینکه باعث ناراحتی تان شدم متأسفم و امیدوارم 

که مرا ببخش��ید. من در تاریخ 26 فروردین دس��تگیر ش��دم. دو هفت��ه بعد در 11 

اردیبهشت به اوین منتقل شدم و در روز 9 مهر اعدام می شوم. از اینکه نتوانستم بهتر 

از این باشم متأسفم. از قول من به خواهر و برادرانم سالم برسانید. امیدوارم که همه  

آن ها موفق و خوش بخت باشند. اگر روزی ... را دیدید سالم مرا به او برسانید و بگوئید 

امیدوارم که مرا ببخش��د، هر چند که خودم هرگز نتوانس��تم. به پدر و مادر... س��الم 

برسانید و به خاطر زحماتی که به آن ها دادم معذرت بخواهید. از قول من گردنبند را 

به مادرش بدهید و بگوئید حفظش کردم و باید پیش خودش باش��د هر چه که دارم 

متعلق به ... اس��ت. اگر توانس��تید به او بدهید و بگوئید که خوشحالم که با او زندگی 

کردم هر چند خیلی کوتاه بود.

وس��ائلم یک کیف سفید اس��ت برای نعیمه دوخته ام. یک پارچه رودوزی کردم که 

تمام نش��ده است مال مامان اس��ت. برای بابا می خواستم تسبیح هسته  خرما درست 

*   لطیفه نعیمی: نامه خداحافظی قبل از اعدام - پاییز 1362. لطیفه نعیمی در سال 1337 در شیراز 
متولد ش��د. در دوره انقالب، دانش��جوی پلی تکنیک تهران بود. پس از انقالب به سازمان چریک های 
فدایی خلق پیوس��ت. او در فروردین 1362 در ش��یراز بازداشت ش��د و در مهر 1362 در زندان اوین 

تیرباران شد.

https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84
https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84
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کنم که موفق نش��دم. متأسفانه برای بقیه نتوانستم چیزی درست کنم. مبلغ 1200 

تومان و حلقه و س��اعتم در وسائلم می باشد... زند گی خوبی را برای آنان که می مانند 

آرزو می کنم. از قول من به همه  سالم برسانید. به خصوص عمه سرور و دائی جان و 

دختر عمه ام و از این که باعث ناراحتی شان شدم معذرت بخواهید. از خانواده ... از قول 

من تش��کر کنید. از همه  کسانی که به نحوی باعث آزارشان شدم معذرت می خواهم 

و امیدوارم که مرا ببخشند. 

به امید موفقیت همه  عزیزانم و پیروزی

لطیفه نعیمی



یوسف آلیاری
وصیت نامه پیش از اعدام*

این مرگی خودخواسته است

مادر فداکار، خواهران و برادران عزیزم، 

آرزومندم همیشه خوش و خرم و شادکام باشید.

این چند خط را به عنوان الوداع ش��ادمانه برایتان می نویس��م و با این تقاضا و امید 

که واقعا مسئله  مهمی در بین نبوده است.

اول از همه از بچه ها )مطابق معمول( ش��روع می کنم. کوچولوی هوشنگ و خواهر 

جان جانی علی! چطور اس��ت؟ الدوز عروس��ک و رقاصک چی؟ ب��از هم مجالس را با 

رقص خود ش��اد و س��رحال می کند؟ علی باال چطور اس��ت، البد تدریس در دانشگاه 

را به پایان رس��انده و در فکر اختراع بدیعی اس��ت که جایزه نوب��ل را بگیرد. کورش 

مهرب��ان چ��کار می کند؟ و آی��دا و آیال آیا باز هم با هم س��ر جنگ و دع��وا دارند یا 

هم زیس��تی مسالمت آمیز کرده اند. نازلی محبوب من چه  کار می کند؟ آیا بازم همه را 

با بلبل زبانی هایش مس��حور و مسرور می کند؟ لیالی قشنگ و دوست داشتنی چطور 

اس��ت و مسعود عاقل و مایه  افتخار چی؟ و باالخره منیژه عزیزم خوب است؟ بچه دار 

شده است؟ کاش بچه اش را می دیدم. همه شان را از طرف من سالم گرم و »برشته« 

*  یوس��ف آلیاری: نامه خداحافظی قبل از اعدام - تابس��تان 1363. یوسف آلیاری در سال 1324 در 
تبریز متولد شد. از پایه گذاران سازمان کارگران انقالبی ایران - راه کارگر - و از اعضای کمیته مرکزی 

آن بود. در مرداد 1362 در تهران بازداشت شد و در مرداد 1363 در زندان اوین تیرباران شد. 

https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84
https://tavaana.org/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%DA%AF%D9%84
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برس��انید. از بزرگ ترها فاکتور می گیرم و س��الم می رس��انم به مهناز و فاطی و صدی 

)صدیق( و ملیحه و نیز به فرج و هوش��نگ و موسی و نیز به مجید آقا و مینا به پاس 

محبت هایشان. مادر آرزو داشتم بهت برسم و شادمانت نمایم ولی می بینی که مقدور 

نشد و می دانی که این مرگی خودخواسته است. روی همه تان را می بوسم و آرزو دارم 

با همدیگر مهربان تر باشید. بدرود و قربان همگی.

امضاء 

یوسف 

23 مرداد 1363



نورالدین کیانوری*

»بــه نگهبان نارنجک داده ایم تا اگر الزم شــد در 
سلولت بیندازد«

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران

با سالم و شادباش، به مناسبت یازدهمین سالگرد  انقالب شکوهمند اسالمی ایران

حضرت آیت الله، 

من در نظر داشتم که این نامه را پیش از نامه ای که در چهاردهم مرداد ماه 1368 به 

حضورتان نوشتم، به حضورتان بفرستم، اما در آن هنگام اینجور اندیشیدم که یادآوری 

این جریانات دردناک شاید سودی نداشته باشد و از این رو تنها به درخواست بنیادینم 

بسنده کردم. متاسفانه تاکنون که بیش از 6 ماه از آن زمان می گذرد، هیچگونه اثری 

از برآورده ش��دن همه و یا دس��ت کم کمی هم از درخواست هایم هویدا نشده است و 

آنجور که از نمونه های کنونی می توان دید، امیدی هم به آن نمی توان داشت. از این 

رو، بر آن ش��دم اکنون که دوس��تانم و من باید در این بیغوله بپوسیم، دست کم درد 

سنگین دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنویسم. شاید در سرنوشت دیگران 

که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد، پیامد مثبتی داشته باشد.

*  نورالدی��ن کیانوری: نامه به خامنه ای، رهبر جمهوری اس��المی - بهمن 1368. نورالدین کیانوری 
متولد 1294 در نور مازندران و نوه پسری شیخ فضل الله نوری بود. در جوانی پس از تحصیل در آلمان 
به حزب توده پیوست. در مقطع انقالب، دبیر اول این حزب شد. در بهمن 1361 به اتهام طرح ریزی 
کودتا علیه جمهوری اسالمی و جاسوسی برای شوروی بازداشت شد. از سال 1370 در بیرون از زندان 

و تحت نظر ماموران امنیتی زندگی کرد و سرانجام در آبان 1378 درگذشت.

http://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html
http://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html
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روز   پنجش��نبه 15 بهمن م��اه، بعدازظهر بدون اینکه ما را پی��ش از آن آگاه کرده 

باش��ند، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به اطاق )... علی عموئی 

و من( وارد ش��دند و از ما خواس��تند که اگر نظریاتی داریم که مربوط به حقوق بشر 

می شود، به آن ها بگوئ�یم.

من به زبان فرانسه که برای آنان هم قابل فهم بود گفتم که مهمترین اصول حقوق 

بش��ر که در اعالمیه جهانی ذکر ش��ده است در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

دقیقا در نظر گرفته ش��ده است. اما متاس��فانه در جریان عمل برخی مراجع قضائ�ی 

به این مواد بس��یار مهم توجه نکرده و آن ها را زیر پا می  گذارند. در مورد ما متهمان 

بازداشت شده توده ای هم چنین بوده است.

من به آنان  گفتم که خودم چندی پیش در این مورد به رهبر کشور  شکایت نامه ای 

نوشته ام و رونوشت آن را به شما می دهم. برای آنکه برای مقامات زندانی که بر خالف 

عرف بین المللی همراه آنان بودند س��وءتفاهم نشود، یک رونوشت دیگر از آن نامه را 

که در 14 مرداد به شما نوشته بودم، به ایشان دادم.

در پاس��خ این سوال که  شکنجه شده ام، پاس��خ مثبت دادم، ولی از  گفتن جریان 

دردناکی که در این نامه به آ گاهی شما می رسانم، خودداری کردم.

براس��تی هنگامی که مواد قانون اساس��ی میهنمان را که خود ش��ما هم در تدوین 

آن فعاالنه و موثر ش��رکت داش��ته اید و ما به طور دربس��ت آن را پذیرفته ایم و امروز 

هم مورد پذیرش ماس��ت در مورد حقوق و آزادی های افراد و بویژه در آن بخش که 

مربوط به حقوق بازداشت ش��د گان اس��ت، می خوانم و آن ها را با آنچه بر ما  گذشته و 

هم اکنون می  گذرد برابر می کنم، بی اندازه ش��گفت زده شده و می اندیشم که مبادا در 

سایر بخش های زند گی سیاسی و اجتماعی مردم و بویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی 

توده ه��ای ده ها میلیونی محرومان کش��ورمان هم جدائ�ی و دوری میان ش��عارها و 

کردارها همین اندازه باشد! 

هنگامی که در اصل 23 قانون اساسی خوانده می شود که:

 اصل 23 - »تفتیش عقاید ممنوع اس��ت و هیچکس را نمی توان به صرف داش��تن 

عقی��ده ای م��ورد تعرض و مواخذه قرار داد.« اما در عم��ل می بینیم و در دادنامه های 

دادستان انقالب که در آن برای ما درخواست محکومیت اعدام شده است، می خوانیم 

که یکی از مواد عمده: »تبلیغات ضد اس��المی از طریق اش��اعه فرهنگ ماد ی  گرایانه 
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مارکسیسم« نوشته شده است، چطور ممکن است شگفت زده نشد؟

اصل 32 - »هیچ کس را نمی توان دس��تگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون 

معین می کند. در صورت بازداش��ت، موضوع اتهام باید ب��ا ذکر دالئ�ل بالفاصله کتبا 

به متهم ابالغ و تفهیم ش��ود و حداکثر ظرف 24 س��اعت پرونده مقدماتی به مراجع 

صالحه قضائ�ی ارس��ال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم  گردد. متخلف از این 

اصل طبق قانون مجازات می ش��ود.« اکنون حضرت آیت الله اجازه بفرمائ�ید این اصل 

بس��یار درس��ت را با آنچه بر سر من و بستگانم  گذشته اس��ت، برابر نهم. من از شیوه 

بازداشت دیگران آ گاهی ندارم، اما آنچه بر ما  گذشته است به اندازه بسنده  گویا است:

صبح��دم روز 17 بهم��ن ماه 1361 س��اعت 4-3/5  پس از نیمه ش��ب  گروهی از 

پاس��داران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور 

دادند که من فورا لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. 

اما نه تنها مرا، بلکه همس��رم را هم بدون داش��تن حکم بازداش��ت کردند. به آن هم 

بس��نده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاس��ی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، 

او را هم بدون حکم، بازداش��ت کردند. تصور نفرمائید که به این هم بس��نده کردند، 

نه!  فرزند 11 س��اله افس��انه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همه ما را به 

بازداش��تگاه 3000، یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آنجا مدتها )پیش از 

کودتای 28 مرداد( بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم، بردند.

پس از آزاد شدن افسانه دخترمان )که پس از شکنجه و یکسال و نیم زندانی بدون 

محکومیت آزاد ش��د( معلوم ش��د که آقایان بازداش��ت کنند گان، در غیاب ما خانه را 

»غارت« کرده اند. هر چیز  گرانبها را از س��که های طالی متعلق به افسانه )سکه هایی 

که طی س��ال ها به مناس��بت اعیاد و روز تولد خود از بس��تگانش دریافت کرده بود( 

 گرفته، تا مقداری اش��یاء قیمتی که من در س��فرهای خود ب��ه عنوان هدیه دریافت 

ک��رده ب��ودم، تا حتی مدارک تحصیلی من )از تصدیق شش��م ابتدائ���ی  گرفته تا  تا 

باالترین سند علمی من که حکم پروفسوری آکادمی شهرسازی و معماری جمهوری 

دمکراتیک آلمان بود(، به غارت بردند و تاکنون که 7 س��ال از آن زمان می  گذرد، با 

وجود ده ها بار درخواست افسانه و من، اصال کوچکترین اثری هم از آن ها پیدا نشده 

است. ظاهرا آقایان بازداشت کننده ما، این اشیاء  گران بهاء را بعنوان غنائم  جنگی در 

جنگ مسلمانان علیه کفار برای خود به غنیمت برداشته اند.
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این بود »پیش درآمد« بازداشت ما. از این پس، »نمایش دردناک« آغاز و »پرده به 

پرده« دنبال می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین می خوانیم: 

اصل 35 - »هر گونه ش��کنجه برای  گرفتن اقرار یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار 

ش��خص به شهادت یا اقرار یا سو گند مجاز نیست، چنین شهادت و اقرار یا سو گندی 

فاقد ارزش و اعتبار است.     متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.«

جای بس��ی تاسف است برای  گذشته و جای بسی نگرانی است برای آینده که این 

اصل  گران بها زیر پای برخی مسئوالن له و لورده شده و احتماال در آینده هم خواهد 

ش��د. در مورد اکثر بازداشت ش��د گان از همان روز اول بازداش��ت و در مورد من چند 

روز پس از بازداشت، شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین »تعزیر« آغاز  گردید.

ش��کنجه عبارت بود   از ش��الق با لوله الستیکی تا حد آش و الش کردن کف پا. در 

مورد شخص من در همان اولین روز شکنجه آنقدر شالق زدند که نه تنها پوست کف 

دو پا، بلکه بخش قابل توجهی از عضالت از بین رفت و معالجه آن تا دوباره پوس��ت 

بیآورد، درست 3 ماه طول کشید و در این مدت هر روز پانسمان آن نو می شد و تنها 

پس از 3 ماه من توانستم از هفته ای یک بار حمام رفتن بهره  گیری کنم.

نوع دوم ش��کنجه که به مراتب از شالق وحش��تناک تر است، دستبند قپانی است. 

تنها کس��ی که دس��تبند قپانی خورده می تواند درک کند که دستبند قپانی آن هم 

10 - 8 ساعت متوالی در هر شب، یعنی چه؟

در مورد من، پس از اینکه ش��الق اولیه که با فحش و توهین و توس��ری و کشیده 

تکمیل می شد س��ودی نداد، یعنی آقایان نتوانس��تند در مورد دروغ شاخدار ساخته 

ش��ده که در زیر آن را ش��رح خواهم داد از من تائ�یدی بگیرند، مرا به دستبند قپانی 

بردند. 18 ش��ب پش��ت سر هم مرا ساعت 8 بعدازظهر به اطاقی واقع در اشکوب دوم 

می برن��د و دس��تبند قپانی می   ز دن��د و این جریان تا س��اعت 6 – 5 صبح یعنی 9 تا 

10 س��اعت طول می کشید. تنها هر ساعت مامور مربوطه می آمد و دست ها را عوض 

می کرد. چون ممکن اس��ت شما ندانید که دستبند قپانی چگونه است، آن را توضیح 

می دهم.

این شکنجه عبارت از این است که یک دست از باالی شانه و دست دیگر را از پشت 

بهم نزدیک می کنند و بین مچ دو دست یک دستبند فلزی زده و با کلید آن را تنگ 
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می کنند. درد این شکنجه وحشتناک است . طی 18 شب که من زیر این شکنجه قرار 

داشتم و دو بار هم در تعویض ساعت به ساعت آن »غفلت« شد و از ساعت 12 نیمه 

شب تا 5 صبح به همان حال باقی ماندم. علت اینکه چرا اینقدر طول کشید این بود 

که من به آنچه می خواستند به »زور« اعتراف کنم، تسلیم نشدم.

من 18 کیلو  گرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی 

ماند، تا آن حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمی توانستم باال بروم و برای 

رفتن به دستشوئ�ی هم محتاج به کمک نگهبان بودم.

پیامد این ش��کنجه وحش��تناک که هنوز هم باقی اس��ت، این است که دست چپ 

من نیمه فلج است و دو انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کامال بی حس شده 

بود، هنوز نیمه بی حس هستند. یادآوری می کنم که من در آن زمان 68 ساله بودم.

همس��رم مریم را آنقدر ش��الق زدند که هنوز پس از 7 سال، شب هنگام خوابیدن 

کف پاهایش درد می کند. البته این تنها شکنجه »قانونی« بود که به انواع توهین و با 

رکیک ترین ناسزا گوئ�ی ها تکمیل می شد )فاحشه، رئ�یس فاحشه ها و ...( آنقدر سیلی 

و توسری به او زده اند که  گوش چپ او شنوائیش را از دست داده است. یادآور می شوم 

که او در آن زمان پیر زنی 70 ساله بود.

خواهش می کنم عجله نفرمائید و نیاندیشید که بدترین نوع شکنجه )تعزیر( همین 

بود. نه، از این بدتر هم دو نوع دیگر بود.

نوع اول شکنجه جسمی بود و آن اینجور بود که فرد را دستبند قپانی می زدند و با 

طنابی به حلقه ای که در سقف شکنجه خانه کار  گذاشته شده بود آویزان می کردند و 

او را به باال می کش��یدند، تا تمام وزن بدنش روی شانه ها و سینه و دست هایش فشار 

غیر قابل تحمل وارد آورد. درد این ش��کنجه نس��بت به دستبند قپانی ساده شاید ده 

برابر باش��د. حتی افراد ورزیده ای مانند دوس��ت عزیز ما آقای عباس حجری که 25 

سال در زندان های مخوف شاه مردانه پایداری کرد، چندین بار از هوش رفت. آقایان 

به این هم بسنده نکرده و او را مانند تاب تلو تلو می دادند.

دوس��ت هن��وز زنده ما آقای محمد علی عموئ�ی که ب��ا آقای حجری و 5 جوانمرد 

دیگر از س��ازمان افس��ری حزب توده ایران پس از کودتای امریکایی - انگلیس��ی 28 

مرداد 1332 به زندان افتاده و مانند یارانش 25 سال در همه زندان های مخوف شاه 

معدوم مردانه پایداری کرد، شاهد زنده این شکنجه هاست. البته نه شاهد دیدار، بلکه 
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خود او زیر این شکنجه ها قرار  گرفته است.

آقای عباس حجری که مردی ورزیده بود در اثر این ش��کنجه وحش��تناک دس��ت 

راستش تا حد 3/4 فلج شده بود تا آنجا که نمی توانست با آن غذا بخورد.

مرا مس��لما به علت آنک��ه دیگر جانی برایم باقی نمانده بود از این ش��کنجه معاف 

داشتند.

نوع دوم، ش��کنجه روحی بود. این نوع ش��کنجه که در مورد من عملی شد، از همه 

ش��کنجه های دیگر دردناک تر بود. این ش��کنجه چگونه بود؟ پ��س از اینکه آقایان از 

تحمی��ل اعترافات به من با ش��کنجه ها و با  هدفی که در باال ش��رحش را دادم، ناامید 

شدند، 3 بار مرا زیر این »آزمایش« قرار دادند.

بار اول مرا به اطاق شکنجه بردند. مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش 

را با دس��تمالی که در آن فرو کرده بودند، بس��ته بودند روی تخت ش��الق خوابانده و 

دهان مرا هم  گرفتند و در برابر چش��م من به پای لخت او ش��الق زدن را آغاز کردند. 

این جریان پیش از شالق زدن های شدید مریم که در باال یادآور شدم بود. آقایان برای 

اینکه دس��ت خود را به یک چنین کار ننگینی که بدون تردید قابل دفاع نبود، آلوده 

نکرده باشند، یکی از افراد توده ای، بنام حسن قائ�م پناه را    که برای فرار از فشار، تن به 

پستی داده بود، مامور شالق زدن کردند. پس از نشان دادن این منظره، مرا به پشت 

در س��لول شکنجه  گاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف می خواستند تا شالق 

زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شالق و ناله همسرم را می شنیدم، پایان 

دهند. چون من حاضر به پذیرش آنچه از من می خواستند، نشدم )قبول طرح کودتا( 

مرا به سلول خودم بر گرداندند.

این بود یک نمونه از انجام اصول مربوط به حقوق افراد در قانون اسالمی جمهوری 

اسالمی در »عمل«.

حضرت آیت الله، 

من اکنون 7 س��ال اس��ت که زیر چوبه دار ایستاده ام. س��و گند به وجدان انسانیم که 

حتی یک کلمه از آنچه در این تشریح نوشته ام غیرواقعی و حتی زیاده روی نیست.

باز هم خواهش می کنم عجله نفرمائ�ید. این داستان هنوز ادامه دارد.
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چون من باز هم تسلیم نظریات آقایان نشدم، بار دوم - باز هم مرا به اطاق شکنجه 

بردن��د. این بار دخترم افس��انه را خوابانده بودند و همان فرد پس��ت در برابر چش��م 

»آقایان« مش��غول به ش��الق زدن به پای برهنه او بود. باز هم مرا پشت در نشاندند و 

به  گوش کردن ناله های دخترم مجبور کردند و از من خواس��تند که خواس��ته آنان را 

بپذیرم و چون حاضر نش��دم بار سوم باز هم مرا شبی به اطاق شکنجه بردند. این بار 

همس��رم مریم را دستبند قپانی زده و به س��قف آویزان کرده بودند. او پاهایش هنوز 

روی زمین بود. مرا به پش��ت در ش��کنجه  گاه آوردند و  گفتند ا گر اعتراف نکنی، مریم 

را باال خواهیم کش��ید. چون من حاضر به اعتراف نش��دم دستور دادند که مریم را به 

باال بکشند. من تنها صدای ناله های مریم را که چون دهانش با دستمال بسته بود، به 

طور مبهم ش��نیدم. پس از مدتی آقای »یاسر« که در درون شکنجه  گاه بود فریاد زد 

متهم از حال رفته، دکتر را بیاورید و مرا به سلول خود بر گرداندند.

برای اینکه از حقیقت  گوئ�ی دور نشوم، پس از چند هفته که بازپرسی ها بطور کلی 

در بخ��ش عمومی اش پایان یافته بود، بازپرس مس��تقیم من آقای »مجتبی« به من 

 گفت که این جریان سوم یک صحنه سازی بود و ناله ها را هم »یاسر« با صدای زنانه 

و مبهم می کرده اس��ت. پس از دیدار کوتاهی که با همس��رم مریم داشتم او هم این 

حقیقت را تائید کرد و  گفت او را باال نکشیدند، تنها پنچ دقیقه نگه داشتند.

حضرت آیت الله، 

آیا همه این اعترافات در چارچوب »تعزیرات« اس��المی می  گنجد؟ تا آنجا که من از 

مسائل تعزیرات در جزای اسالمی آ گاهی دارم:

 1- تعزیر منحصرا زدن تازیانه اس��ت و نه شیوه های آمریکائ�ی و اسرائیلی آموخته 

ش��ده به عوامل ساواک ش��کنجه  گر، مانند دس��تبند قپانی، آویزان کردن به سقف با 

دستبند قپانی و سایر اقداماتی که در باال یادآوری کردم.

2- تعزیر یک حد مجازات است که در صورت ثابت شدن جرم مانند »حدود« د یگر 

از طرف حاکم ش��رع تعیین می ش��ود. تعزیر برای  گرفتن »اعتراف« آن هم روی یک 

اتهام به کلی واهی و فرضی و نادرس��ت و اختراعی که در زیر به ش��رح آن می پردازم، 

اتهام دروغی که پس از این همه شکنجه ها و زیر پا  گذاشتن بنیادی ترین اصول قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد متهمین، پوچ بودن و دروغ بودن آن روشن 
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 گردید. 

همانجور که یادآور ش��دم، همه این ش��کنجه ها برای این بود که از افراد برجس��ته 

ح��زب توده ایران این اعتراف دروغ را بگیرند که  گوی��ا حزب توده ایران تدارک یک 

کودتای مس��لحانه برای سرنگون ساختن نظام جمهوری اس��المی ایران را می دیده؛ 

تدارک کودتائ�ی که قرار بود در آغاز سال 1362 عملی  گردد.

به دید من، آقایانی که این دروغ ش��اخدار را س��اخته بودند و این همه ش��یوه های 

غیر انس��انی را برای  گرفتن تائید برای این دروغ ش��اخدار س��اخته    بودند، این انگیزه 

را داش��تند که »دلیلی« برای درهم شکس��تن حزبی که در چهار سال فعالیت قانونی 

خود، علیرغم انواع فشارها، هم از طرف نظام جمهوری اسالمی و هم از سوی نیروهای 

ارتجاعی و س��ایر  گروه های راس��ت و چپ نما همواره و بطور تزل��زل ناپذیر از انقالب 

بی دری��غ و ب��ا همه امکانات دفاع ک��رده و در همه رفراندوم های نظ��ام با رای مثبت 

شرکت کرده است، »توجیهی مردم پسند« بسازند.

دلیل بدون پاس��خ برای این دید من، جریان بازجوئ�ی ش��اهد زنده و حاضر آقای 

محمد علی عموئی است که نه تنها امروز، بلکه بارها و برای اولین بار چند سال پیش 

تمام جزئیات بازجوئ�ی وحش��یانه و غیرانسانی را که از او و از آقای عباس حجری به 

عمل آمده را در نامه ای در حدود 40 صفحه به وسیله حجت االسالم ناصری، نماینده 

حضرت آیت الله منتظری، برای ایشان فرستاده اند و از آن پس هم در موارد بی شمار 

هر گاه فرصتی پیدا شده، همه مطالب را به اطالع مقامات  گونا گون رسانده اند.

جری��ان چنین بود که از س��وی بازجوی��ان به آقای محمد عل��ی عموئی و عده ای 

دیگ��ر از کادر رهبری حزب تکلیف می ش��ود که  گزارش دروغی و س��اختگی در این 

ب��اره بدهند که حزب ت��وده ایران )هیات دبیران کمیته مرک��زی که در فاصله میان 

دو پلن��وم همگانی افراد کمیته مرکزی، باالترین مقام رهبری حزب اس��ت( در یکی 

از چند هفته پیش از بازداش��ت تصمیم  گرفته اس��ت که تدارک کودتائ�ی را -که در 

باال ش��رح دادم- بدهد. به دلیل عدم پذیرش آقای عموئ�ی و دیگران، آنان را در زیر 

س��خت ترین شکنجه ها قرار می دهند. آقای عموئ�ی کسی است که در دوران طاغوت 

25 س��ال، یعنی تقریبا تمام جوانی خود را، در زندان های مخوف رژیم ش��اه  گذرانده 

و ش��کنجه های جسمی عجیب و غیرقابل تحمل را تحمل نموده و من از شرح کامل 

آنچه برایش��ان  گذشته است عاجزم و امیدوارم که خود ایشان یکبار دیگر این جریان 
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را به اطالع ش��ما برسانند. همین روش درباره آقایان عباس حجری و رضا شلتوکی و 

چند نفر دیگر، من جمله شخص من اعمال  گردیده است.

یکی از موارد که مربوط به آقای عباس حجری بود پیش از این شرح دادم. در مورد 

دیگران هم مس��لما همین جور بوده  است. با همین شگردها، تا آنجا که من شنیده ام 

از 12 نفر از اعضای رهبری مرکزی حزب توانستند این اعتراف دروغ را کتبا بگیرند.

تنها من علیرغم همه فش��ارها حاضر به پذیرش این دروغ ش��اخدار نش��دم. به من 

 گفتند که همه اعضای هیات دبیران که در بازداش��ت هس��تند، این را پذیرفته اند که 

 گویا حزب قرار اس��ت روز اول ماه مه )11 اردیبهش��ت 1362( کودتا را انجام دهد. 

پاسخ همیشگی من این بود که:

اوال ا گ��ر همه افراد حزب هم این را در برابر چش��م من بگوین��د، من این دروغ را 

نمی پذیرم و برآنم که آن ها هم زیر همان فشارهائ�ی که به من وارد شده و یا بد تر از 

آن به این دروغ اعتراف کرده اند.

ثانیا آیا این مس��خره نیس��ت که حزبی بخواهد با نزدیک به یک صد قبضه س��الح 

س��بک )تفنگ( و مقداری نارنجک و یا یا دو تیربار س��بک در برابر این نیروی عظیم 

س��پاه و ارتش و پلیس و کمیته های انقالب و بس��یجیان کودتا کند؟ ش��ما که ما را 

خیلی کارکشته و زرنگ می دانید، چگونه چنین »حماقتی« را به ما نسبت می دهید؟ 

در پاسخ به من  گفتند که افراد دیگر )حسن قائم پناه(  گفته اند که شما از شوروی ها 

مقدار زیادی س��الح  گرفته و آن ه��ا را احتماال در جنگل ه��ای مازندران و در بعضی 

باغ های اطراف تهران و بخشی را در خراسان مخفی کرده اید.

پاسخ من این بود که آیا این احمقانه نیست که اسلحه از شوروی ها به میزان زیاد 

بگیری��م و آن را در جنگل ه��ای مازن��دران مخفی کنیم؟ آیا من ب��ه تنهائی می توانم 

چنی��ن کاری را انجام دهم؟ آن هم با وض��ع مزاجی ام. آیا یک نفر دیگر هم در میان 

این صدها بازداشت شده هست که بگوید با من در  گرفتن اسلحه و مخفی کردن آن 

کمک کرده اس��ت؟ یک نفر هم پیدا نشد! ا گر هم شما عقیده دارید که در یکی از باغ 

متعلق به دوستان، در اطراف تهران سالح ها پنهان شده، بروید آن ها را در بیاورید.

من  گفتم که در جریان انقالب، روزهای 21 و 22 بهمن افراد حزبی که از چند ده 

نفر تجاوز نمی کردند مقداری بس��یار محدود سالح مانند همه مردم جمع کردند که 

همان  وقت آن ها را که میزان تقریبیش را در باال  گفتم، در یک خانه یا دو خانه مخفی 
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کردیم تا ا گر روزی ضد انقالب توانس��ت ضربه ای به انقالب وارد س��ازد، ما بتوانیم با 

نیروی اندک خود به موازات نیروهای وفادار به انقالب علیه نیروهای ضد انقالبی وارد 

عمل ش��ویم. ثانیا تمام اسناد و صورت جلس��ات هیات دبیران، یک جا به دست شما 

افتاده اس��ت. در این صورت جلس��ات، نه تنها کلمه ای از اینکه چنین صحبتی حتی 

با هزار فرسنگ فاصله ش��ده باشد دیده نمی شود، بلکه درست برعکس، درست چند 

هفته پیش از بازداشت، که از  گوشه و کنار می شنیدیم و همه رفتار مامورین تعقیب 

که ش��ب و روز با  گروه های کامال مجهز در تعقیب ما بودند احس��اس می کردیم که 

مقامات جمهوری اس��المی به علل سیاس��ی عمومی در صدد وارد آوردن ضربه ای به 

حزب ما هس��تند، به همی��ن جهت در هیات دبیران باتف��اق آرا ء تصمیم  گرفتیم که 

کادر رهبری مرکزی حزب را به طور غیرقانونی از کش��ور خارج کنیم و به تشکیالت 

کوچک مخفی حزب که مس��ئولیت تدارک فنی این کار را داشت ماموریت داده شد 

که امکانات تدارک دیده خود را آماده سازد.

 حضرت آیت الله، 

آیا این خنده آور نیست که کسانی را متهم به تدارک کودتا کنند که درست در همان 

دوران مورد ادعای آقایان اتهام زننده، این افراد می کوشند از کشور فرار کنند!

در  گزارش ساختگی که به افراد رهبری زیر شکنجه تحمیل شد، درست از همین 

افراد به عنوان رهبران بخش های سیاس��ی - نظامی - تشکیالتی و تبلیغاتی کودتا نام 

برده شده اس��ت و از این باالتر، حتی لیس��ت »کابینه« پس از پیروزی کودتا را سرهم 

کرده بودند که در آن  گویا کیانوری رئیس جمهور، فالنی نخست وزیر، عموئ�ی وزیر 

خارجه و دیگری وزیر جنگ و ... .

واقع��ا تعجب آور اس��ت که چه »مغزهای داهیانه ای« این کم��دی بی مزه را تنظیم 

ک��رده بودند. البته تصور نفرمائید که این نام گذاری ه��ا تنها به این نام گذاری ها باقی 

مانده بود. در این دوران، در هر بخش��ی که من را می بردند از پاس��داران و ... ) نقطه 

چین در اصل متن است( که البته به علت داشتن چشم بند، من آن ها را نمی شناختم 

یکی توی سر من می زدند و می  گفتند: »حال آقای رئیس جمهور چطور است؟«

در همان دو سه ماه اول بازداشت، بر اثر فشارهای سنگین، من دوبار دچار خونریزی 

معده شدم که تنها با کمک سرم مرا از مر گ نجات دادند.
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ش��ب یازدهم اردیبهش��ت )اول ماه مه( بازجویم به من  گفت: »ما همه با اسلحه به 

خانه می رویم و در انتظار کودتا خواهیم بود. تو بدان که ما به نگهبان بند یک نارنجک 

داده ایم که ا گر صدای یک تیر در ش��هر بلند ش��ود، او نارنجک را از درون سوراخ در 

س��لول تو به داخل خواهد انداخت.« پاس��خ من با تبس��م به او این ب��ود: »امیدوارم 

ش��ب را راحت بخواب��ی و فردا صبح همدیگ��ر را خواهیم دید.« جریان به درس��تی 

مانند  گفته های من پایان یافت و روش��ن شد که مسئله »کودتای حزب توده ایران« 

بادکنکی بیش نبوده است.

انتقال ما به زندان اوین یک سال طول کشید. یک سال، به جای 24 ساعت مندرج 

در اصل 42 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، یعنی 365 بار 24 ساعت. در این 

یک س��ال من و همس��رم و دخترم از هر  گونه مالقات با بس��تگانمان محروم بودیم و 

حتی مانند دیگران هم که هفته ای یک بار  به بستگانش��ان تلفن می کردند، نبودیم. 

یعنی از این حق هم محروم بودیم. 

در زندان اوین

در پای��ان س��ال 1362 بخش عمده و پ��س از چند ماه بقیه زندانی��ان توده ای برای 

رفت��ن به داد گاه به زندان اوین منتقل ش��دیم. در زندان اوی��ن به جای اینکه بر پایه 

پرونده های ساخته شده در بازداشتگاه طبق ماده 32 قانون اساسی دادنامه ها در اسرع 

وقت تس��لیم داد گاه  گردد، جریان بازجوئ�ی با همان تفصیل دوباره از اول شروع شد 

و همه ما مجبور بودیم که به صفحات دور و دراز پرس��ش ها پاسخ بدهیم، تنها با این 

تفاوت که در اینجا، تا آنجا که من آ گاهی دارم، ش��کنجه های بازداش��تگاه تکرار نشد. 

ولی این واقعیت را باید یاد آور ش��وم که در جریان بازداش��تگاه و اقامت در اوین 11 

نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب، که بازداش��ت ش��ده بودند و اسامی آنان  را در زیر 

می آورم، بدرود حیات  گفتند:

 1- آقای رضا شلتوکی

2- آقای تقی کی منش ) این دو نفر جزو آن  گروه افسران توده ای بودند که 25 سال 

در زندان های شاه معدوم مقاومت کردند.(

3- آقای  گا گیک )که در زمان ش��اه جمعا 15 س��ال در زندان و یکبار هم با خود شما 

در زندان بوده و در اولین ش��ب  گرفتاری ش��ما که در سلول انفرادی بودید برای شما 
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سیگار آورده بود. بار دیگر هم که حاج آقای مصطفی خمینی، فرزند بزر گ امام را به 

زندان آوردند و بدون باالپوش در زمس��تان س��رد در سلول انفرادی افکندند،  گا گیک 

یک پتو از باالپوش خود را برای ایشان برد و ضمنا یادآوری کرد که او ارمنی است و 

توده ای است. آیت الله حاج آقا مصطفی در پاسخ از او سپاسگزاری کرده و  گفته بودند: 

»در چنین شرایطی این مسایل اهمیت ندارد.«(

4- آقای باباخانی که در زمان طاغوت سال ها در زندان به سر برده و مدتی هم با آقای 

الجوردی در زندان مشهد بوده است.

5- پرفسور آ گاهی، استاد فلسفه

6- حسن قزلچی، شاعر و نویسنده پیر مرد کرد

7- حسن حسین پور تبریزی

8- علی شناسائ�ی )این دو نفر کار گر قدیمی بودند و هر دو پس از کودتای 28 مرداد 

چندین سال زندانی بوده اند.(

 9- محسن علوی، دبیر سابقه دار ریاضیات )آقای علوی پس از 28 مرداد زندانی شد 

و زیر ش��کنجه های حیوانی جالدان ساواک دست چپش به طور کامل فلج شده و به 

شانه اش آویزان بود.(

10- آق��ای انصاری از اهالی ترکمن صحرا و دکتر در علوم اجتماعی و ادبیات ترکمن 

در اتحاد شوروی

11- آقای رحمان هاتفی.

از ]چگونگ��ی[ م��ر گ 10   نفر آنها هیچ گون��ه اطالعی ن��دارم و نمی دانم آن ها زیر 

ش��کنجه و یا بر اثر ش��کنجه و یا در پی بیماری  جان سپرده اند. به طوری که من در 

بهداری زندان اطالع پیدا کردم، هیچ گونه سابقه ای از مر گ آنان و یا بیماری خطرناک 

در بهداری زندان اوین نیس��ت. در مورد آقای رضا شلتوکی؛ ایشان مدتی مدید مبتال 

به سرطان معده بودند و به همین علت نمی توانستند از غذای زندان به جز نان خالی 

چی��زی بخورند. دوس��تانی که با او در یک بند، در س��لول های نزدیک به هم زندانی 

بودند،  گفته اند که بارها، صدای التماس او را ش��نیده اند که نان می خواسته و مسئول 

پخش غذای زندان از دادن نان اضافی به او خودداری می  کرده است.

پس از انجام محاکمات، در تابس��تان 1364 که شرح آن را پس از این خواهم داد، 
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چن��د نفری، از آن جمله آقای حجری، عموئ�ی، ش��لتوکی، باقرزاده، ذوالقدر )همه از 

افس��ران 25 سال زندان کش��یده دوران شاه(، بهرام دانش و دکتر احمد دانش و فرج 

الله میزانی را به یک اتاق در حسینه منتقل ساختند.

آقای عموئ�ی و دیگران می  گفتند که از ش��لتوکی ورزش��کار و نیرومند جز پوست 

و اس��تخوان چیزی باقی نمانده بود و پزش��کان هم جز داروی مس��کن کاری برای او 

نمی کردن��د، تا اینک��ه دیگر امیدی به زن��ده ماندنش باقی نمانده ب��ود، او را ابتدا به 

بیمارس��تان زندان و بعدا به کمک خانواده اش به بیمارستانی در تهران منتقل کردند 

و پس از آنکه دیگر پزش��کان امیدی به زنده ماندنش نداش��تند، دوباره به بیمارستان 

زندان منتقل ش��د و در آنجا به وضع دردناکی جان س��پرد. پس از مر گ نه جنازه اش 

را ب��ه خانواده اش تحویل دادند و نه اینکه محل دفن او را به خانواده اش اطالع دادند. 

حت��ی به خانواده اش غدغن کردند که مبادا مراس��م عزاداری ب��رای او ترتیب دهند. 

آقای عموئ�ی خاله زاده آقای ش��لتوکی اس��ت و این اطالعات را از راه خانواد گی پیدا 

کرده است.

در مورد 10 نفر دیگر، تنها پس از پایان محاکمات که همه ما را از سلول های بند 

209 به بند جدیدا ساخته شده به نام آسایشگاه، که به راستی نام بسیار بی مسمائ�ی 

اس��ت، به س��لول های انفرادی منتقل  کردند، آقای عموئ���ی می  گوید که  گا گیک را 

دیده که چون خود مستقال نمی توانسته راه برود، دو نفر او را بغل کرده بودند. او یک 

پیراهن مندرس و یک ش��لوار از آن مندرس تر در برداش��ته که تمام بدنش از پار گی 

شلوار پیدا بوده است. پس از این تاریخ دیگر هیچ یک از افرادی که ما طی چند سال 

دیدیم، از او خبری نداشته است. چرا او به آن حال و روز افتاده بود؟ آیا در اوین هم 

همان برنامه شکنجه زندان 3000 تکرار شده بود؟

در هر حال این پرس��ش باقی می ماند که به کسی که در سرمای زمستان باالپوش 

خ��ود را به آیت الله مصطفی خمینی می دهد، پیروان او حتی یک پتوی پاره نداده اند 

تا آن را به کمر خود ببندد و این راه دراز را در زندان، در آن وضع در برابر چشم ده ها 

و  ده ها مامور و کارمند عبور نکند و مورد اس��تهزا قرار نگیرد. این درد را به چه کس��ی 

می توان  گفت؟ تاکنون من شرمم آمده که حتی به دوستانم این را بگویم.

در اینج��ا، ب��رای آن که باز ه��م از حقیقت دور نیفتم، ی��ادآوری می کنم که آنچه 

مربوط به ش��خص من است، از بهداری زندان اوین  گله ای ندارم. چه از لحاظ مداوای 
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عموم��ی و چه از لحاظ 4 بار عم��ل جراحی )دوبار در بیمارس��تان زندان و دوبار در 

بیمارستان های تهران( در حق من کوتاهی نشده است. در مورد سایر زندانیان توده ای 

هم تا آنجا که من اطالع دارم، بویژه در 3-2 س��ال اخیر، ا گر نه آنچنان که در مورد 

شخص من بوده، ولی جای شکایت عمده ای نبوده است.

از زمان انتقال، از زندان 3000 به زندان اوین تا پایان محاکمات در تابستان 1364 

و تا چند ماه پس از آن، در س��لول های انفرادی 1/80 متر در 2/80 متر بوده ایم. در 

برخی س��لول ها 3 - 2 و در موارد کمی حتی 5 یا 6 نفر زندانی  بوده اند. از هواخوری 

به کلی محروم بودیم و هفته ای یک بار امکان استفاده از حمام داشتیم.

همس��رم مریم فیروز و من در تمام این مدت دوبار و هر بار چند دقیقه در مقابل 

بازپرس همدیگر را دیدیم و از دیدار با بس��تگانمان تا زمان آزادی دخترمان )نزدیک 

به یک  سال پس از انتقال( محروم بودیم.

همانجور که در  گذشته هم یاد آور شدم، دخترمان افسانه پس از یک سال شکنجه 

و بازجوئ���ی در زندان 3000 ب��ه زندان اوین منتقل  گردید، بازپرس��ی مجددا انجام 

 گرفت و در پایان نمونه دیگری برای نمایش��نامه مش��هور شکس��پیر به نام »هیاهوی 

زیاد برای هیچ« پیدا ش��د و افسانه بدون محاکمه و محکومیت آزاد  گردید و تنها دو 

س��ال از زند گیش تباه شد و فرزند کوچکش )از 11 تا 13 سالگی( بی سرپرست ماند، 

زند گیش متالشی شد و بخشی از دار و ندارش غارت شد.

در اینج��ا ب��ه جا می دان��م پیش از آغاز جری��ان محاکمه ب��ه دو  کمبود جدی در 

زندان های جمهوری اسالمی نه تنها نسبت به زندان های کشورهای مردمی و دمکرات 

)البته به جز امریکای ضد دمکرات و کش��ورهای دمکرات نمای مانندش(، بلکه حتی 

نسبت به زندان ایران در زمان طاغوت یاد آوری کنم. 

اول- در م��ورد دیدار زندانیان با بس��تگان خود - نه تنها در کش��ورهای ش��رقی و 

مردمی بلکه حتی در زندان های شاه معدوم، زندانیان نه تنها از امکان دیدار با بستگان 

خود برخوردار بودند، حتی دوس��تان و آش��نایان غیر وابسته آنان هم می توانستند به 

دیدارش��ان بیایند. زندانیان حق داشتند از دوستان و بستگان خود هر نوع خوراکی و 

پوشاکی دریافت دارند. هنگامی که خود شما در زندان بودید، مسلما شاهد آن بودید 

که زندانیان مرفه حتی شام و نهار از منزل برایشان می آوردند.

اما در زندان های جمهوری اسالمی، تا آنجا که من آ گاهم، زندانی تنها امکان دیدار 
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هفت��ه ای و یا دوهفته یکبار با بس��تگان درجه اول خود را دارد )پدر، مادر، همس��ر، 

فرزند، خواهر و برادر( و ا گر زندانی از داش��تن این بس��تگان درجه اول محروم باش��د 

تنها با اجازه مخصوص می تواند از امکان دیدار یک نفر از بستگان درجه دوم خویش 

بهره مند شود. البته دیدار هم همیشه از پشت شیشه و  گفت گو به وسیله تلفن است.

دوم- در مورد امکان ارتباط زندانیان در درون زندان- در ارتباط با ش��لوار مندرس 

 گا گیک ممکن اس��ت ش��ما ب��ه ما بگوئید که خوب چرا خود ش��ما ک��ه این وضع را 

دیدید برای او کمکی نفرس��تادید. این درست پیامد همان کمبود دوم در زندان های 

جمهوری اسالمی است )البته تا آنجا   که من می دانم(.

البته در مورد زندانیانی که هنوز در جریان بازپرس��ی هس��تند، برای جلو گیری از 

تبانی، جلو گیری از تماس آنان قابل درک است. ولی در زندان اوین که من شاهدش 

هستم، امکان تماس، حتی سالم و علیک بین زندانیان آشنا که در سلول های مختلف 

هستند )به استثنای بخش عمومی( غدغن است، حتی برای زندانیانی که سال هاست 

محاکمه ش��ان تمام ش��ده و حتی برای زندانیانی که مدت ها و  گاهی س��ال ها در یک 

س��لول با هم بوده اند. ا گر در سالن مالقات یا تصادفا در بهداری به هم برخورد کنند، 

نه تنها حق س��الم علیک با هم ندارند، بلکه ا گر س��الم و علیک��ی با هم بکنند مورد 

مواخذه قرار می  گیرند.

این پرس��ش بدون پاس��خ می ماند که این س��خت  گیری و محدودی��ت آن هم در 

مورد افرادی با س��ابقه دوستی و آش��نائ�ی )حتی میان همسر، مانند همسرم مریم و 

من( برای چیس��ت و دیدار و صحبت این افراد چ��ه زیانی به مقررات زندان در نظام 

جمهوری اس��المی می رساند. تصور می فرمائید که با این  گونه سخت گیری ها، »زندان 

دانشگاه می شود؟«

جریان محاکمه

نمونه داد گاه ما )آقای محم��د علی عموئ�ی، آقای مهدی پرتوی، نورالدین کیانوری( 

مانند همه داد گاه های دیگر خود س��ند  گویائ�ی است برای زیر پا  گذاردن مواد قانون 

اساسی ازسوی مراجع قضائ�ی. 

اصل 35 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران: »در همه داد گاه ها طرفین دعوا 

حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و ا گر توانائ�ی انتخاب وکیل نداشته باشند، 
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باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم  گردد.«

معموال در همه داد گاه ها ش��یوه عمل این اس��ت که پس از تنظیم دادنامه از سوی 

دادستان و ابالغ آن به متهم، نامبرده وکیل و یا حتی وکالی خود را انتخاب می کند 

و پس از آن اجازه مطالعه پرونده به متهم و وکیل و یا وکالیش داده می ش��ود و پس 

از آن روز جلسه داد گاه تعیین و دادرسی آغاز می شود.

در دوران طاغوت که من و شماری دیگر از رهبران و مسئولین حزبمان به بازداشت 

و محاکمه کش��یده ش��دیم و دادس��تان نظامی برای من و چند نفر دیگر )از 14 نفر( 

تقاض��ای مجازات اعدام کرده بود،    جریان عین��ا همینطور بود. ما دوازده وکیل درجه 

اول ته��ران را انتخاب کردیم، به طور دس��ته جمعی. ای��ن آقایان حتی بدون دریافت 

یکش��اهی از ما، در تمام مدت محاکمه که چند هفته به طول انجامید، ش��جاعانه و 

بی دریغ از ما دفاع کردند و در پایان علیرغم تهدید شاه به قضات محاکمه، یکی از 3 

قاضی )س��رهنگ بزر گ امید(، علیرغم دو قاضی فرمایشی دیگر، رای بر برائ�ت کامل 

ما داد. البته این رای به بهای بسیار  گرانی برای این شخصیت واالی انسانی تمام شد. 

او را پس از مدتی خلع درجه کرده و به زندان محکوم کردند، ولی نام نیک او در تاریخ 

محاکمات فرمایشی دوران ننگین حکومت طاغوت باقی ماند.

پ��س از 28 مرداد 1332 هم که عده زیادی از رهبران و اعضای حزب ما به زندان 

افتادند و آزموده قصاب دادس��تان نظامی ب��ود، همه متهمان توده ای از همین حقوق 

که در قانون اساسی جمهوری اسالمی در نظر  گرفته شده است، برخوردار بودند.

ولی در محاکمات ما چند اصل از اصول قانون اساس��ی جمهوری به طور کامل زیر 

پا  گذاشته شد:

اول اینکه مختصر دادنامه دادس��تان انقالب 2 س��ال پس از بازداش��تمان در اواخر 

زمستان 1363 به ما ابالغ شد.

دوم اینکه به ما امکان تعیین وکیل و مطالعه پرونده داده نشد.

س��وم اینکه دادرس��ی ها در دهم تیرماه 1364، یعنی درس��ت سه سال و نیم پس 

از بازداش��تمان آغاز شد و دادخواس��ت بدون توجه به تناقضات شگفت انگیزی که در 

پرونده های بازپرس��ی بود، بدون توجه به مواد قانون اساس��ی در مورد بی اعتبار بودن 

اعترافاتی که با اعمال فشار، تهدید و شکنجه  گرفته شده است، تنظیم شده است.
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در دادخواست دادستان انقالب بدون توجه به   اینکه »بادکنک ساختگی کودتا« به 

ط��ور مفتضحی ترکید، برای اکثریت افراد درخواس��ت مجازات اعدام بر پایه ادعائ�ی: 

»قصد براندازی جمهوری اس��المی ایران« شده  است. خنده آور این است که حتی در 

مورد اینکه متهمی علیرغم ش��کنجه و فش��ار اعتراف به همان دروغ های ساخته شده 

نکرده، باز هم دادس��تان بر پایه »قصد براندازی جمهوری اسالمی« تقاضای مجازات 

کرده  است.

نمون��ه: در دادخواس��ت همس��رم، مریم فرمانفرمائی��ان، زیر م��اده 4 چنین  گفته  

ش��ده  اس��ت:  »دروغ گوئ�ی و کتمان حقایق در مس��یر کلیه بازجوئ�ی ها« - مالحظه 

می فرمائید که دادخواس��ت ها تا چه اندازه بدون هیچ گونه پایه واقعی تهیه شده است. 

از همه اینها خنده دارتر دو مورد زیر است:

 1- آقای فریبرز صالحی در 8 شهریور 1360، یعنی نزدیک به یک سال و نیم پیش 

از بازداش��ت ما، بازداشت شد و از آن روز تا زمانی که اعدام شد )تابستان 1367( در 

زندان بود.

2- آقای دکتر فریبرز بقائ�ی در 15 تیرماه 1360 یعنی بیش از یک سال و نیم پیش 

از بازداشت ما بازداشت  گردید و هنوز با وجود دریافت یک درجه تخفیف از اعدام به 

حبس ابد در زندان  است و شب و روز به کار پزشکی در زندان مشغول است.

حتی برای این دو نفر هم دادستان انقالب به جرم »قصد براندازی جمهوری اسالمی 

ایران« تقاضای اعدام کرده  است. به راستی که شگفت انگیز است.

اکنون چند کلمه در باره »قصد براندازی«:

همانطور که  گفته ش��د، مسئله کودتا به طور مفتضحانه ای رسوا شد تا آنجا که حتی 

در بازجوئ�ی   گروه دوم از رهبران حزب توده ایران که در اردیبهشت 1362 بازداشت 

ش��دند، دیگر از س��وی بازجویان مس��ئله طرح کودتا مطرح نگردید، حتی دادستان  

انقالب هم نتوانسته است روی این نکته تکیه کند.

اما در باره »قصد«!

حضرت عالی خوب می دانید که از لحاظ قضائ�ی میان »قصد« و »سوء قصد« تفاوت 
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بنیادی وجود دارد. حتی »سوء قصد« هم 3 مرحله دارد که برای هر مرحله در صورت 

اثبات جرم، مجازات جدا گانه ای در نظر  گرفته می شود. این 3 مرحله عبارتند از:

1- فکر و تصمیم به سوء قصد؛

2- تهیه وسائل برای انجام سوء قصد؛ و

3- اقدام عملی برای انجام سوء قصد.

تنه��ا قصد ارتکاب جرم هیچ گونه جرمی   نیس��ت. هزاران نفر در ش��ب و روز قصد 

می کنند کس��انی را که دشمن یا آزاردهنده خود می دانند، خودشان مجازات کنند و 

حتی به قتل برسانند، ولی پیش از این کاری انجام نمی دهند. این که جرم نیست.

از این بگذریم چگونه می توان کسانی را به »قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی 

ایران« متهم کرد که تمام همتش��ان بر این بوده که پیش از بازداش��ت از کشور فرار 

کنند؟ بدون اینکه حتی یک کلمه در باره چنین »قصدی« حتی در دراز مدت با یک 

نفر از اعضاء و یا مسئولین درجه اول حزب صحبتی کرده باشند.

همه این ها نش��ان می دهد که تا چه اندازه هیکل عظیم این اتهامات و محاکمات و 

رای های حاکم شرع بر روی پایه های  گلین استوار بوده است.

دادرس��ی بدون اطالع پیشین، بدون آ گاهی از متن  گس��ترده دادخواست عمومی 

دادس��تان انقالب، بدون وکیل، بدون خواندن پرونده و پیدا کردن تناقضات درون آن 

آغاز و طی چند جلس��ه کوتاه دو س��اعتی به پایان رسید. رای داد گاه هم تا امروز که 

4 س��ال و نیم از آن تاریخ می  گذرد به من و آقای عموئ�ی ابالغ نشده اس��ت. به این 

ترتیب من اکنون چهار سال و نیم است که مانند سال های طوالنی در دوران مبارزه 

با رژیم طاغوت روی سکوی زیر چوبه دار ایستاده ام و هر روز منتظرم که رای داد گاه 

که مسلما اعدام است، به من ابالغ و به موقع اجرا  گذاشته شود.

زند گی پس از دادرسی

دوران 4/5 س��ال پس از پایان دادرس��ی ب��رای زندانیان ت��وده ای و از آن جمله من، 

فرازهای کم بلندی و پر نشیب های ژرف و تا حد بدون باز گشت داشته است.

از مدت ها پیش از آغاز دادرس��ی از س��وی حوزه علمیه قم یکی از روحانیون به نام 

آقای موسوی زنجانی با من تماس  گرفت و از من در باره مسائل  گونا گون مثل مسئله 
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»تعاونی ها« و نقد چند کتاب سیاسی مشکوک )ارتباط با دار و دسته مظفر بقائ�ی و 

محافل امریکائ�ی(، مناسبات حزب توده ایران و دکتر مصدق و ... تحلیل و اظهار نظر 

خواستند. من هم در هر مورد با تفصیل و استدالل این تحلیل ها را تهیه و در اختیار 

ایشان می  گذاشتم. پس از دادرسی هم تا تابستان 1365 که جریانش را شرح خواهم 

داد، این همکاری ادامه داشت.

پس از مدتی آقای »رازانی«، دادس��تان انقالب از من خواس��تند که یک سلس��له 

درس هائ�ی را برای آش��نائ�ی حوزه علمیه قم با مارکسیسم و بویژه کتاب »کاپیتال« 

کارل مارکس به صورت نوار تهیه نمایم. من به  ایش��ان  گفتم که دوس��تمان فرج الله 

میزانی )که در تابستان 1367 اعدام شد( تخصص در اقتصاد سیاسی دارد و برای این 

کار از من مناسب تر است. ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفتند و از همان زمان آقای 

موسوی زنجانی هر هفته یک روز به   اتاقی که ما )7 نفر( با هم زندانی بودیم می آمدند 

و با رادیو ضبط صوت طی دو ساعت مطالبی را که آقای میزانی تهیه کرده بود، روی 

نوار ضبط کرده و نوشته آن را که طبیعتا مفصل تر و کامل تر بود از ایشان  گرفته و با 

خ��ود می بردند. کار تدریس جلد اول کاپیتال در مدت نزدیک به 10 ماه پایان یافت 

و جلد دوم آغاز  گردید که با حادثه زیر این جریان متوقف  گردید.

به طوری که آقای موس��وی زنجان��ی می  گفت، مس��ئولین ذی صالحیت در حوزه 

علمیه قم از نتایج کار بس��یار راضی بودند. ضمنا در همین دوران به طور تلویحی به 

ما اینطور فهمانده شد که مسئله اعدام ما دیگر منتفی است. البته بعدا معلوم شد که 

اینطور نبوده است. شاید در آن زمان تصمیم مقامات عالی اینجور بوده و بعدا به علل 

سیاسی تغییر پیدا کرده است.

در ای��ن دوران وضع م��ا در زندان عادی ب��ود و از حقوق عموم��ی زندانیان بدون 

ترجیح برخوردار بودیم. روزی یک س��اعت هواخوری داش��تیم و  گاهی هم بیشتر. در 

مورد ش��خص من که عالوه بر مس��ائل عمومی، مسئله دیدار با همسر هم مطرح بود، 

پس  از پایان دادرسی به طور نامنظم هر از چندی )دو  ماه یکبار( دیداری داشتیم. در 

تابستان 1365 به یکباره این وضع عادی د گر گون شد. علت آن چنین بود:

آقای مجید انصاری که سرپرست اداره زندان های بود، در  گفتگوئ�ی با خانواده های 

زندانیان سیاس��ی و بویژه زندانیان توده ای که از ایش��ان خواس��تار عفو بستگان خود 

بودند، با لحن بس��یار زننده همان اتهامات واهی را که شرحش داده شد، تکرار کرده 
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و در ضمن یک دروغ ش��اخدار و یک تهمت نس��بت به شخص من اظهار داشت. این 

مصاحبه در روزنامه اطالعات به چاپ رسید. این دروغ چنین بود: »کیانوری دبیراول 

حزب توده در یک جلس��ه وس��یع در حس��ینه زندان اوین در برابر زندانیان توده ای 

سخنرانی مبسوطی در رد مارکسیسم و درستی اسالم کرده و در پیامد این سخنرانی 

عده زیادی از حاضرین در جلسه با   شور نسبت به مارکسیسم ابراز انزجار کردند.«

البته این ادعای ایش��ان به کلی دروغ بود. من طی نامه ای به وس��یله آقای موسوی 

زنجانی به ایش��ان یادآور شدم که این    گفته ایشان دروغ است و اتهام؛ و خواستار آن 

شدم که آن را در همان روزنامه اطالعات تکذیب کنند. در مورد پرونده ما هم نوشتم 

که بخش اعظم اتهامات مطلبی بی اس��اس بوده و ا گر اعترافاتی در پرونده ما هس��ت، 

این اعترافات زیر شکنجه به آنان تحمیل شده است.

آقای انصاری به جای آنکه مانند یک مسلمان واقعی در صدد تصحیح اشتباه خود، 

الاقل در مورد اتهام نادرستی که به من زده بود، برآید، با کین توزی غیر قابل وصفی 

به آزار نه تنها من بلکه سایر افراد رهبری حزب که در آن اتاق با من بودند، برآمد.

همان فردای روزی که من نامه را برای ایش��ان فرس��تادم، مرا از اتاق دسته جمعی 

جدا کردند و به سلول انفرادی با شرایط بسیار سنگین منتقل کردند:

 1- من ممنوع المالقات با دخترم و همسرم شدم؛

 2- همه کتاب ها و یادداشت ها و هر گونه وسائل نوشتن از من  گرفته شد؛

 3- هواخوری از من سلب شد؛

 4- از تلویزیون هم که در اتاق دسته جمعی داشتیم، خبری نبود؛

 5- آقای انصاری در همان اولین ش��ب به سلول من آمد و به من ابالغ کرد که چون 

من در نامه خود   ، ایش��ان و مقامات قضائ�ی جمهوری اس��المی را زیر سئوال برده ام، 

حکم اعدام من مورد تائید قرار  گرفته و به زودی اعدام خواهم شد.

به   این ترتیب، من درس��ت 4 ماه در بی خبری مطلق ازهمه جا هر ش��ب و هر روز 

و هر س��اعت منتظر احضار برای   اعدام بودم. پس از دو س��ه روز معاون آقای انصاری 

به س��لول من آمد و پس از تهدید زیاد و پرخاش از من خواس�ت که از اعتقاداتم 

دست بردارم و مسلمان شوم تا در وضع من بهبودی حاصل شود.

پاس��خ من به ایش��ان این بود که »من ترجیح می دهم که اعدام ش��وم تا به پستی 



48  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون

ریاکاری و دروغ گوئ�ی دچار نش��وم. من جمهوری اس��المی ایران را دوس��ت می دارم 

و ه��وادار جدی خط امام هس��تم و درباره حکم داد گاه درب��اره خودم هم آن را پذیرا 

می باشم.« همین مطالب را هم در نامه به آقای انصاری نوشتم.

به این ترتیب من چهار ماه درانتظار اعدام و بی خبر از همسرم بودم و پس از چهار 

ماه مرا به سلول جمعی باز گرداندند. در آنجا آ گاه شدم که چند روز پس از انتقال من 

به سلول انفرادی، افراد دیگر اتاق را هم به سلول های انفرادی فرستادند و پس از چند 

هفته اقامت در س��لول انفرادی، آن ها را در  گروه ه��ای کوچکتر به اتاق های کوچکتر 

 گروهی فرستادند. در مورد آقایان فرج الله میزانی و منوچهر بهزادی که هر   دو، چه تا 

آن زمان و چه بعدها برای حوزه علمیه قم فعاالنه کار می کردند، این   اقامت در سلول 

انفرادی ماه های بیشتری ادامه یافت، علتش هر گز برایم معلوم نشد.

در اثر این   اقدام آقای انصاری کارهای ما هم برای حوزه علمیه قم تعطیل  گردید.

پس از 8 ماه دوباره اجازه مالقات با همسرم را دادند. او  گفت    که آقای انصاری پس 

از دیدار با من به سلول او رفته و با پرخاش او را هم مانند من ممنوع المالقات با من و 

دخترمان کرده و هواخوری هم که او در تمام مدت زندان تا سال 1366 هر گز نداشته 

 اس��ت. همس��رم به من  گفت که در این مدت 8 ماه، 8 تا 10 نامه برای من نوشته که 

من تنها پس   از انتقال به اتاق عمومی، یکی    از این 10 نامه را دریافت داشته ام و ظاهرا 

نامه های    دیگر به عنوان اسناد نوین ارتکاب جرم و یا »غنائم جنگی« ضبط شده  است. 

با فش��ارهائ�ی که به س��ایر دوستان و همسرم در پیامد نامه من به آقای انصاری وارد 

 گردید، یک بار دیگر مفهوم این شعر زیبای پارسی واقعیت پیدا کرد:

به شوشتر زدند  گردن مسگری  گنه کرد در بلخ آهنگری 

خوش��بختانه در این مورد،  گردن زدن ها به خون کشیده    نشد. پس از 8 ماه درد و 

رنج وضع به حال عادی بر گشت، اما با کمال تاسف وضع به این حال باقی نماند و پس 

از کمی بیش از یک سال مصداق این شعر به شکل دردناکی به واقعیت تبدیل شد و 

صدها نفر از افراد بی گناه توده ای به جوخه های تیرباران سپرده شدند.

حضرت آیت الله، 

همانجور که حضرت عالی آ گاهی دارید، در تابستان 1367 پس از عملیات »مرصاد« 
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در ماه های خرداد تا مهر ماه عده  بی  ش��ماری از زندانیان در زندان های کشور و بویژه 

در زندان های تهران )اوین و رجائ�ی ش��هر( اعدام شدند و در میان آنان تعداد زیادی 

از زندانیان توده ای که نه    تنها کوچکترین رابطه ای با مجاهدین خلق هر گز نداشتند، 

بلکه برعکس، همیش��ه آماج دش��منی آنان بوده اند و این دشمنی با زندانیان توده ای 

درس��ت به این علت بود ک��ه زندانیان توده ای، حتی آنان که به اعدام محکوم ش��ده 

بودند، همواره از جمهوری اس��المی ایران و خط امام پش��تیبانی کردند. من از تعداد 

تیرباران ش��د گان آ گاهی دقیقی ندارم، تنها در کنار آن 11 نفر مفقود ش��د گان که در 

زندان بدرود حیات  گفته اند، من اس��امی 50 نفر از اعدام شد گان را در اختیار دارم و 

بدون تردید تعداد واقعی اعدام شد گان خیلی بیش تر از این شمار است.

حضرت آیت الله، 

ش��گفت انگیز اس��ت که در این »کش��تار« نه تنها تعداد معدودی که زیر حکم اعدام 

بودند، بلکه ش��مار زیادی از اف��رادی که محکومیت های غیر اعدام داش��ته اند، مانند 

حبس ابد، بیس��ت س��ال، 15 سال و حتی 6 - 5 س��ال بدون هیچگونه دلیل تازه ای 

اعدام شده اند.

آیا همه آنچه در این نامه نوش��ته ام و به وجدان انس��انیم س��و گند که یک کلمه از 

آن خالف واقع و حقیقت نیس��ت، در چارچوب عدالت اس��المی می  گنجد؟ تنها امید 

من این اس��ت که این نامه، این پیامد را داش��ته باشد که این  گونه جریانات در آینده 

تکرار نشود.

با همان دردهای خوره  وار روحی که در نامه پیش��ین نوش��تم، نامه خود را با یک 
پیشنهاد عملی برای اثبات درستی آنچه در این نامه نوشته شده   است، پایان می دهم.*

موفقیت شما را در انجام وظائف بسیار دشوار و سنگینی که در این مرحله بی اندازه 

حساس از زند گی میهن عزیزمان به عهده شما  گذاشته شده   است، خواستارم.

نورالدین کیانوری

16 بهمن 1368

* از این پیشنهاد اطالعی در دست نیست.



هموطن، 

ای��ن نامه در 2 مرداد 1371 یعنی پانزده س��ال قب��ل در زندان اوین به 

رئیس قوه قضائیه وقت، حجت االسالم محمد یزدی، نوشته شده و اکنون 

از طری��ق اینترن��ت برای آگاهی ش��ما ملت عزیز و بزرگ ایران منتش��ر 

می شود. - عباس امیرانتظام، 6 آبان 1386

عباس امیر انتظام* 

سیزده سال نقض مستمر حقوق برای اتهامات واهی

جناب آقای یزدی 

 رئیس محترم قوه قضائیه،

پیام های ش��ما را برای »ترک بدون قید و شرط زندان« در اردیبهشت و تیر ماه سال 

جاری )1371( از طریق آقای مهندس بازرگان و خانواده ام دریافت کردم. جواب من 

این بود که تا تجدید محاکمه با حضور هیات منصفه و وکال و رس��انه های گروهی و 

اعاده حیثیت، زندان را ترک نخواهم کرد. در روز س��ه ش��نبه 23 تیر ماه سال جاری 

دو نفر از فرس��تادگان ش��ما را در واحد 209 زندان اوین مالقات کرده به مدت چهار 

س��اعت با آقایان درباره دالیل عدم ترک زندان صحبت کردم. اینک دالیل فوق الذکر 

را طی این نامه سرگش��اده برای ثبت در پرونده و ضبط در تاریخ، که قاضی صدیقی 

*  عباس امیر انتظام: نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه - مرداد 1371. عباس امیرانتظام متولد 
1311 در تهران اس��ت. تحصیالت خود را در ایران، فرانس��ه و آمری��کا گذراند. عضو جبهه ملی بود و 
پس از انقالب س��خنگوی دولت مهدی بازرگان و سپس س��فیر جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 
اسکاندیناوی شد. در آذر 1358 به اتهام رابطه پنهانی با آمریکا و سازمان سیا بازداشت شد. در دادگاه 
ابتدا به اعدام محکوم ش��د و س��پس حکم اش به حبس ابد تغییر یافت. اکنون بیرون از زندان و تحت 
نظر نیروهای امنیتی به سر می برد. درباره عباس امیرانتظام در توانا بیشتر بخوانید: عباس امیرانتظام؛ 

سرود صبر و ایستادگی.

http://www.iran-amirentezam.com/node/134
http://www.iran-amirentezam.com/node/134
https://tavaana.org/fa/content/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://tavaana.org/fa/content/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://tavaana.org/fa/content/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://tavaana.org/fa/content/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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بین ما و شما است، شرح می دهم.

من ش��هروند ایرانی، ش��رافتمند، وطن پرس��ت و شایسته ای هس��تم که به دالیل 

سیاس��ی مورد اتهام کذب و نامربوط نظام جمهوری اس��المی قرار گرفته ام و در جو 

ترور و وحشت وبرخالف اصول شماره 32، 34، 35، 36، 37، 39، 165، 166، 168 

قانون اساس��ی ایران بدون داشتن وکیل، حضور هیات منصفه، خبرنگاران، محاکمه و 

با وجود رد قاطع تمامی اتهامات، بدون داشتن حق آخرین دفاع به حبس ابد غیرقابل 

تغییر محکوم شدم. در تمامی جلسات دادگاه تقاضا کردم تا مدافعاتم را در روزنامه ها 

درج نمایند. نظام جمهوری برخالف ادعای پیروی از اصول مقدس اس��الم و برقراری 

عدل اس��المی، از انتش��ار مدافعات م��ن جلوگیری [کرد] و ب��ا آزاد گذاردن قلم های 

زهرآلود دش��منان اسالم و بش��ریت، از من دیوی ساخته تا طبق اعتراف صریح آقای 

مجتبی میرمهدی نماینده دادستانی انقالب در دادگاه »ملیون ایران را لجن مال و از 

صحنه سیاست خارج کنند«. آقای بهزاد نبوی سخنگوی دولت موقت در مصاحبه ای 

گفت: »ما با گرفتن سفارت امریکا دولت موقت را از اریکه قدرت به زیر کشیدیم.«

اینک س��یزده س��ال از آن تاریخ می گذرد و من همچنان فری��اد می زنم: »اتهامات 

وارده بر من کذب محض و نامربوط  ترین اتهاماتی است که در تاریخ بشری به انسانی 

شرافتمند و شایسته زده شده است.«

 

جناب آقای یزدی، 

به دنبال اتهامات کذائی و حکم ظالمانه، در تمامی س��یزده س��ال گذشته زشت ترین 

اعمال غیر انسانی را درباره ام اعمال کرده اند تا شاید سر فرود آورم و به خاطر عالئق 

معنوی به همسرم و فرزندانم و یا عالئق مادی زندگی،، تن به تسلیم در مقابل ناحق 

بدهم، اما سپاس خدایی را که به من آنقدر قدرت و توانایی داد که جز در مقابل او و 

در مقابل حقیقت هرگز س��ر تسلیم فرود نیاورم - این اعمال هنوز ادامه دارد – عجبا 

که بدون شرم روزی چند بار به رکوع و سجود می پردازند.

جناب آقای یزدی، 

اینک اتهاماتم را به شرح زیر به اطالع شما می رسانم:



52  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون

الف- گروه اول اتهامات

داشتن همسر خارجی به نام مونیکا حقانی. 1

نداشتن حساب بانکی در صندوق پس انداز مسکن مازندران. 2

دادن کلیه دستگاه های مخابراتی ایران به آمریکا. 3

دادن دستگاه های استراق سمع کبکان به آمریکا. 4

تهیه طرح قانونی انحالل مجلس خبرگان. 5

مذاکره با دولت آمریکا جهت اس��ترداد یک میلیارد و س��یصد میلیون دالر پول . 6

تنخ��واه گردان دول��ت ایران و تبدیل ناوهای جنگ��ی، هواپیما و زیردریایی های 

خریداری شده از طرف رژیم سلطنتی به ماشین آالت صنعتی و کشاورزی

به کار بردن عنوان جناب در نامه های سفارت آمریکا به من. 7

خارج کردن کارشناسان آمریکایی از ایران. 8

دادن اجازه خروج از کشور به افراد رژیم سلطنتی. 9

دادن خبر آمدن آقای خمینی. 10

قبول نداشتن خدا، خمینی، انقالب، مردم، قرآن و اسالم. 11

اخالل در روابط ایران با سوریه، لیبی، فلسطین. 12

رفاقت و مشارکت با شهرام پهلوی. 13

همکاری با حزب توده. 14

همکاری با ساواک. 15

خارج کردن ارز از کشور. 16

دانس��تن اینکه سفیر، کاردار و وابس��ته های سیاسی آمریکا در ایران اعضای سیا . 17

آمریکا هستند

حیف و میل اموال دولتی. 18

 این اتهامات س��راپا کذب و نامربوط را طبق اس��ناد موجود در پرونده رد کردم و 

در دادگاه فریاد زدم: »آقای گیالنی این اتهامات ننگ بشریت و ننگ اسالم است.« 
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ب- گروه دوم اتهامات

در س��فارت آمریکا اسنادی پیدا شده اس��ت که طبق آن اسناد سیمون فرزامی . 1

جاسوس آمریکا است.

در س��فارت آمریکا اسنادی پیدا شده اس��ت که طبق آن اسناد حمید جرائدی . 2

جاسوس آمریکا است.

در س��فارت آمریکا اسنادی پیدا ش��ده است که طبق آن اسناد شهردار منتصب . 3

دریادار مدنی در آبادان می خواس��ته برای خواه��رزاده اش ویزای آمریکا بگیرد. 

نتیجتا دریادار مدنی جاسوس آمریکا است.

بنا به دالیل فوق امیرانتظام هم جاسوس امریکا است.. 4

جن��اب آقای یزدی مالحظه می فرمایید که تا چه اندازه در تهیه اس��ناد و مدارک 

برای متهم و محکوم کردن من رعایت اصول اس��المی و انس��انی به عمل آمده است. 

من در دادگاه، ساختگی بودن اسناد را ثابت کردم و کلیه اتهامات کذب را رد کردم و 

حک��م ظالمان��ه را امضاء نکردم، بلکه در عوض، مس��ئولین این اعمال غیرانس��انی و 

اس��المی را به محاکمه در پیشگاه عدل الهی دعوت کردم. و هم اکنون نیز در انتظار 

تجدید محاکمه علنی خود با حضور هیات منصفه، وکال و رسانه های گروهی هستم تا 

باز هم س��اختگی بودن اس��ناد، و کذب و نامربوط بودن اتهامات را ثابت کنم و هم از 

من اعاده حیثیت شود. 

جناب آقای یزدی،

کس��انی که سناریوی س��قوط دولت موقت را نوش��تند تا زمام امور را کال در اختیار 

بگیرند فقط یک اشتباه بزرگ مرتکب شدند و آن این بود که گول ظاهر من و لباس 

پوشیدنم را خوردند و همانطور که در دادگاه گفتم: »تصورشان این بود که آن قیافه 

و ظاهر آراس��ته، نازپرورده ای اس��ت که در اولین روزهای محرومیت تسلیم شده بنا 

به تصور س��ناریونویس برای بازگشت به زندگی توام با بزمش تن به قبول هر ناحقی 

خواهد داد.«

چه تصور غلط و چه خطای بزرگی! شکر خدایی را که مرا آنچنان خلق کرد که در 

برابر محرومیت ها و زجرها و شکنجه ها و اتهامات کذب، هر روز از روز قبل نیرومندتر 
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و برای اثبات حقیقت اس��توارتر باش��م. ضمنا به اطالع ش��ما می رس��انم که از لحظه 

دس��تگیری همیشه آماده بازگشتم به سوی خالقم بوده ام و امروز نیز که با سربلندی 

از میان طوفان سهمگین و مرگ آور سیزده سال گذشته ام، با عشق عمیق تر و شوقی 

وافر در انتظار این بازگشت هستم. 

جناب آقای یزدی، 

من کلیه اتهامات کذب و نامربوط و رفتارهای غیرانسانی سیزده سال گذشته و حقوق 

تضییع شده ام را در سال گذشته به اطالع نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل 

متحد رس��اندم و کتبا تقاضای دادرسی و رسیدگی کرده ام و امروز نیز چنین فرصتی 

پی��ش آمده، این نام��ه را خطاب به ش��ما، یعنی رئیس قوه قضائی��ه نظام جمهوری 

اسالمی ایران می نویسم، شاید دادرسی در این کشور پیدا شود.

 

جناب آقای یزدی، 

در اینجا ضروری می دانم که به یک نمونه از صدها اعمال زش��ت و غیرانس��انی اشاره 

کنم. از پاییز س��ال 1368 که برای چندمین بار دچار عفونت غده پروس��تات ش��دم 

و پزش��کان بهداری زندان اوین نیز آن را تایی��د کردند وو عمل جراحی مجدد آن را 

توصیه نمودند، تا به حال که تابس��تان 1371است هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته، 

پرده گوش چپ من که از پاییز س��ال 1370 پاره ش��د و تاکنون دوبار پزش��ک اوین 

توصی��ه جراحی آن را کرده نیز در گرو رفتارهای غیرانس��انی مس��ئولین زندان اوین 

باقی مانده!

البته برای گزارش به مقامات باالتر پرونده سازی های زیر انجام شده است:

یک بار در 27 اس��فند 1369، دو روز مانده به عید س��ال نو و تعطیالت رس��می 

کشور که اغلب توام با مسافرت پزشکان و متخصصان است به من اطالع دادند که به 

بیمارستان بروم. نوشتم که در این ایام به طور معمول پزشکان و متخصصین به سفر 

میروند، به جای این تاریخ مرا بعد از س��یزده نوروز ببرند که این اظهارات منطقی به 

حساب تمرد گذاشته شد و تاکنون برده نشدم.

یک بار هم در روز یکش��نبه 14 تیرماه س��ال جاری پس از ماه ها مذاکره با دادیار 
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زندان اوین آقای ش��یخی پور و آقای کبیری مسئول آموزشگاه و واحد 325 و توافق 

آقایان جهت رعایت ش��ئونات انس��انی من و داش��تن حق مراجعه ب��ه اطباء مختلف 

)چش��م، گوش، پوس��ت، معده، پروس��تات، آرتروز، و...( در مکان های غیر از زندان با 

حض��ور ماموران زندان و داش��تن حق مالقات با افراد خان��واده ام مالقات کنم )که در 

مدت سیزده سال گذشته 3 سال از آن را ممنوع المالقات بوده ام و در بقیه مدت فقط 

دختر عمه ام و از سال 1364 پدر بزرگ و مادر بزرگ دخترم به مالقاتم آمده اند و با 

س��ایرین مالقات نداشتم(. روزنامه، رادیو و تلویزیون داشته باشم و مانند دفعات قبل 

یعنی س��ال 66 و 68 با لباس خودم و بدون دس��تبند به بیمارستان بروم. ولی نه در 

حکم صادره که به ماموران جهت انتقال من به بیمارس��تان ابالغ شده بود، هیچگونه 

اش��اره ای به موارد توافق ش��ده بود و نه هیچ دستور ش��فاهی به آنان مبنی بر رعایت 

آن موارد داده ش��ده بود، در نتیجه با اش��کال تراشی دوباره مانع از انجام مداوای من 

گردیدند و مجبور شدم با نوشتن نامه و اعتراض به لغو توافق به بند زندان بازگردم.

جناب آقای یزدی، این نوع رفتار، جزئی از ش��وخی های نشاط آور مسئوالن زندان 

است تا هم مزاحی کرده و لذتی ببرند و هم نامه ای به عنوان تمرد زندانی در پرونده 

داشته باشند. جالب تر از همه، دستور داده اند تا حتی دکتر گوش، مرا نپذیرد و شاید 

با تداوم چرک گوش و پروس��تات و عوارض و ناراحتی های آن، من تسلیم اعمال غیر 

انسانی آقایان شوم. 

با احترام،

عباس امیر انتظام

زندان اوین

2 مرداد  1371



محسن کدیور*

در دادگاهــی مرا محاکمه کنید که احکامش قابل 
تجدیدنظر باشد

بسمه تعالی 

ریاست محترم هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی 

جناب آقای دکتر مهرپور

باسالم و تحیت 

همانگونه که مس��تحضرید اینجانب از روز ش��نبه 77٫12٫8 به دستور دادسرای ویژه 

روحانیت بازداشت شده ام . علیرغم این که در جریان  بازجویی کتبی در دادسرا متذکر 

ش��ده ام که اوال دادگاه ویژه روحانیت غیرقانونی است ، ثانیا اتهامات منتسبه سیاسی 

و مطبوعاتی و در صالحیت  دادگاهی با ش��رایط مندرج در اصل 168 قانون اساس��ی 

اس��ت ، ثالثا اتهامات  منتسبه بنا بر مستندات ادعایی )مصاحبه مطبوعاتی و سخنرانی 

عموم��ی ( قابل اثبات نیس��ت ، با ای��ن همه آنچنان که از اطالعی��ه مورخ 77٫12٫14 

دادگاه ویژه روحانیت )کیهان  77٫12٫15( و اظهارات دادس��تان ویژه  روحانیت تهران 

*  محس��ن کدیور: مجموعه نامه ها در دوره زندان - اس��فند 1377. محسن کدیور متولد 1338 در 
فسا در استان فارس است. او به عنوان پژوهشگر امور دینی و یک روحانی دگراندیش شناخته می شود. 
در اس��فند 1377 بازداشت ش��د و به اتهام نشر اکاذیب و تش��ویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام 
جمهوری اس��المی به یک س��ال و نیم حبس محکوم ش��د که پس از گذران کامل حبس، آزاد شد. او 

اکنون به عنوان استاد دانشگاه در آمریکا به سر می برد. 

http://kadivar.com/?p=1097
http://kadivar.com/?p=1097
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در نخس��تین جلس��ه دادگاه اینجانب در 77٫12٫15 )که به  دلیل عدم حضور وکیل 

بنده به جلس��ه بعد موکول ش��د( برمی آید، موارد فوق الذکر مورد عنایت دادگاه ویژه 

روحانیت واقع نشده است . از آنجا که طبق نص اصل 34 قانون اساسی حقوق قانونی 

من در مراجعه به دادگاه  صالح تضییع شده است ، خواهشمندم ترتیبی اتخاذ فرمائید 

که پرونده ام در دادگاهی با شرایط قانونی ذیل بررسی شود )درخواست اول (:

1دادگاه دادگستری )اصول 61، 159، 34، 168و…(. 1

دادگاه علنی با عنایت به اینکه اتهامات منتسبه سیاسی و مطبوعاتی  است )اصل . 2

)168

ب��ا حضور هیات منصفه با عنوان نماینده قانونی افکار عمومی )نه  منصوب حاکم . 3

ش��رع ( با عنایت به اینکه اتهامات انتسابی سیاسی ومطبوعاتی است )اصل 168 

و مصّوبه 1358 شورای انقالب اسالمی (

آزادی در اختیار وکیل )اصل 35(. 4

دادگاهی که احکام آن قطعی نباش��د و از س��وی محکوم علیه قابل درخواس��ت . 5

تجدیدنظر و استیناف باشد )آئین دادرسی کیفری (

متاس��فانه ضوابط پنجگانه قانونی فوق براساس آئین نامه مورخ67٫7٫15 در دادگاه 

ویژه روحانیت منتفی اس��ت ، زیرا: اوال این دادگاه  خارج از قوه قضائیه و دادگس��تری 

اس��ت ، ثانیا علنی بودن در آئین نامه  اصوال پیش بینی نشده است ، ثالثا هیات منصفه 

نیز در آئین نامه پیش بینی  نشده است ، اخیرا هیات منصفه ای صوری از سوی قاضی 

ش��رع این دادگاه  برای رس��یدگی به اتهامات مدیران مس��ئول روحانی )فقط ( نصب 

شده اند، رابعا در آئین نامه حق انتخاب وکیل نیامده است ، هرچند مطابق تبصره  ماده 

واحده مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نوعی وکیل شبه تسخیری 

)انتخاب وکیل در بین چند روحانی معرفی ش��ده از س��وی  دادگاه ( پذیرفته ش��ده ، 

خامس��ا مطابق اصل 44 آئین نامه احکام این دادگاه  قطعی اس��ت و از س��وی محکوم 

قابل تجدید نظر خواهی نیست .

ضمنا خواهش��مندم در هر صورت ، در جلس��ات دادگاه ، نماینده آن  هیات محترم 

جهت نظارت برحسن اجرای قانون اساسی حضور داشته  باشد )درخواست دوم (.

الزم به ذکر اس��ت در طول بازداشت )که به اعتراض من در غیرقانونی  بودن قرار و 
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عدم پذیرش وثیقه ( از برخی حقوق قانونی زندانیان محروم  بوده ام، از جمله عدم رعایت 

ش��ان متهم ، محرومیت از مطالعه جرائد مجاز کش��ور )به اس��تثنای روزنامه کیهان (، 

محرومی��ت از رادیو، محرومیت از مالقات حضوری هفتگی با خانواده )از 77٫12٫10( 

)درخواست سوم (.

از رسیدگی فوری به تظلمات سه گانه سپاسگزارم.

 با تشکر

زندان اوین 

محسن کدیور

77٫12٫16 
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سرم  را در گنداب  توالت  فرو کردند

حضور محترم  هیات  ویژه  قوه  قضاییه !

اینجانب  احمد باطبی فرزند محمدباقر، متولد 1356 به  شماره  شناسنامه  448 صادره  

از ش��یراز، دانشجوی  کارگردانی  فیلمسازی  جهاد دانشگاهی ، ساکن  فردیس  کرج ، که  

در پی  فجایع  تیر ماه  1378 از سوی  قوه  محترم  قضاییه  محکوم  شده ام ، جهت  اطالع  

حضرت عالی  از اوضاع  معمول  و مواردی  از چگونگی  دستگیری  و بازجویی  و محاکمه  

اینجانب  را به  فرموده  و طبق  خواسته  شما هیات  محترم ، بازگو می کنم . امید است  با 

الطاف  الهی  حضرت  حق  گامی  در جهت  باور واقعیت ها و بازس��ازی  ویرانه ها برداشته  

باشیم .

م��ن  از اواخ��ر خرداد ماه  1378 تا به  روز دس��تگیری  طبق  مجوز صادره  از س��وی  

جهاد دانشگاهی  به  عنوان  پایان نامه ، مشغول  ساختن  فیلم  ویدئویی  در مورد اعتیاد و 

ناهنجاری  اجتماعی  بودم  که  در پی  کش��ف  سوژه  به  منطقه ای  در نزدیکی  کوی  رفتم  

و تا روز چهارشنبه  در راهپیمایی  عمومی  ساعت  11/5 صبح  از سوی  عده ای  به  بهانه  

*  احم��د باطبی: نامه به رییس ق��وه قضاییه - فروردین 1379. احمد باطبی: احمد باطبی در خرداد 
1356 در ش��یراز به دنیا آمد. او که در تهران دانش��جو بود، در پی وقایع 18 تیر 1378 بازداشت شد. 
تصویر او بر روی مجله اکونومیس��ت در حالی که پیراهنی خونین بر دس��ت گرفته بود جهانی شد. در 
ابتدا به اعدام محکوم شد، اما بعد با لغو حکم اعدام، به 15 سال زندان محکوم شد. سرانجام پس از 9 
سال زندان، در نوروز 1387 از فرصت مرخصی استعالجی استفاده کرد و ایران را به صورت غیرقانونی 

ترک کرد و به آمریکا رفت. 

http://iranrights.org/fa/library/document/201
http://iranrights.org/fa/library/document/201


60  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون

ش��رکت  در تحصن  دانشجویان  دس��تگیر و تا امروز با حکم  اعدام  در زندان هستم. در 

پی ، توضیحات  مواردی  را در مورد نقض  اولین  حقوق  انسانی  و قانونی  در طی  مراحل  

پرونده س��ازی  و محاکمه ام  بازگو می کنم  و س��عی  می کنم  به خاطر کثرت  موارد، فقط 

نمونه های  برجس��ته   را بیان  نمایم  تا هم  به  حاش��یه  نروم  و هم  وقت  حضرت  عالی  را 

نگیرم؛ فقط مواردی  را که  آثار سوء آن  زندگی ام  را تحت الشعاع  قرار داده  است:

1. فش��ارهای  جس��می  و روحی: اولین  روز دس��تگیری  به  توسط لباس  شخصی ها 

شناس��ایی  و به  داخل  دانشگاه  تهران  منتقل  ش��دم . در آنجا کوله پشتی  و شناسنامه ، 

مدارک  و پول هایم  توقیف  و از ناحیه  س��اق  پا، ران ، ش��کم  و بیضه  مورد ضرب  و شتم  

ق��رار گرفتم  و آقایان  محترم  لباس  ش��خصی  با کلمات  و جمالت  غیراخالقی  به  من  و 

خانواده ام  توهین  می کردند و وقتی  که  اعتراض  کردم ، پاس��خ دادند که  این  س��رزمین  

سرزمین  والیت  است ، تو باید کور بشوی ، اینجا جای  تو نیست .

2. بع��د از آنج��ا به  مقر نیروی  انتظامی  زیرپل  حافظ انتقال  داده  ش��دم  و آنجا بعد 

از پرس��ش  و پاسخ در مورد مش��خصات  فردی ، مرا به  داخل  حیاط بردند. دست هایم  

را دس��تبد زدند و به  بهانه  اینکه  از من  گزارش هایی  در مورد تخریب  اموال  عمومی  و 

سرقت  بانک  دارند، مرا با باتوم  کتک  زدند.

3. م��را به  هم��راه  عده  دیگری  با مینی بوس  از آنجا خ��ارج  کردند و پیراهن هایمان  

را روی س��رمان  کش��یدند و آس��تینش  را دور گردنم  گره  زدند و همه  ما را به  مکان  

نامعلوم��ی  بردند. در آنجا همه  را داخل  یک  اتاق  12 متری  بردند و س��ربازان  نیروی  

انتظام��ی  با لباس های  س��بز ما را با باتوم  کتک  مفصلی  زدند. م��ن  از بابت  این  که  از 

بینی ام  خون  جاری  می ش��د، پیراهن  را از دور س��رم  باز کردم  تا خون ها را پاک  کنم. 

س��ربازها با دیدن  این  حالت  بالفاصله  مرا به  اتاق  دیگری  بردند. دست هایم  را از پشت  

بس��تند و پای  راس��تم  را با دستبند به  دس��ت هایم  متصل  کردند و طبق  گزارشی  که  

در مقر نیروی  انتظامی  تنظیم  ش��ده  بود، مرا محاکمه  و به  ش��الق  محکوم  کردند و با 

سیم  برق  سفید رنگی  که  گیس بافت  شده  بود، حکم  را اجرا کردند و دوباره  سرم  را با 

پیراهن  بستند و به  همان  اتاق  منتقل  کردند.

4. از آنج��ا ما را ب��ا اتوبوس  به  محل  دیگری  بردند. در آنجا م��ن  را از دیگران  جدا 

کردند و چند نفر از من  بازجویی  کردند. از چگونگی  حضورم  در کوی  پرس��یدند و از 

اینکه  چرا در کوله پش��تی ام  مقداری  دارو است. آن ها می گفتند که  من  اسلحه  داشتم  
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و دیده ان��د که  من  آن  را داخل  جوی  آب  انداختم. می گفتند که  در آش��وب های  اخیر 

ش��رکت  فعال  داشته ام  و آن ها از این  موضوع  گزارش  دادند که  از بانک  سرقت  کرده ام  

و ... وقتی  که  با مقاومت  من  مواجه  ش��دند، مرا به  دس��ت  عده ای  سرباز سپردند تا به  

قول  خودش��ان ، زبانم  را باز کنند. سربازها همه  درش��ت هیکل بودند و لباس  تکاوری  

داش��تند. آن ها دس��ت های  مرا با دس��تبند به  لوله های  آب  روکار که  در ارتفاع  نسبتا 

کوتاهی  از کف  اتاق  قرار داش��ت  متصل  کردند و با پوتین  به  سر و شکمم  کوبیدند. از 

من  می خواس��تند تا قبول  کنم  که  در تخریب  و آش��وب  شرکت  داشتم . بعد مرا روی  

زمین  خواباندند و روی  گردنم  ایس��تادند و با دست  موهای  سرم  را که  آن  زمان  نسبتا 

بلند بود، کندند. به طوری  که  از پوست  سرم  خون  جاری  شد و دوباره  آنقدر با پوتین  

ب��ه  س��ر و صورتم  کوبیدند ک��ه  از حال  رفتم. وقتی  که  به  هوش  آم��دم ، دوباره  از من  

بازجویی  کردند و گمان  می کنم  که  از من  فیلم  هم  برداشتند.

5. از آنج��ا مرا به  م��کان  نامعلوم  دیگری  انتقال  دادند و از بقیه  جدا نگاه  داش��تند. 

تع��دادی  برگ��ه  آ4 بدون  خط به  من  دادند و از من  خواس��تند ه��ر کاری  که  کرده ام  

بنویس��م  و وقتی  با مخالفت  من  مواجه  ش��دند، مرا به  اتاق  دیگری  که  مخروبه  و خالی  

از س��کنه  بود، منتقل  کردند. جوراب هایم  را که  به عنوان  چشم بند به  چشم هایم  بسته  

بودند، کنار انداختند و چش��م بند جدیدی  را به  چش��مانم  بس��تند. دس��ت هایم  را با 

دس��تبند به  نرده های  پنجره  متصل  کردند و دوباره  همان  چیزهایی  که  می خواستند، 

اعت��راف  کردم ، ولی  آن ها کاغذهای  آ4 را پاره  کردند و گفتند که  باید روی  برگه های  

آرم دار بنویسم ، ولی  دیگر بازنگشتند که  برگ  آرم دار بیاورند. چند ساعت  بعد از آن ها 

خواس��تم  که  مرا به  دستشویی  ببرند، بعد از طی  مس��یر نسبتا طوالنی  به  دستشویی  

عمومی  رس��یدیم  و وقتی  که  خواستم  دستشویی  بروم ، نگذاشتند در را ببندم. گفتند 

که  تو خودت  را می کش��ی ، باید ما تو را نگاه  کنیم ، باید درب  باز باش��د و وقتی  که  با 

اعتراض  من  مواجه  ش��دند، گفتند که  تو باید کارت  را انجام  دهی  و درب  باز باش��د. 

م��ن  انصراف  خودم  را از دستش��ویی  رفتن  اعالم  کردم ، ولی  آن ه��ا گفتند حتما باید 

دستش��ویی  بروی  و درب  باز باش��د و س��عی  کردند به زور کمربند مرا باز کنند. من  

مقاومت  کردم  و به ناچار به  صورت  یکی ش��ان  کوبیدم. آن ها هم  مرا به  داخل  یکی  از 

دستشویی ها بردند که  چاهش  بند آمده  بود و آب  گند آن  در کاسه  توالت  پر شده  بود. 

آن ها س��رم  را در گنداب  توالت  فرو کردند و آنقدر این  کار را ادامه  دادند که  سرانجام  

گندآب  از بینی  و دهانم  به  داخل  گلویم  پایین  رفت  و تا ساعت ها از شستشوی  صورتم  
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جلوگیری  کردند. به طوری که  چند روز بعد هنگام  بازجویی ، یکی  از بازجوها متوجه  

بوی  تعفن  موها و چش��م بندم  ش��د و به  من  اجازه  داد که  حمام  کنم  و چش��م بندم  را 

عوض  کرد.

6. در حی��ن  بازجوی��ی  بارها تهدید ب��ه  اعدام  خود و خانواده ام ، ش��کنجه ، تجاوز و 

زندان های  طویل المدت  شدم .

7. اولی��ن  بازجوهای��ی  که  از من  بازجویی  ک��رده  بودند، خواس��ته  بودند اعمالی  را 

ک��ه  آن ه��ا می خواهند اعتراف  کنم  و وقتی  با مقاومت  من  مواجه  ش��دند، خواس��تند 

تا چیزهایی  را که  دیدم  بنویس��م  و س��پس  با اعمال  فش��ار مرا وادار کردند تا اعتراف  

کنم  که  این  کارها را انجام  داده ام. من  هم  به  ناچار و با توجه  به  امکان  عملی  ش��دن  

تهدیداتشان ، این  کار را انجام  دادم . هرچند هنوز سندی  دال  بر واقعی  بودن  اعترافات  

وجود ندارد و من  به  بازجوهای  بعدی  چگونگی  ثبت  این  اعترافات  را هم  توضیح  دادم ، 

ولی  آن ها هیچکدامشان  حرف هایم  را باور نکردند.

8. اکثر تهدیداتشان  در مورد بازداشت  اعضای  خانواده ام ، از جمله  مادر و خواهرم  و 

آوردن  آن ها به  زندان بود و من  در زندان توحید بارها صدای  مادرم  را از پنجره  سلولم  

می ش��نیدم ، هر چند او حضورش  را در توحید ان��کار می کند، اما من  صدای  مادرم  را 

می شناسم ، صدای  مادرم  بود که  می آمد.

9. چندی��ن  روز بع��د از انتقال  به  209 زندان اوین ، مرا با چش��م بند به  اتاقی  بردند 

و برگ��ه ای  آوردن��د تا امضا کنم. وقتی  محتوای  آن  را س��وال  ک��ردم ، گفتند اقدام  به  

آشوب های  خیابانی ، تحریک  مردم  برای  آشوب  و ... وقتی  با انکار من  در خصوص  این  

مطالب  مواجه  شدند، با لگد به  صورتم  کوبیدند که  باعث  شکسته  شدن  دندان های  فک  

راستم  شد و من  باقیمانده  ریشه های  دندان هایم  را در زندان کشیدم .

10. در طول  مدت  انفرادی ، افس��ر نگهبان  به  بهانه  اینکه  س��وت  می زدم ، به  داخل  

سلول  آمد و مرا به  باد کتک  گرفت  و بابت  سیلی ای  که  به  صورتم  کوبید، گوش  چپم  

چرک  کرد و در پی  آن  در حال  حاضر گوش  چپم  شنوایی  ضعیفی  دارد.

11. چش��م هایم  به سرعت  رو به  ضعیف  شدن  اس��ت . به طوری که  مجبور به  تهیه  

عینک  شدم  و از اختالالت  شدید بینایی ، خصوصا در چشم  چپم  رنج  می برم  و به  نظر 

پزش��ک  زندان  با همان  معاینه  سطحی  و اس��تنباط خودم ، ریشه  در همان  فشارهای  

مذکور دارد.
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12. در همان  روزهای  اولیه  یک  بار با ماژیک  س��بز اس��مم  را روی  دستم  نوشتند و 

وقتی  که  علت  آن  را س��وال  کردم ، گفتند که  می خواهند مرا اعدام  کنند. بهتر اس��ت  

قب��ل  از م��ردن  اعتراف  کنم  تا قدری  پاک  بش��وم  و موقع  مردن  زجر نکش��م  و راحت  

بمیرم . مرا روی  یک  صندلی  بردند و طناب  را به  دور گردنم  انداختند. حدود دو ساعت  

در همان  وضعیت  نگه  داشتند و از من  خواستند وصیت  کنم  تا اینکه  سرانجام  شخصی  

وارد اتاق  شد و گفت  حاجی آقا این  هنوز تخلیه  اطالعاتی  نشده ، االن  نباید اعدام  شود، 

تا اینکه  مرا پایین آوردند.

13. در ط��ول  این  م��دت  تلفن های  فراوانی  به  خانواده ام  ش��د و اطالعات  کذبی  در 

م��ورد اح��کام  زندان ، خبر اعدام  و تهدیدات  مختلف  داده  می ش��د و قبل  از این  که  به  

دادگاه  بروم ، بازجویم  گفت  که  اگر مصاحبه  تلویزیونی  نکنم ، به  ده  سال  زندان محکوم  

می شوم .

14. به  علت  این  که  همواره  چشم بند به  چشم  داشتم ، نتوانستم  اشخاص  و مکان ها 

را شناسایی  کنم  و در طول  این  مدت  دو بار، یک  بار در زندان اوین  و یک  بار در زندان 

توحید از من  مصاحبه  تلویزیونی  به  عمل  آوردند.

15. در این  میان  عده ای  از بازجوها هم  بودند که  با دیدن  اوضاع  روحی  و جس��می  

من  س��عی  می کردند که  کمترین  فشار روحی  و جسمی  را بر من  وارد کنند و همواره  

بهترین  شرایط را برای  من  فراهم  می آوردند.

در مورد محاکمه  و اعالم  حکم 

1. مرا با چش��م بند از سلول  417 توحید خارج  کردند و نیم  ساعت  ]بعد[ در شعبه  6 

دادگاه  انقالب  محاکمه  من  آغاز شد. از آنجا که  به  من  نگفته  بودند که  به  کجا خواهیم  

رفت ، من  گمان  می کردم  که  این  جلس��ه  محاکمه ، هنوز همان  مراحل  بازجویی  است  

و تعجب  می کردم  که  چرا در این  جلس��ه  چش��م بند را از چش��م هایم  باز کردند و تا 

وقتی  که  وارد اتاق  امور متهمین  دادگاه  نش��ده  بودم ، نفهمیدم  که  محاکمه  شده ام . از 

اضطراب  ناش��ی  از بازجویی های  پی  در پی  و کم خوابی  و... اس��هال  و تب  و س��رگیجه  

ش��دید داشتم  و به  سختی  تعادل  خودم  را حفظ می کردم  و در آنجا طی  چند دقیقه ، 

م��واردی  ک��ه  به  آن  متهم  بودم را خواندند و از آنجا که  من  تمرکز کافی  برای  صحبت  

ک��ردن  و دفاع  نداش��تم ، محاکمه  به  پایان  رس��ید. به  پدرم  که  خ��ودش  را در آخرین  
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لحظات  به  آنجا رس��انیده  بود، گفتند که  باالی  20 میلیون  تومان  س��ند را به  دادگاه  

ببرد، اما آن ها سند را بازداشت  کردند و گفتند که  دیگر نمی شود که  مرا آزاد کنند و 

سند هم  هنوز در بازداشت  دادگاه  است .

2. چند مدت  بعد، دوباره  مرا به  دادگاه  بردند و این  بار در همان  دفتر شعبه ، بدون  

حضور قاضی ، منشی  دفتر شخصی  را به  من  نشان  داد و گفت  که  او وکیل  مدافع  من  

اس��ت ، و من  گفتم  که  وکیل  نمی خواهم ، گفت  باید بخواهی ، بدون  وکیل  نمی ش��ود 

محاکم��ه  ک��رد. به ناچار قبول  کردم  و او زیر برگ هایی  را که  در جلس��ه  قبلی  تنظیم  

شده  بود امضا کرد و به  من  گفت  که  طلب  بخشش  کن  و خودش  هم  در آخرین  دفاع  

گفت  که  احمد باطبی تحت  تاثیر جو قرار گرفت  و این  اقدامات  را انجام  داده  و از نظام  

مقدس  برای  او طلب  تخفیف  مجازات  می کنیم . همین. من  محاکمه  شدم .

3. بع��د از ی��ک  مدت  طوالنی  یک  روز دیگر دوباره  مرا ب��ه  دادگاه  بردند. در دادگاه  

آقای  حقانی  و منش��ی  محترمشان  حضور داشتند، آقای  منشی  برگی  را که  تا نیمه  پر 

شده  بود و روی  نوشته ها را گرفته  بود، جلوی  من  گذاشت  و گفت  امضا کن. پرسیدم  

که  چه  چیز را باید امضا کنم ؟ گفت  همین  برگه  را، حکم  تو اس��ت  که  وکیلت  به  آن  

اعت��راض  کرده  و تو ه��م  باید امضا کنی ، هر کار کردم  تا بگذارن��د برگه  را ببینم  و از 

محتویات  آن  آگاه  شوم ، نتوانستم. گفتند تو چکار داری ، تو فقط امضا کن  و سرانجام  

ب��ه  ناچ��ار پای  برگه  را امضا کردم ، بدون  اینکه  بتوانم  حک��م  را ببینم  و یا بخوانم  و یا 

بفهم .

4. در چند ماه  گذش��ته ، چند بار به  دادگاه  رفتم  که  آن  هم  بابت  مالقات  حضوری  

بود که  خانواده ام  درخواست  کرده  بودند.

5. بعد از گذش��ت  چند ماه ، زمزمه هایی  از این  موضوع  که  حکم  من  اعدام  اس��ت ، 

به  گوش  رس��ید و از آنجا که  من  حکم  را ندیده  بودم ، جای  تامل  داش��ت  و ما به ناچار 

وکیل  اختیار کردیم  و با تالش  و کوشش  آن ها، دریافتیم  که  پرونده  من  به  شعبه  33 

دیوان  عالی  کشور رفته  تا آنجا مورد بررسی  قرار بگیرد و در تمام  طول  این  مدت  فقط 

یک  بار به  مدت  بیس��ت دقیقه  توانس��تم  با وکیلم  صحبت  کنم  و تا به  امروز وکال نه  

توانسته اند حکم  را ببینند و نه  توانسته اند پرونده  را مطالعه  کنند.

6. ح��دود دو ماه  پیش  مرا به  دادگاه  ف��را خواندند و گفتند که  حکم  من  در دیوان  

عالی  کش��ور تایید شده  است  و وقتی  که  حکم  را سوال  کردم ، باز هم  جواب  دادند که  
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چه  کار داری  که  حکمت  چیس��ت ؟ گفتم  حکم ، حکم  من  است  آن  وقت  تو می گویی  

چه کار داری  حکمت  چیس��ت  و س��رانجام  نه  حکم  را به  من  گفتند، نه  ابالغ  کردند تا 

آن  را امضا کنم . بعد هم  به  من  گفتند که  وکالیت  جاسوس  هستند، جاسوس  آمریکا 

و اگر وکالت  پرونده ات  را برعهده  داشته  باشند، پرونده ات  سیاسی  می شود، و من  باید 

آن ها را عزل  کنم . گفتند که  حکمم  در دیوان  عالی  کشور تایید شده  و دیگر از دست  

هیچ  کس  کاری  ساخته  نیست  و گفتند اگر من  وکالیم  را عزل  کنم ، مرا عفو خواهند 

نمود. من  با این  کار مخالفت  کردم ، ولی  وکالیم  با توجه  به  وعده  دادگاه  خود را کنار 

کشیدند و من  ناچار خبر عزل  آن ها را به  دادگاه  اعالم  کردم ، در آن  روز من  با قاضی  

بح��ث  کردم  و گفتم  ک��ه  من  با نظام  عنادی  ندارم ، پس  چطور مرا محارب  دانس��تی ، 

چطور با چند دقیقه  صحبت  یک طرفه  و بدون  هیچ  دفاعی  از سوی  من ، مرا گناهکار 

دانس��تی ؟ اما ایش��ان  گفتند که  دیگر هم��ه  چیز به  پایان  رس��یده  و نمی توان  کاری  

کرد. من  برای  ایش��ان  از نحوه  دستگیری  و تکمیل  پرونده  صحبت  کردم ، از چگونگی  

حضورم  در آن  روزها و ... و چیز جالب  این  بود که  قاضی  محترم  نمی دانس��ت  که  من  

در آن  روزها در کجا بودم ، س��رانجام  به  من  وع��ده  داد که  برای  ادامه  بحث  مرا هفته  

آینده  احضار می کند که  هنوز که  هنوز است ، دارد احضار می کند.

7. در تاریخ 78/12/26 دوباره  مرا به  دادگاه  احضار کردند، آن  روز یکی  از کارکنان  

ش��عبه  6 مرا به  اتاق  دیگری  برد و 4 نفر بازجو برای  بازجویی  دوباره  من  آمدند. آن ها 

گفتند وقتی  ما می گوییم  صادق  باشی  آزادت  می کنیم ، منظورمان  از آزادی  یعنی  این  

که  تو را می کش��یم  و تو از زندگی  آزاد می شوی ، ولی  این  بار اگر من  صادق  باشم  مرا 

واقعا آزاد می کنند تا بروم  پیش  خانواده ام ، آن ها گفتند که  به  دنبال  عامالن  اصلی  این  

جریانات  می گردند و اگر آن چه  را که  آن ها می خواهند بنویس��م ، با من  پیمان  آخرتی  

)آخرتی  یعنی  روز قیامت  به  من  پاس��خگو باشند( می بندند که  رهایم  کنند تا بروم  به  

خانه ام. گفتند وقتی  آقای  عزت الله  س��حابی  قبل  از جریان  کوی  دانش��گاه  پیش بینی  

می کن��د که  هنگام  تعطیلی  دانش��گاه  اتفاقی  خواهد افت��اد، او حتما در جریان  بوده  و 

مس��ایلی از این  قبیل. گفتند که  چرا من  باید در زندان باش��م  و اعضای  دفتر تحکیم  

وحدت  به  سفر حج  بروند. می گفتند که  گوته  می گوید وقتی  می خواهی  به  داخل  چاه  

بیفت��ی ، دیگ��ران  را هم  بگیر و با خودت  ببر داخل  چ��اه. می گفتند این  حرف  را گوته  

گفته. در پی  آن  پرونده ام  را آوردند و نشان  دادند که  حکمم  اعدام  است. و گفتند برو 

فکرهایت  را بکن  تا شنبه  78/12/28 دوباره  برای  بازجویی  به  دادگاه  احضار شوی ، اما 
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دیگر تا پایان  سال  مرا به  دادگاه  نبردند.

این  نامه ش��امل  نکات  برجسته  جریان  دس��تگیری ، محاکمه  و محکومیتم  در سال  

1378 ب��ود که  به طور خالصه  مطرح  نمودم ، اما چیزی  که  فکر مرا به  خود مش��غول  

کرده  اس��ت  این  اس��ت  که  امروز هیات  ویژه  قضائیه  هس��ت  و از من  سوال  می کند که  

چه  بر س��رت  آمده ، اما قبل  از این  چه  اتفاقاتی  افتاده  و بی  س��ر و صدا، حقوق  انسانی  

که  هیچ ، خود انس��ان ها زیر پای  قانون  له  ش��ده اند و صدایش  هم  درنیامده ، اما این  را 

می دانم  که  اس��ب  چموش  قدرت  در رکاب  آدم ها رام  می ش��ود و آن ها به  تناسب  ذات  

و انواع  س��یاق  جوالن  می دهند و در این  تاخت  و تاز، یکی  مثل  لویی  شانزدهم  بساط 

زن��دان و گیوتین  بر پا می کند، یکی  مثل  تزار الکس��اندر نیکالی  دوم  تبعید و جوخه  

آتش  علم  می کند و یا مثل  موس��ولینی  از قتل  عام  در کوهس��تان ها فراتر می رود و در 

آفریقا و حبش��ه  کش��تار می کند. آن ها با تمام  این  هیاهو از این  غافل  بودند که  اسب  

چموش  قدرت  جفتک  هم  می اندازد و آن ها را به  تناس��ب  اعمال  به  زمین  می کوبد و 

در این  تکاپو یکی  مثل  لویی  شانزدهم  به  بساط گیوتین  خودش  سپرده  می شود، تزار 

آلکس��اندر نیکالی  دوم  به  آتش  جوخه  خودش  می س��وزد و موسولینی  را از پایین  دار 

می زنند. و ش��اید تازه  آن ها معنی  تاخت  و تاز را فهمیده  بودند و ش��اید آن  روز لویی  

ش��انزدهم  آرزو می کرد تا اس��ب  چموش  قدرت  دوباره  در رکابش  رام  ش��ود و بساط 

گیوتین  را برچیند، تزار آلکس��اندر نیکالی  دوم  تبعید و جوخه  آتش  را خاموش  کند 

و موس��ولینی  بجای  کشتار آبادانی  کند و شاید تازه  ایمان  آورده  بودند که  هر سالمی  

را علیکی  است  و هر عملی  برای  ایشان  حکم  نفس  کشیدن  را دارد و عکس العمل  آن  

هر چقدر کوچک  باش��د، راه  نفسشان  را می بندد، مثل  همان  بغض  فرو برده  مظلومان  

که  تیغ  گیوتین  را با گردن  لویی  ش��انزدهم  آش��نا کرد، مثل  همان  گلوله ای  که  سینه  

الکساندر نیکالی  دوم  را درید و همان  طنابی  که  موسولینی  را بر دار مجازات  آویخت . 

عبرت انگیزتر بازخواستی  است که  حضرت  حق  وعده  داده  تا در دادگاه  الهی  بازجویی  

شوند، محاکمه  شوند و مجازات  شوند، و رعایت  حق الناس  را بیاموزند، انشاالله .

یک  سرزمین  با بی خدایی  پا بر جا می ماند، اما با ظلم  خیر )محمد رسول الله(

احمد باطبی
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می یافت، قرار گرفتم. با قاطعیت تمام عرض می کنم که این بازداشت و رفتارهائی که 

با من ش��د نس��بت به دفعات قبلی بازداشت من حادثه جدید و غیرقابل تصوری بود. 

من در قبل از انقالب از سال 1333 تا سال 1350 پنج بار به اتهاماتی بسیار سنگین 

تر از اتهام بازجوئی های س��ال 79 بازداش��ت و تحت بازجوئی و تحقیق قرار گرفتم و 

بعد از انقالب نیز یک بار توس��ط وزارت اطالعات در س��ال 69 و چند بار در دادگاه 

مطبوعات ش��عب 1408 و 1410 و نیز ش��عبه 3 دادگاه انقالب به خاطر ش��رکت در 

کنفران��س برلین تحت تعقیب و بازجوئی و تحقیق و اعالم اتهام قرار گرفتم، اما آنچه 

در این مرتبه بر من گذشت از نظر کیفیت رفتار، و اتهامات غیرقابل تصور و اهانت ها 

و شگردهای روان گردانه هرگز با آن دفعات قابل قیاس نبود. نتیجه آن شد که نه فقط 

در این مدت، دو بار دچار بحران قلبی و ش��وک های عصبی شدم که کار به سی سی 

یو و... کشید. مغز و اعصاب من به کلی کارکرد و حالت طبیعی خود را از دست داد، 

به طوری که پس از آزادی تاکنون که نزدیک به یک س��ال است تحت درمان عصبی 

و بیماری افسردگی هستم. باالخره در دادگاه شعبه 26 به محاکمه کشیده شدم و با 

کیفرخواستی مواجه گردیدم که در آن طی 11 فقره اتهام بی بنیان و بی اساس و فاقد 

هرگونه مس��تند قانونی درخواست اش��د مجازات هم شده بود، اتهامات بی اساسی که 

مجموع حداقل مجازات آن ها 12 سال و حداکثر آن ها نیز اعدام بود.

م��ن از بابت زحمات و مبارزاتی که در طی 25 س��ال حکومت کودتائی 28 مرداد 

کرده و 12 سال زندانی که کشیده ام از احدی انتظار پاداش و حتی قدردانی ندارم و 

از بابت فعالیت های بعد از انقالب نیز انتظار تقدیری ندارم ولی نوشته های بنده شاهد 

صادقی اس��ت بر اینکه تا این تاریخ جز از س��ر دلسوزی و احساس مسئولیت دینی و 

وطنی برای اصالح و اقتدار واقعی و بقای کشور نبوده است. 

ادعای محکومیت و مجازات بین 12 سال و اعدام، برای فردی چون اینجانب هرگز 

ب��ا موازی��ن عدل و انصاف انطباق ندارد. ولی با این حال پس از 9 جلس��ه مدافعات و 

پاسخ دادن به کلیه اتهامات و نیز اشاره به کیفیت تحقیقات و مستندات کیفرخواست 

که تنها بر اقاریر متهم متکی بود، اقاریری که در شرایط حصر بسیار شدید و آنچنانی 

اخذ شده بودند در هنگام بازجوئی های 12 ماهه و 2000 صفحه ای بنده آرزوی اعدام 

را داش��تم، و لذا به بازجویان گفتم هر چه می خواهید بنویسید و من هم می نویسم و 

امضا می کنم تا مگر با اعدامم از ش�رایط بازجوئی بی نظیر در تاریخ پنجاه ساله 

اخیر رها شوم. 
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ب��ه هر حال پس از ختم دادرس��ی، با وثیقه 200 میلیون تومانی که خود بس��یار 

بی نظیر و بی س��ابقه بود آزاد ش��دم و اکنون در انتظار صدور رای دادگاه می باش��م، و 

معنای حقوقی و قضائی این وثیقه سنگین و آن آزادی این است که فعال در زندان و 

تحت تحقیق و بازجوئی نمی باش��م و پرونده من و دوس��تان من )ملی � مذهبی ها( تا 

دادگاه تجدید نظر بس��ته است و از فش��ارها و رفتارهای ناهنجار، حداقل برای مدتی 

رهائی داریم. 

ولی علیرغم این س��وابق و حقایق حقوقی، از تاری��خ آزادی از زندان )80/12/11( 

هم��ان تیم بازجوئی با مراجع��ات مکرر به محل کار من یا احض��ار من به مکان های 

مختلف، غیر از دادگاه شعبه 26 تالش کرده اند که همچنان فعالیت فکری � اجتماعی 

و مذهبی و سیاس��ی و حت��ی خانوادگی مرا تحت کنترل قرار دهند و با ش��گردهای 

خ��اص و تهدیدات و تطمیع، مرا تحت همان ش��رایط روح��ی و عصبی که در زندان 

انفرادی پانزده ماهه به آن دچار بودم، درگیر س��ازند. به همین دلیل در اواخر آبانماه 

1381، ط��ی نام��ه ای خطاب به رئیس محترم ش��عبه 26 دادگاه انقالب، از ایش��ان 

خواستم که از ادامه روندهای مزبور جلوگیری و پرونده اتهامی سابق )ملی � مذهبی( 

را فعال بسته نگه دارند و البته اگر جرم مشهود قانونی جدیدی غیر از موارد اتهامی و 

مذکور در پرونده مزبور، از من یا دوستان من سر بزند، دادگاه و قوه قضائیه می توانند 

تحت ضوابط قانونی ما را احضار یا مورد تحقیق قرار دهند، نه اش��خاص بدون سمت 

علنی و مس��ئولیت قانونی. پس از تقدیم این نامه، دو ماهی، مراجعات آقایان مذکور 

قطع گردید.

ول��ی، اخیرا برگ احضاریه ای از مجتمع قضائی ش��هید محالتی که نه دادگاه امور 

سیاس��ی، یا مطبوعاتی یا مس��ائل امنیتی است به منزل اینجانب رسید که در آن، نه 

نام و ش��ماره ش��عبه یا دادگاهی ذکر ش��ده بود و نه موضوع احضار )متهم، شاکی یا 

ش��اهد برای چه پرونده ای( فقط از من خواس��ته شده بود که به مجتمع مزبور، اطاق 

34 مراجعه نمایم. با وجود آنکه احضاریه مذکور، پس از مشورت با مشاوران حقوقی، 

از هر جهت مش��کوک به نظر می رس��ید، ولی معذلک برای اطالع از موضوع احضاریه 

به آن مجتمع مراجعه کردم و متاس��فانه مشاهده کردم که همان تیم بازجوئی زندان 

سال های 79 و 80 با تمهیدات و پنهان کاری های حیله آمیز به این ترتیب خواسته اند 

که مرا به دام اندازند. به هر حال مواجه با همان ش��گردها و طلبکاری های گذش��ته و 

ایجاد اضطراب و فش��ارهای عصبی و روحی و تهدید به تشکیل پرونده جدید قضائی 
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برحس��ب اقاریر آقای��ان عبدی و گرانپایه علیه من و با ادع��ای اینکه پای من هم در 

پرونده موسس��ه آینده و موسس��ه ملی نظرسنجی در میان هس��ت، از من خواستند 

ک��ه تا چند هفته، هفته ای یک روز معین، ش��خصا و بدون حض��ور وکیل، در همان 

محل حاضر ش��وم تا تحقیقات مزبور انجام ش��ود؛ پس از آن، در موقع »تفهیم اتهام« 

می توانم با وکیل حضور به هم رسانم. عمده اتهام ایشان غیر از مشارکت در اتهامات 

ملی نظرس��نجی و آینده، از حضور سیاس��ی و اعالم نظ��رات و دیدگاه های خودم در 

باره مسائل جاری کشور و حتی حضور در حسینیه ارشاد و دو جلسه پرسش و پاسخ 

در ش��ب های احیاء ماه مب��ارک رمضان )19 و 23 رمضان( با جوانان و دانش��جویان 

پیرامون دین، مذهب گریزی جوانان و راه های چاره آن، آقایان به شدت اظهار ناراحتی 

و اع��الم اته��ام می نمودند و به طور کل��ی هرگونه حضور در صحن��ه اجتماعی را بر 

اینجانب ممنوع مگر تحت نظارت و کنترل خودشان اعالم می کردند. این برخوردها و 

پنهان کاری ها بر بنده این حقیقت را روش��ن نمود که آقایان، سرخود و بدون موافقت 

دادگاه انقالب ش��عبه 26 یا هر ش��عبه رس��می دیگر و قاضی تحقیق دیگر، اقدام به 

احضار بنده نموده اند )در حالی که من کوچکترین تماس یا آشنائی با این دو موسسه 

نداش��تم( تا مگر از خالل بازجوئی های غیرقانونی از بنده چیزی علیه متهمان پرونده 

ملی نظرس��نجی و آینده درآورند و آن ها را به اطالع آن ها برس��انند و بدین ترتیب، 

خصوم��ت و دش��منی بین آن ها و وابس��تگان ب��ه جبهه دوم خرداد، از یک س��وی و 

اینجانب از سوی دیگر ایجاد و به آن دامن بزنند، اهدافی که با وظیفه قانونی و قضائی 

انطباق ندارد و با هر اصل اخالقی و مذهبی نیز مغایرت دارد. به این جهت قصد عدم 

حضور در جلسه آینده ای که اعالم کرده بودند نمودم و برای اطالع به ایشان در همان 

روز سه شنبه مورخه 81/10/24، در حوالی ساعت مقرر، به مجتمع مزبور تلفن کرده 

و خواستار ارتباط به اطاق 34 شدم تا به خود آقایان اطالع دهم، ولی با کمال تعجب، 

خانم تلفنچی به من چنین پاس��خ دادند که ما اطاق 34 نداریم و ش��ما می بایست یا 

ش��ماره ش��عبه دادگاه یا دفتر معینی را بگوئید تا بتوانیم ارتب��اط برقرار کنیم. بدین 

ترتیب بر من روشن شد که پنهانکاری آقایان حتی نسبت به مجتمع شهید محالتی 

و مسئولین و مقامات آن نیز جاری شده است!

اکنون، اینجانب چاره ای قانونی ندارم جز اینکه به شما آقایان محترم که مسئولین 

اصلی تصمیم گیری نس��بت به همه امور کش��ور و دولت می باشید مراجعه و شکایت 

بیاورم که به خاطر مس��ئولیت های قانونی و شرعی خودتان دستور فرمائید که از این 
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فشارها و تعقیب های غیرقانونی بنده را رها سازند. به موجب آیه مبارکه »رب السجن 

احب الی مما یدعوننی الیه« بنده آماده رفتن به زندان به هر کجا و هر مدت می باشم، 

ولیکن چون قطع دارم که در زندان هم آقایان دس��ت از س��ر من برنخواهند داش��ت 

طالب مرگ و اعدام می باش��م. بنابراین خواهش��م این است که اگر مرا فردی مضر به 

حال کشور و ملت و اسالم و انقالب می دانید، با اعدام من خود و کشور را از شر بنده 

رها کنید. باالخره دنیائی دیگر و حسابرس��ی دیگری در پیش اس��ت و ما همگی در 

مقابل و در حضور پروردگار عظیم باید پاس��خگوی نهائی باش��یم و اگر چنین نیست، 

اقدامی موثر در استخالص این شهروند مملکت بفرمائید.

با تشکر و احترام

 عزت الله سحابی



تقی رحمانی*

خودســرانه ترین برخوردهــا را بــه اســم نظام روا 
می دانند

به  نام  خدا

حضور محترم  جناب  آقای خاتمی، ریاست  قوه  مجریه و ریاست شورای عالی 
امنیت ملی

حضور محترم  جناب  آقای شاهرودی، ریاست  قوه  قضاییه 

اینجانب  تقی رحمانی قصد آن  دارم  تا ش��رح  ماجرای عجیب  اما نه  اس��تثنایی را که  

بر بنده  در مدت  23 ماه  دس��تگیری اخیر رفته ، بیان  دارم . توجه  گذرا به  سیر مراحل  

دستگیری، بازجویی، شرایط  زندان  و مراحل  دادرسی و روند پرونده  سه  ملی � مذهبی 

از تاریخ  82/3/24 تا به  امروز نش��ان  از وجود س��اختار ملوک الطوایفی در قوه  قضاییه  

می دهد که  مس��ئوالن  عالی رتبه  آن  ادعا دارند که  بسیاری کشورها در آرزوی داشتن  

قوانین  و ساختار قضایی نظام  ایران  هستند. 

1 � در تاری��خ  82/3/24 ب��ه  طور ناگهانی در خیابان  دس��تگیر ش��دم  در حالی که  

مأموران  معروف  به  اطالعات  موازی ماه ها بود که  رفت  و آمد منزل  اینجانب  را زیر نظر 

*  تقی رحمانی: ما گروگان هستیم - اردیبهشت 1384. تقی رحمانی متولد 1338 در قزوین است. 
او از اعضای ش��ورای فعاالن ملی-مذهبی اس��ت و 14 سال از عمر خود را به اتهامات مختلف امنیتی-

سیاسی در زندان های جمهوری اسالمی به سر برده است. او در   نهایت پیش از اجرایی شدن یک حکم 
هفت ساله زندان، از کشور به صورت غیرقانونی خارج شد و اکنون در فرانسه زندگی می کند. 

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news/print/1881/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news/print/1881/
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داشند. ضرب  و شتم  همراه  با توهین ، تخریب  منزل  استیجاری به  بهانه  بازرسی، بردن  

عکس های خانوادگی، بازجویی های شبانه روزی همراه  با هزاران  بار تهدید و توهین  و 

یک  بار ضرب  و شتم  سنگین  در حین  بازجویی و تحمل  سلول  انفرادی به  مدت  134 

روز )82/3/24 ت��ا 82/8/5( بدون  حق  داش��تن  هواخوری مناس��ب  و برقراری تماس  

اصولی و ضروری با دنیای خارج  در حالی که  بازجویی ها رو به  دیوار و با چش��م بند و 

همراه  با توهین  و تهدید و... بود گوشه ای از رفتار غیرقانونی و غیرانسانی است  که  بر 

من  روا داشته  شده  است .

همچنین ، در تاریخ  82/5/29 به  دلیل  تمدید بی دلیل  بازداشت  موقت  و عدم  اجازه  

تماس  تلفنی با خانواده  و تقاضای مالقات  با دادس��تان  ب��رای اعتراض  به  تمدید قرار 

بازداش��ت ، دس��ت  به  اعتصاب  غذای تر زدم  که  تا تاریخ  82/6/5 یعنی به  مدت  7 روز 

این  اعتصاب  ادامه  داشت  که  با دیدار با دادستان  تهران  این  اعتصاب  را پایان  دادم . اما 

جالب  این  بود که  آقای مرتضوی تمام  اقدامات  بازجوها و به  قول  خودشان  کارشناسان  

پرون��ده  را مورد تأیید قرار داد و به  ش��دت  علیه  بن��ده  و جریان  ملی � مذهبی موضع  

خصمانه  گرفت . این  در حالی اس��ت  که  بازجویی بنده  از تاریخ  82/4/22 پایان  یافته  

بود و دلیلی برای اعمال  شرایط  سخت  امنیتی � تحقیقاتی وجود نداشت .

2 � دوران  انفرادی در بازداشتی که  توسط  ضابطین  انجام  می شد در تاریخ  82/8/5 

به  س��رآمد و به  قسمت  دیگری از زندان  تحت  مدیریت  و کنترل  امنیتی بازجوهاست ، 

منتقل  شدیم  که  محیطی شامل  یک  اتاق  با یک  حیاط  کوچک  است . اتاقی که  در آن  

ش��نودها و حیاطی که  در آن  دوربین ها همیشه  مراقب  کوچکترین  تحرک  و صحبت  

عادی ما هس��تند و احس��اس  امنیت  را از هر فرد سلب  می کنند. از این  مکان ، امکان  

برقراری هیچ  گونه  تماسی، حتی تماس  تلفنی ممکن  نیست.

مقرراتی بر این  جزیره  دورافتاده  حاکم  است  که  در عرف  زندان  به  مقررات  انفرادی 

معروف  اس��ت . نداشتن  حق  تلفن  کردن ، مالقات  نامنظم  تا یک  سال ، و حتی دریغ  از 

داشتن  یک  آینه  یا در اختیار داشتن  نخ  و سوزن  و... و مهم تر این  که  سازمان  زندان ها 

و ریاست  زندان  اوین  هیچگونه  کنترلی بر این  قسمت  زندان  ندارد. به  طوری که  گفته  

می ش��ود که  ریاست  زندان  اوین  حاضر نیست  مس��ئولیتی در قبال  بازداشتگاه  مزبور 

بپذیرد. چرا که  پس  از گذش��ت  بیش  از 700 روز از بازداش��ت  بنده ، نام  ما در لیست  

زندانیان  اوین  قرار ندارد و وکال و خانواده ها بارها این  مطلب  را از اطالعات  زندان  اوین  

پی گیری نموده  و اعالم  علنی کرده اند. البته  وجود چنین  بازداش��تگاه هایی را مقامات  
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قضایی بارها تأیید کرده  و خواس��تار کنترل  و نظارت  سازمان  زندان ها بر آن  شده اند، 

اما کارشناسان  )بازجویان ( در شکستن  حرمت  انسانی قدرتی فراوان  و فراتر از سازمان  

زندان ها دارند. ایشان  در صحبت هایشان  خود را عین  قانون  و نظام  می دانند و معرفی 

می کنند.

3 � اما »ضابطین« یا به  گفته  خودش��ان  »کارشناس��ان  پرون��ده « و به  زعم  برخی 

»نهاد موازی اطالعاتی « در میدان  فتح ش��ده  خود که  به  وس��عت  سرزمین  ایران  است  

با گشت های خیابانی، دستگیری های مکرر بدون  حساب  و کتاب  و در اختیار داشتن  

سلول های انفرادی و اتاق ها و حیاط  محافظت شده ، جوالن  می دهند و خودسرانه ترین  

برخورده��ا را به  ن��ام  نظام  و حاکمیت  ب��ا متهمان  )که  بنده مش��ت  نمونه  خروار آن  

هس��تم ( می کنند، به  طوری که  ریاس��ت  ق��وه  قضاییه  با وجود اب��الغ  بخش نامه های 

متعدد، قصد جلوگیری از برخی از این  زیاده روی ها را دارند. جالب  است  که  بازجویان  

در صحبت هایش��ان  با متهمان ، خود را میدان دار و عامل  اصلی و تعیین کننده  در قوه  

قضاییه  می دانند.

ب��رای ذکر نمونه ای از این  نقش  تعیین کنن��ده ی بازجویان ، می توان  عالوه  بر نحوه  

دستگیری ها و نگهداری متهمان  در بازداشتگاه های غیرموجه  و غیرقانونی، به  عملکرد 

ایش��ان  در اعمال  حبس  بدون  حکم  نس��بت  به  اینجانب  و دوس��تانم  اشاره  نمود. این  

افراد در 83/2/13 فتوکپی حکمی را به  بنده  نشان  دادند که  به  موجب  آن  در پرونده  

معروف  به  پرونده  ملی � مذهبی ها به  هفت  س��ال  زندان  محکوم  ش��ده  بودم . در حالی 

ک��ه  پرون��ده  متهمان  ملی � مذهبی جهت  تجدیدنطر تا این  تاریخ  در نزد ش��عبه  36 

تجدید نظر اس��ت و قضات  محترم  این  ش��عبه  تاکنون  ابالغ  هر حکمی را از سوی این  

شعبه  تکذیب  نموده اند.

جالب  این  است  که  مطابق  ماده  281 آیین  دادرسی کیفری حکم  تجدیدنظر باید از 

س��وی دادگاه  بدوی اجرا گردد و مراحل  و تشریفات  اداری خود را طی کند، نه  اینکه  

ی��ک  مقام  امنیتی در دادس��تانی این  حکم  را به  رؤیت  متهم  برس��اند و او را متحمل  

حبس  نماید بدون  آن  که  یک  نسخه  از آن  را طبق  قانون  به  وکیل  بنده  یا حتی خودم  

)متهم ( تسلیم  نماید.

اما مهم تر این  بود که  به  زودی معلوم  ش��د که  ش��عبه  36 تجدیدنظر استان  تهران ، 

حکمی را ابالغ  نکرده  اس��ت . از س��وی دیگر این  حکم  تنها در مورد س��ه  نفر از 15 
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نف��ر متهم��ان  پرونده  اجرا می گردد، در حالی که  مطابق  ع��رف  و قانون ، اجرای حکم  

می بایست  در مورد 15 متهم  انجام  پذیرد.

در چنین  حالتی، طبق  قانون ، هر مقامی که  حکمی را بدون  امضای قاضی به  رؤیت  

متهم  یا دیگران  برس��اند به  موجب  ماده  215 آیین  دادرسی کیفری مشمول  مجازات  

س��ه  ماه  تا یک  س��ال  انفصال  از خدمت  می ش��ود. اگر چه  بعید اس��ت  مقامی در قوه  

قضاییه  توان  برخورد با این  جریان  را داشته  باشد.

ب��ا این  وصف ، هم��ان  طور که  مخاطبان  ای��ن  نامه  از روند غیرقانون��ی این  پرونده  

آگاهند، از سوی ضابطین  و دادستان  تهران  اصرار وجود دارد که  حکم  ابالغ  شده  و به  

وس��یله  اجرای احکام  در حال  اجراست . و از سویی قاضی شعبه  36 تجدیدنظر استان  

ابالغ  هر گونه  حکمی را از س��وی این  شعبه  )تنها مرجع  صاحب  صالحیت  برای ابالغ  

حکم ( تکذیب  می کند. اما نکته  غریب  این  جاس��ت  که  بنده  به  حکم  دادگاه  بدوی به  

11 سال  حکم  و 10 سال  محرومیت  اجتماعی محکوم  شده  ام و به  موجب  بند ج  ماده  

233 آیین  دادرس��ی کیفری احکام  باالتر از 10 سال  می بایست  به  دیوان  عالی ارجاع  

ش��ود، در حالی که  شعبه  36 تجدیدنظر، حتی در انشاء حکم  ابالغ  نشده ، می باید به  

موجب  قانون  مزبور درمورد رس��یدگی به  حکم  اینجانب  اعالم  عدم  صالحیت  می کرد 

و رس��یدگی را به  دی��وان  عالی ارجاع  می داد. واقعا این  عدم  اطالع  از قانون  از س��وی 

دادس��تانی که  مدعی اجرای حکم  اس��ت ، عجیب  و غریب  نیس��ت ؟ ج��ای طرح  این  

س��ؤال  اس��ت  که  پس  قانون  دادرسی کیفری را چه  کسی باید بداند، مگر جز قاضی و 

دادستان ؟

4 � ام��ا حدیث  قدرت نمایی جریان  اطالعات  موازی که  وزیر اطالعات  آقای خاتمی 

نیز بر وجودشان  صحه  گذاشته  اما با انتقاداتی این  جریان  را می پذیرد زمانی آشکارتر 

ش��د که  علیرغم  تبدیل  قرار بازداش��ت  موقت  )پس  از ش��انزده  ماه  از مورخ  82/3/24 

لغای��ت  83/7/30( ب��ه  وثیقه  50 میلیون  تومانی توس��ط  ش��عبه  26 دادگاه  انقالب  و 

س��پردن  وثیقه  به  این  شعبه ، آزاد نشدیم ، در حالی که  به  موجب  این  اقدام  دیگر هیچ  

توجیه  قانونی برای ماندن  در زندان  برای بنده  و دوس��تانم  وجود نداشت . اما همچنان  

در زندان  ضابطین  به  سر می بریم .

اما داستان  آشفتگی در قوه  قضاییه  که  ریاست  وی هر از گاهی در موضع  منتقد به  

نقد آن  می پردازد، بس��یار جالب  توجه  است . در حالی که  قاضی شعبه  36 اصرار دارد 
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که  حکمی را ابالغ  نکرده ، و تیم  بازجویی و دادستانی معتقد به  اجرای حکم  است ، دو 

تن  از س��خنگویان  قوه  قضاییه  که  منتخبین  مستقیم  آقای شاهرودی می باشند، یعنی 

آقای الهام  در مهر و اس��فند 1382 و آق��ای کریمی راد در اواخر آبان  1383 از وجود 

چنین  حکمی سخن  گفته اند.

این  آشفتگی و تشتت  همچنان  ادامه  یافت ، تا این  که  دادستان  تهران  که  در ردیف  

حامیان  اصلی ضابطین  قرار دارد نامه ای را در 83/11/5 به  امضای ریاست  قوه  قضاییه  

می رس��اند که  در آن  نامه  با آزادی مش��روط  )سپری شدن  نیمی از مدت  محکومیت ( 

سه  زندانی ملی � مذهبی موافقت  شده  بود. جالب  این  بود که  نویددهنده  آزادی بنده  

و دوس��تان ، خود از موانع  اصلی این  روند آزادس��ازی اس��ت . بعد از برمال شدن  ظلم  

و اجحاف  در حق  وبالگ نویس��ان  مظلوم ، تیم  ضابطین  و دادس��تان  تهران  برای عدم  

مراجعه  و سماجت  خانواده های ملی � مذهبی که  کفش  آهنین  به  پا کرده  و مدام  به  

س��راغ  هر نهاد، ارگان  و فرد مسئول  در این  مملکت  رفته  و دادخواهی و تظلم خواهی 

می نمودند، به  ش��یوه ای خاص  با وع��ده  برای آزادی، اقدام  به  تدارک  نمایش��ی برای 

آزادی مشروط  کردند. اما پرسش  این  بود که  زمانی که  قاضی تجدیدنظر حکمی ابالغ  

نکرده ، چگونه  این  حکم  در اجرای احکام  در حال  اجراست  و دادستان  مدعی است  که  

ناظر بر اجرای حکم  اس��ت . مگر جز این  اس��ت  که  دادستان  برای مشروعیت  دادن  به  

حبس  غیرقانونی بنده  و دوس��تانم  این  ترفند را به  کار گرفته  است . مگر جز این  است  

که  دغدغه  او در این  عمل  نه  آزادی مش��روط  دوس��تانم  و بنده ، بلکه  تنها فرار خود از 

اتهام  حبس  غیرقانونی و بدون  حکم  ما بوده  است ؟

طبق  نامه  موجود در دست  وکیل  و خانواده ها، ریاست  قوه  قضاییه  با جمله  »نسبت  

به  آزادی مش��روط  مطابق  قانون  اقدام  گردد« با آزادی مش��روط  موافقت  می کند که  

تاکنون ، آقای دادستان  با ترفندی دیگر از »اقدام « برای آزادی ما طبق  دستور ریاست  

محترم  قوه  قضاییه  س��ر باز زده  اس��ت . اما پرسش  مهم تر این  است  که  سخنگوی قوه  

قضاییه  حتی درباره  وجود حکم  از قاضی شعبه  36 سؤال  نمی کند که  چگونه  دادستان  

حکم��ی را اجرا می کند ک��ه  وکال و خانواده ها نه  یک  بار بلک��ه  صدها بار اعالم  علنی 

نمودند که  حکم  از س��وی ش��عبه  36 تجدید نظر تاکنون  ابالغ  نش��ده  است  و چگونه  

دادس��تان  مطابق  این  فرض  نادرست  درخواست  آزادی مشروط  بر اساس  سپری شدن  

نیم  مدت  از محکومیت  می نماید؟ 

ش��رح  این  قصه  بی قانون��ی که  در جامعه  ما خود تبدیل  به  قاعده  و قانون  ش��ده  به  
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اشکال  و صور متفاوت  برای دیگران  تکرار می شود خود حدیث  هفتاد من  می شود که  

بخش��ی از آن  را هر از گاهی باالترین  مقام  قضایی عن��وان  می کند. اما اگر بخواهم  از 

رفتار با زندانیان  در انفرادی ها در تابستان  سال  1382 بگویم  داستانی مفصل  می شود 

و تکراری .

در پایان  از ریاست  قوه  مجریه  می خواهم  که  به  عنوان  مسئول  اجرای قانون  اساسی 

اعالم  کند، این  حداقل  درخواس��ت  قانونی اس��ت  که  صرفا و فقط  اعالم  کند، در مورد 

بنده  و دوس��تانم  ظلم  و اجحاف  و مواردی [اعمال] خالف  قانون  صورت  گرفته  اس��ت . 

زیرا منادی گفتگوی تمدن ها در س��رزمین  خود آن  س��ان  توانا نیس��ت  که  در مقابل  

عاملین  ظلم  و اجحاف  به  اینجانب  بایستد و عامل  اجرای قانون  باشد. اما از ریاست  قوه  

مجری��ه  انتظار می رود، الاق��ل  در برابر افکار عمومی به  اجرای بی عدالتی در حق  بنده  

و دوستان  اذعان  دارد. بی گمان  مصلحت اندیشی ایشان  در مورد حفظ  نظام  نمی تواند 

باعث  س��کوت  در مورد خواس��ته  مزبور باشد، چرا که  با توجه  به  سخنان  اخیر ریاست  

قوه  قضاییه  اعتراف  به  چنین  بی عدالتی در حق  بنده  به  عنوان  مش��تی از نمونه  خروار 

دیگر تضعیف  نظام  قلمداد نمی شود.

از ریاس��ت  قوه  قضاییه  نیز انتظار می رود که  با اس��تفاده  از قدرت  قانونی خود، روند 

ای��ن  ظلم  و بیداد رفته  به  بنده  و دوس��تان  را متوقف  کند و با اجرای قانون  که  معنی 

صریح  آن  آزادی بنده  و دوستانم  می باشد، به  این  ظلم  پایان  بخشد.

به  عنوان  مسئول  قوه  قضاییه  نمی توان  فقط  در نقش  و هیات  یک  منتقد ظاهر شد و 

هر از گاهی از بی عدالتی ها در قوه  قضاییه  و یا بخشی از آن  سخن  گفت . آن  چه  برخی 

مس��ئوالن  قضایی در مورد پرونده  وبالگ نویسان  کردند امری استثنایی نیست ، الاقل  

در س��ال های اخیر از سال  1379 به  این  سو این  ش��یوه  در مورد بسیاری از متهمان  

مطبوعاتی و سیاس��ی اعم  از روشنفکر، دانش��جو، فعال  سیاسی و... اعمال  شده  است . 

تردیدی نیست  که  ریاست  قوه  قضاییه  مسئول  این  نوع  اعمال  خواهد بود و پاسخگوی 

اصلی در برابر مردم .

وضع  دادرس��ی در جامعه  ما به  نحوی اس��ت  که  بنده  و بسیاری از متهمان  دستگاه  

قضای��ی از مقامات  قضایی خواس��تار اجرای خش��ونت  قانونی هس��تیم  )یعنی اجرای 

قوانینی را خواس��تاریم که  حتی برخی از آنان  را عادالنه  نمی دانیم ( چون  آن  سان  در 

مقابل  خش��ونت  عریان  قرار گرفته ایم  که  از مقامات  کشوری و قضایی خواستار اجرای 
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همین  قوانین  پرعیب  و نقص  هس��تیم . بنده  با وجود داشتن  دو وثیقه  جمعا به  ارزش  

ی��ک  میلیارد و پانصد میلیون  ریال  بدون  داش��تن  حکم  قطع��ی، انتظاری جز آزادی 

بی قید و شرط  ندارم  و خواستار اجرای قانون  در مورد خودم  هستم .

مجدداً تاکید می کنم  خواستارم  که  رئیس  قوه  مجریه  با اعالم  نقض  قانون  در مورد 

بن��ده  و دوس��تانم  برای افکار عمومی و رئیس  قوه  قضاییه  ب��ا توقف  روند غیرقانونی و 

ظالمانه  و با دادن  دستور آزادی به  وظیفه  خود در آن  مورد عمل  نمایند.

چنانچه  در یکی دو هفته  آینده  احقاق  حقی در این  رابطه  صورت  نگیرد، حق  بنده  

در انجام  اقدامات  اعتراضی بعدی از جمله  انتشار علنی این  نامه  محفوظ  خواهد بود.

تقی رحمانی 
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هدی صابر*

زندان جمهوری اســامی؛ جایی که نه خدا هست 
نه قانون

به  نام  ناظر یکتا و مشرف  بر تمامی امور

»رب ادخلن��ی مدخ��ل  صدق  و اخرجن��ی مخرج  صدق  واجعل  لی من  لدنک  س��لطانًا 

نصیرًا« )اسری80(

حضور محترم  آقایان  س�یدمحمد خاتمی ریاس�ت  جمهور و رئیس  ش�ورای 
امنیت  ملی و سیدمحمود هاشمی شاهرودی ریاست  قوه قضاییه 

با سالم  و وقت  بخیر

نیک  عنایت  شود!

دوسال  زمان  مصرف  شد تا نگارش  سطور پیش  رو، به  طور ناگزیر ضرورت  یابد. مدت  

زمانی برابر با نیمی از دوران  زمامداری رئیس  جمهور و دو پنجم  دوره  مقرر ریاست  بر 

دس��تگاه  قضایی . مدت  زمانی بس  سنگین  و مستهلک کننده  که  وزن  مخصوص  آن  را 

*  هدی صابر: جایی که نه خدا هست نه قانون - اردیبهشت 1384. هدی رضازاده صابر، روزنامه نگار، 
فعال مدنی و فعال سیاسی ملی-مذهبی در 1337 در تهران متولد شد. در سال های پس از انقالب به 
دفعات بازداش��ت ش��د و مجموعا به بیش از 15 سال حبس محکوم شد. در آخرین بازداشت و در پی 
قتل هاله س��حابی، در مراسم تش��ییع جنازه پدرش عزت الله سحابی، در زندان دست به اعتصاب غذا 
زد که به دلیل نارس��ایی های بدنی ناش��ی از این اعتصاب و اهمال در رسیدگی های پزشکی، در خرداد 

1390 جان خود را از دست داد. 

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news/print/1881/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news/print/1881/
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خانواده  و نزدیکان  بی ملجا ما بیش  از همه  بر گرده  احساس  می کنند. پیش  از آن  که  

ناگزیر به  تحریر شوم  خانواده ها و وکال از زمان  دستگیری غیرقانونی تاکنون  حدود 40 

نامه  در نوبت های مختلف  خطاب  به  رؤسای سه  قوه  )به  طور واحد و مجزا(، دادستان  

کل  کشور، وزیر دادگستری، رئیس  دادگستری تهران ، کمیسیون های مختلف  مجلس  

و... نوشته  و همزمان  با آن  نزدیک  به  40 نوبت  دیدار با رئیس  جمهور، رئیس  مجلس  

شش��م ، رئیس  دادگستری، کمیس��یون  های مختلف  مجلس ، نماینده  رئیس جمهور و 

رئیس  دستگاه  قضایی، در هیات  بررسی مسائل  زندان ها، دادستان  تهران ، قاضی شعبه  

و... را در این  روند نفس گیر ثبت  کرده اند. به  عبارتی هر هجده  روز یک  بار یک  مکتوب  

و یک  دیدار برای دریافت  یک  پاسخ  به  پرسِش »چرا دستگیری ؟ چرا زندان ؟ با کدام  

مستند؟ با کدام  حکم ؟«

چنانچه  پیگیری های نفس گیر و توان فرس��ای خانواده ها به  سرمنزلی می رسید و یا 

آن  که  وکال از وزانت  و جایگاه  قابل  اعتنا در نزد دستگاه  قضایی برخوردار بودند و این  

بخش  از قدرت ، حداقل  نیازی به  پاس��خگویی به  پرس��ش های آن ها احساس  می کرد، 

ضرورت��ی ب��ر تحریر این  مکتوب  نب��ود. از آن  جا که  ماراتن  پرم��رارت  خانواده ای که  

دو س��ال  از عمر را به  نگارش  و ارس��ال  نامه  و ش��کواییه  و وقت  گرفتن  و دیدار با این  

مقام  اجرایی و آن  صاحب  مس��ند قضایی تخصیص  داد، به  فرجام  نرسید و تالش های 

ادله جویانه  وکال نیز با کمترین  اعتنای مس��ئوالن  مواجه  نشد، دو سال  سکوت  محض  

من  »متهم « بی مدرک  و مستند و زندانی »بی حکم « به  سر آمد. اینجانب  هدی صابر 

به  عنوان  مخلوق  خالق بی بدیل  که  بس��یار پیش��تر و بیش��تر از یک  شهروند، در این  

گوش��ه  از مل��ک  او صاحب  حقوق  حقة  بالذاته  همچون  ح��ق  حیات ، حق  معاش ، حق  

اندیش��ه  و ابراز آن ، حق  فعالیت  فکری � سیاسی و حق  اعتراض  در حد درک  محدود 

خویش  هس��تم ، روی قلم  با ش��ما دارم . حق  مخلوق خالق  هس��تی بودن  بس  فراتر از 

حقی است  که  تحت  واژه شهروندی � که  در ادبیات  سیاسی � اجتماعی یک  دهه  اخیر 

ما مورد استفاده  افزون تر قرار گرفته  � مفروض  است .

گرچه  هم  این��ک  به  رغم  جریان  بی وقفه ، پرطمط��راق  و پرهزینه غوغاپردازی های 

رس��می حاکمیتی پیرامون  »اس��الم « و »ارزش ها« و... جای��گاه  و نقش  پروردگار، که  

در کل  عالم  امکان  فعال  و منتش��ر اس��ت ، ناپیداست  و تنها گه  گاه  با او و حضورش  به  

»تعارف « برگزار می ش��ود، اما از دیدگاهی دیگر خدای عالمیان ، هم  آفرینش��گر، هم  

پرورنده ، هم  دیده ورز تیز و ریزبین  و در جایگاه  بس  مستحکم  و تعارف ناپذیر نظارتی 
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و هم  پرسش��گر و محاس��ب  بی چون  و چرا در همه  روندها و عرصه هاست . بدین  روی 

خدای »ش��اهد« و پرسش��گر قطعا در جایگاه  لرزان ، پرمخاط��ره  و بی ثبات  نیروهای 

فکری � سیاس��ی جامعه ما، خانواده  و وکالی من  و هم پرونده هایم  قرار ندارد. از این  

منظر، من  با بضاعت  ناچیز انس��انی و اعتقادی خود نه  به  عنوان  یک  شهروند بی دفاع  

که  به  عنوان  یک  حیات گرفته  از منشأ حیات ، با حقوقی به  اشد پایمال  شده ، معترضانه  

شما را مخاطب  قرار می دهم  که  غیر از این  دلیل  و بهانه ای برای نگارش  وجود ندارد:

آقای هاشمی شاهرودی که  ریاست  دستگاه  قضایی را � که  برابر اصل  یک صد و 
پنجاه  و ششم  قانون  اساسی نظام  به  عنوان  »قوه ای مستقل  و پشتیبان  حقوق  فردی و 

اجتماعی و مس��ئول  تحقق  بخشیدن  به  عدالت « محسوب  و موظف  به  »احیای حقوق  

عامه  و گس��ترش  عدل  و آزادی های مش��روع « و »نظارت  بر حس��ن  اجرای قوانین « 

می باش��د � برعهده  دارید! در چارچوب  همین  وظایِف تعریف شده  و نه  افزون تر بر آن ، 

به  روندی که  بر من  و هم پرونده ها در دو سال  اخیر گذشت ، عمیق  بنگرید. 

اینجان��ب  در س��اعت8:30 صبح  روز ش��نبه  24 خ��رداد 1382 در نزدیکی منزل  

مس��کونی در برابر دیدگاه  متحیر عابران  محل ، توس��ط  یک  تی��م  عملیاتی پنج  نفره  

محاصره  و دستگیر شدم . در همان  حال  در برابر پرسش  من  که  »به  ازای چه  حکمی 

همراه  ش��ما سوار خودرو ش��وم ؟« یک  تکه  کاغذ کاهی ارائه  شد که  من  فقط  5 ثانیه  

فرصت  بلع  بصری آن  را داشتم . با اندک  مکث  من ، دست  یکی از اعضای تیم  به  سمت  

اس��لحه  کمری زیر پیراهن  رفت ! سپس  با دستبند و چشم بند به  زندان  منتقل  شدم . 

چند س��اعت  بعد فرزند پانزده  س��اله ام  که  تنها در منزل  به  س��ر می برد مورد حمله  و 

ضرب  و ش��تم  تیم  بازرس��ی قرار گرفت  و لوالی درب  منزل  در برابر مقاومت  فرزندم  

برای ممانعت  از ورود آن ها از جا درآمد. کاغذ کاهی ارائه  شده  به  جای »حکم  جلب «، 

فاق��د مهر و حتی مقام  و س��مت  ف��رد امضاءکننده  آن  بود. به  گفت��ه  یکی از اعضای 

تیم ، امضاء متعلق  به  دادس��تان  تهران  بود. مطابق  ماده  112 »قانون  آیین  دادرس��ی 

دادگاه های عمومی و انقالب « � مصوب  1378 � »احضار متهم  به  وسیله  نامه  به  عمل  

می آید. احضارنامه  در 2 نس��خه  فرستاده  می شود. یک  نسخه  را متهم  گرفته  و نسخه  

دیگ��ر را امضا کرده  و به  مأم��ور احضار رد می کند.« م��اده  118 همان  قانون  چنین  

تصریح  می کن��د که  »قاضی می تواند در جرایمی که  مج��ازات  آن ها قصاص ، اعدام  و 

قطع  عضو می باشد« و نیز در مورد »متهمینی که  محل  اقامت  یا شغل  و کسب  آن ها 

معین  نبوده  و اقدامات  قاضی برای دس��تیابی به  متهم  به  نتیجه  نرسیده  باشد«، بدون  
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این  که  بدوا احضاریه ای فرستاده  باشد دستور جلب  متهم  را صادر نماید. 

اینجانب  فردی کامال در دس��ترس ، با نش��انی منزل  و محل  کار مش��خص ، با حکم  

بدوی حبس  10 ساله ، رهین  یک  فقره  وثیقه  یک صد و سی میلیون  تومانی نزد شعبه  

26 دادگاه  انق��الب  بوده  ام و مهم ت��ر از همه ، ماه ها تحت  نظر یک  تیم  کامل  تعقیب  و 

مراقبت  که  هم  ش��خص  رئیس  جمهور و قبل  از آن  وزیر کش��ور را طی یادداش��تی از 

مزاحمت ها و ناامنی های ناشی از آن  مطلع  کرده  بودم ، قرار داشتم . در این شرایط  چه  

نیازی به  کمین گذاری و محاصره ؟

اینجانب  که  در نزدیکی منزل  مسکونی دستگیر شدم ، 32 ساعت  پس  از دستگیری، 

در اولی��ن  حض��ور در اتاق  بازجویی رو به  دیوار و با چش��م بندی بر باالی پلک ، با یک  

فرم  به  اصطالح  »تفهیم  اتهام « برای امضاء روبه رو ش��دم ؛ متن  کوتاهی که  تصریح  

می کرد که  »در صحنه  اغتش�اش  دانش�گاه  حاضر و در همان  صحنه  دستگیر 
شده ام «. فرم  تیپی که  به  طور یکسان  میان  همه  دانشجویان  و نیز افراد غیردانشجوی 
دس��تگیر شده  در حوادث  خرداد 82 به  عنوان  »تفهیم  اتهام « توزیع  شده  بود. پس  از 

آن  که  از امضای فرم  خودداری و نس��بت  به  محتوای آن  کتبا اعتراض  کردم ، س��اعتی 

بعد در س��لول  با متن  دست نویس��ی نزدیک  به  همان  مضمون  مواجه  شدم  که  مجددا 

اعتراض  خود را در پای برگه ، مکتوب  کردم . ماده  129 قانون  اخیرالذکر، مصرح  داشته  

اس��ت  که  »قاضی ]ابتدا[ موضوع  اتهام  و دالیل  آن  را به  صورت  صریح  به  متهم  تفهیم  

می کند، آن  گاه  ش��روع  به  تحقیق  می نماید«. ش��ایان  توجه  اس��ت  که  دو روز بعد در 

اولین  جلس��ه  بازجویی و نیز در دیگر جلسات  بازجویی، نه  تنها تفهیم  اتهامی صورت  

نگرفت  که  حتی یک  سؤال  کتبی یا شفاهی در مورد اتهام »حضور در صحنه  اغتشاش  

و تحریک  دانش��جویان « از من  به  عمل  نیامد. دس��تگیری خرداد 82 در عمل  اجرای 

سناریویی بود که  با استفاده  از فضای تنش  و تشنج  آن  ایام  صورت  پذیرفت .

فارغ  از آن  که  در چارچوب  موضوع  مورد به  اصطالح  »تفهیم  اتهام « بازجویی نشدم  

و بخش  مهمی از بازجویی ها نیز بازجویی فکری � سیاس��ی قلمداد می ش��د، مجموع  

بازجویی هایم  به  تعداد 11 جلسه  در تاریخ  18 تیر ماه  82 پایان  یافت . به  عبارتی دوره  

زمانی از دستگیری تا بازجویی تنها 26 روز بود.

اصل  32 قانون  اساس��ی مقرر می دارد »حداکثر 24 س��اعت  پس  از دس��تگیری و 

تفهیم  اتهام ، پرونده  مقدماتی تش��کیل  و به  مراجع  صالحه  ارسال  و مقدمات  محاکمه  
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در اسرع  وقت  فراهم  گردد. متخلف  از این  اصل  طبق  قانون  مجازات  می شود.«

و نیز در ماده  37 »قانون  آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب « ضمن  تصریح  

بر ضرورت  »مستدل  و موجه  بودن  کلیه  قرارهای بازداشت  موقت « چنین  معین  کرده  

است  که  »قاضی مکلف  است  در کلیه  موارد پس  از مهلت  یک  ماه  در صورت  ضرورت  

با ذکر دالیل  و مستندات ، قرار بازداشت  موقت  را تجدید و در غیر این  صورت  با قرار 

تأمین  مناسب ، متهم  را آزاد نماید.«

جدا از دو مس��تند مطروحه ، بند ط  از ماده  3 »قانون  تشکیل  دادگاه های عمومی و 

انقالب « مصوب  1373/4/15 و اصالحات  بعدی تا 1381/7/28 چنین  روش��ن  کرده  

اس��ت  که  »هرگاه  در جرایم  موضوع  صالحیت  دادگاه  کیفری استان  تا چهار ماه  و در 

سایر جرایم  تا دو ماه  به  علت  صدور قرار تأمین ، متهم  در بازداشت  به  سر برد و پرونده  

اتهامی او منتهی به  تصمیم  نهایی در دادس��را نش��ده  باش��د، مرجع  صادرکننده  قرار، 

مکلف  به  فک  یا تخفیف  قرار تأمین  متهم  می باش��د مگر آن  که  جهات  قانونی یا علل  

موجهی برای بقای قرار تأمین  صادر شده  وجود داشته  باشد که  در این  صورت  با ذکر 

علل  و جهات  مزبور، قرار ابقاء می ش��ود و مته��م  حق  دارد از این  تصمیم  ظرف  مدت  

10 روز از تاریخ  ابالغ  به  وی حس��ب  مورد به  دادگاه  عمومی یا انقالب  محل  ش��کایت  

نماید. فک  قرار بازداشت  متهم  از طرف  بازپرس  با موافقت  دادستان  به  عمل  می آید و 

در صورت  حدوث  اختالف  بین  دادستان  و بازپرس ، حل  اخالف  با دادگاه  خواهد بود.«

بند ی  از همان  ماده  نیز تعیین  کرده  اس��ت  »درخواست  دادستان  و بازپرس  را باید 

ضابطی��ن ، مقامات  رس��می و ادارات  فورا اجرا نمایند. بازپ��رس  می تواند به  تحقیقات  

ضابطین  دادگستری رسیدگی نموده  و هرگاه  تغییری در اقدامات  آنان  یا تکمیلی در 

تحقیقات  الزم  باشد به  عمل  آورد. تخلف  از مقررات  این  بند، عالوه  بر تعقیب  اداری و 

انتظامی، برابر قانون  مستوجب  تعقیب  کیفری نیز خواهد بود.« بند ک  از همان  ماده  

قانونی چنین  راه کاری را مشخص  می نماید:

»پس  از آن  که  تحقیقات  پایان  یافت ، بازپرس  آخرین  دفاع  متهم  را اس��تماع  نموده  

با اعالم  ختم  تحقیقات  و اظهار عقیده  خود، پرونده  را نزد دادس��تان  می فرس��تد. در 

صورت��ی که  به  عقیده  بازپرس ، عمل  متهم  متضمن  جرمی نبوده  یا اصوال جرمی واقع  

نش��ده  و دالیل  کافی برای ارتکاب  جرم  وجود نداش��ته  باش��د، قرار منع  تعقیب  و در 

ص��ورت  عقیده  بازپرس  و تقصیر متهم ، قرار مجرمیت  در باره  ایش��ان  صادر می نماید 
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و چنانچ��ه  متهم  در آخرین  دفاع  دلیل  موثری بر کش��ف  حقیقت  ابرازنماید، بازپرس  

مکلف  به  رس��یدگی می باشد. دادس��تان  نیز مکلف  است  ظرف  5 روز از تاریخ  وصول ، 

پرونده  را مالحظه  نموده  و نظر خود را اعالم  دارد.«

ام��ا ماده  � تبصره های قانونی روی کاغذهای »بی روح  و حس « یک  س��و و بازی با 

همان  قوانین  و مهم تر از آن  بازی طوالنی و پایان ناپذیر با عمر، حیثیت ، اعصاب  و روان  

متهم  و خانواده  »صاحب  احساس «، سوی دیگر روند دو ساله  اخیر است:

 به  رغم  آن  که  طول  دوره  زمانی از دستگیری تا پایان  بازجویی ام  تنها 26 روز بود، 

همچون  دیگر هم پرونده هایم  به  مدت  135 روز بدون  هیچ  توضیح  در س��لول  انفرادی 

به  سر بردم  و پس  از آن  در آستانه  سفر لیگابو نماینده  کمیسیون  حقوق  بشر سازمان  

مل��ل  متحد به  همراه  دیگ��ر هم پرونده ها به  تاریخ  5 آبان  1382 به  س��لول  بزرگتر با 

مقرراتی نزدیک  به  مقررات  انفرادی منتقل  شدم . پس  از آن  نیز تا تاریخ  1383/2/13 

که  انش��اء حک��م  قطعی پرونده  قبلی )پرونده  متهمان  مل��ی � مذهبی 80�1379( به  

رؤیت  من  رس��ید در شرایط  »بازداشت  موقت « به  سر بردم . در تمامی مدت  322 روز 

از دستگیری تا رؤیت  حکمی که  داستان  خاص  خود را دارد، تنها 3 بار قرار بازداشت  

موقت  من  تمدید ش��د که  س��رآمد آن  در تاریخ  1382/8/30 بود. به  عبارت  ساده  در 

مقابل  26 روز بازجویی، 322 روز در »بازداش��ت  موقت « به  س��ر بردم  که  تنها نیمی 

از آن  مدت  )161 روز( قرار بازداشت  موقت  داشته  و نیم  مدت  دیگر آن  را بدون  قرار 

بازداش��ت  موقت  سر کردم . ش�اید چنانچه  سفر لیگابو در دستور نبود و هراسی 

از فشارهای بین المللی � نه  ترس  از خدا � وجود نداشت ، تاکنون  در انفرادی 
محبوس  بودیم .

 در طول  دوران  11 ماهه  »بازداشت  موقت « حداقل  5 گزارش  دوماهانه  یا 3 گزارش  

چهارماهانه  توجیهی حاوی ادله  محکمه  ادامه  بازداش��ت  موقت  می باید وجود داش��ته  

باشد که  به  طور قطع  این  چنین  نیست .

 بازپرس  پرونده  )بازپرس  شعبه  12 مستقر در دادیاری زندان  اوین ( با آن  که  محل  

استقرار اداری اش  تا زندان  خاص  محل  بازداشت  من  کمتر از 300 متر فاصله  داشت ، 

ت��ا روز 17 آب��ان  1382 )تنها یک  روز قبل  از بازدید لیگابو از زندان  اوین( نه  دیداری 

ب��ا من  داش��ت  و طبیعتا نه  مطلبی از من  »بازپرس��ید«. وی ح��دود 150 روز پس  از 

بازداش��ت ، من  و هم پرونده هایم  را احضار و در یک  اقدام  صوری آن  هم  توس��ط  یکی 
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از کارمن��دان  دادی��اری � و نه  حتی خود � از من  و هم پرونده ها خواس��ت  تا »آخرین  

دفاع «مان  را در »چند س��طر« بنویس��یم . هنگامی که  من  از کارمند مربوطه  س��ؤال  

کردم  »آخرین دفاع  در برابر کدام  کیفرخواس��ت ؟«، وی پرس��ش  را به  بازپرس  منتقل  

و ب��ه  توصیه  بازپرس ، با تلفن  همراه  س��ربازجوی پرونده  تماس  گرفت  و در حالی که  

من  و هم پرونده ها در راهرو دادیاری در انتظار به  س��ر می بردیم ، کیفرخواستی که  به  

طور تلفنی از سربازجو به  کارمند دادیاری منتقل  می شد، در چند سطر مکتوب  و در 

مقابل  »متهم « قرار گرفت  تا »آخرین  دفاع «ی را که  بازپرس  می باید »اس��تماع « کند 

بر یک  برگ  کاغذ و با توصیه  به  این  که  »خالصه  و مختصر بنویسید«، مکتوب  شود.

بدین  ترتیب  در روند پنج  ماهه یادشده ، بازپرس  کمترین  ورودی به  پرونده  نداشت  

و در 18 آبان  1382 یک  روز پس  از »داس��تان  آخرین  دفاع « و چند س��اعتی قبل  از 

دیدار نماینده  کمیس��یون  حقوق  بشر، بازپرس  با احضار مجدد ما، چنین  تصریح  کرد 

که  »پرونده  ش��ما به  طور قانونی به  شعبه  26 دادگاه  انقالب  منتقل  [شده] و ما دیگر 

مسئولیتی در قبال  آن  نداریم .«

 پ��س  از انتقال  پرونده ، ت��ا تاریخ  1383/2/13 � زمان  رؤیت  حکم  پرونده  قبلی � و 

زان  پس  تاکنون ، برای بررس��ی موضوع  اتهام  مجعول  و س��اختگی »حضور در صحنه  

اغتشاش  و تحریک  دانشجویان « و... »محاکمه  در اسرع  وقت « برگزار نشده  است .

 دادستان  تهران  به  رغم  تکلیف  قانون  »مبنی بر اعالم  نظر خود ظرف  5 روز پس  از 

مالحظه  پرونده « نظری اعالم  نکرده  و مطابق  خبر مندرج  در رسانه های 1383/8/26، 

چنی��ن  اظهار کرد که  »متهم��ان ، حکم  قبلی خود را می کش��ند و دوران  محکومیت  

قطعی خود را سپری می کنند.«

آقای شاهرودی !

به  تاریخ  13 اردیبهشت  1383 به  فاصله  322 روز پس  از دستگیری، اوراق  انشاء حکم  

قطعی »متهمان  پرونده  ملی � مذهبی « مربوط  به  دستگیری های سال  1379 توسط  

فردی که  در بازداش��ت  قبلی در مواردی با وی مواجه  ش��ده  و در جریان  2 بار دیدار 

هیات  بررس��ی مس��ائل  زندان ها )آبان  82 و اردیبهش��ت  83( با من  و هم پرونده هایم  

حضور داش��ت  و خود را عضو حراس��ت  ق��وه  قضاییه  معرفی می ک��رد، به  من  و دیگر 

هم پرونده ها ارائه  ش��د که  نه  »نس��خه «ای از رأی که  زیراکس  رأی بود. از آن  جا که  
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در دیدار دو روز قبل  از آن  با آقایان  ش��ریعتمداری وزیر بازرگانی و نماینده  مش��ترک  

ریاس��ت  جمهور و ریاس��ت  قوه  قضاییه  در هیات  بررسی مس��ائل  زندان ها، مرتضوی 

دادس��تان  کل  تهران  و بختیاری رئیس  س��ازمان  زندان ها و همان  عضو حراس��ت  قوه  

قضاییه ، مرتضوی دادس��تان  کل  تهران  به  همان  فرد تصریح  کرد که  »فردا حکم  را از 

آقای زرگر � قاضی ش��عبه  36 تجدید نظر بگیر و ب��رای آقایان  )ما( به  زندان  بیاور«، 

تصور ما که  11 ماه  از فضای خارج  از زندان  و از س��یر دقیق  پرونده  با خبر نبودیم  و 

در طول  این  مدت  حتی یک  بار نیز با وکالیمان  دیدار نداشتیم ، آن  بود که  ارائه  حکم  

س��یر قانونی خود را طی کرده  اس��ت  چرا که  مرتضوی دادستان  کل  تهران  به  هنگام  

بازدید یک  هیات  رسمی با قاطعیت  عنوان  کرد که  »حکم  شما قطعی شده  و به  شما 

ابالغ  می شود.« معهذا اوراقی که  »به  هر طریق» به  زندان  آورده  شده  و مقابل  دیدگان  

ما قرار گرفت  به  طور مکتوب  مورد اعتراض  من  و هم پرونده ها واقع  شد.

نیک  دقت  ورزید!

 ماده  209 قانون  آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب  )مصوب  1378( تصریح  

می دارد »چنان  چه  در پرونده ای متهمین  متعدد بوده  و یا معاون  و ش��ریک  داش��ته  

باش��ند در صورتی که  به  یک  یا چندنفر از آنان  دسترس��ی نباش��د، دادگاه  نسبت  به  

متهمین  حاضر پرونده  را تفکیک  و رسیدگی و تعیین  تکلیف  خواهد کرد. در مواردی 

که  رسیدگی غیابی امکان  داشته  باشد رسیدگی غیابی به  عمل  خواهد آورد و در غیر 

ای��ن  صورت  پرونده  را مفتوح  نگه  می دارد.« از آنجا که  [پرونده] تمامی 15 نفر متهم  

پرونده  ملی � مذهبی که  رأی اولیه  خود را در اردیبهش��ت  ماه  1382 از ش��عبه  26 

دادگاه  انق��الب  دریافت  کرده  و جملگی در دس��ترس  و همگی دارای اتهام  مش��ترک  

بوده  اند، پرونده  »جمعی « محس��وب  می شود، دلیلی برای تفکیک  من  و دو هم پرونده  

از جمع  15 نفر و قطعی کردن  حکم  برای تنها 3 نفر وجود نداشته  و اعالم  رأی قطعی 

برای آنان ، فاقد وجاهت  قانونی است .

 ماده  216 همان  مس��تند، صراحت  دارد ک��ه  رأی دادگاه  »در صورتمجلس  قید و 

در دفت��ر مخصوص  ثبت  می ش��ود و در صورتی که  قاض��ی دادگاه  رأی را به  طرفین  

اعالم  و ابالغ  نماید، دادن  رونوش��ت  به  آنان  بدون  اش��کال  است .« قاضی شعبه  36 نه  

رأی را به  اس��تماع  شخص  من  یا وکالیم  رسانده  و نه  رونوشتی از حکم  را که  ارائه  آن  
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بدون  اش��کال  اس��ت  به  من  و وکال تحویل  داده  اس��ت . آنچه  که  در زندان  به  »رؤیت » 

رس��ید زیراکس  انشای حکمی بود که  در باالی سمت  چپ  خود، تاریخ  و شمارة  دفتر 

اندیکات��ور ثبتی ش��عبه  36 تجدید نظر را نداش��ت  در حالی که  حک��م  بدوی که  در 

اردیبهش��ت  1382 به  15 متهم  در حضور وکال تحویل  داده  شد و نزد من  نیز موجود 

است ، شماره  � تاریخ  بر باالی سمت  چپ  دارد. 

 ماده  281 همان  مس��تند این  گونه  ارائه  می کند ک��ه  »اجرای حکم  در هر حال  با 

دادگاه  بدوی صادرکننده حکم  یا قائم  مقام  آن  اس��ت.« راه کار ش��ناخته  شده  تحقق  

احکام  قطعی آن  اس��ت  که  نسخی از حکم  تجدید نظر از مبدا دادگاه  بدوی به  اجرای 

احکام  و زندان  تحویل گیرنده متهم ، ارسال  شده  بدین  ترتیب  حکم  »مجری « می شود. 

در حال  حاضر نه  نس��خه ای از حکم  نزد ش��عبه  26 به  عن��وان  دادگاه  بدوی و نه  نزد 

ریاس��ت  زندان  اوین  اس��ت  و تنها یک  نسخه  انحصاری که  همان  زیراکس  مورد رؤیت  

ما در زندان  است ، نزد دادستان  کل  تهران  »محفوظ « است .

 قاضی شعبه  36 تجدیدنظر چندباره اذعان  داشته  است  که  حکمی از مصدر شعبه  

ابالغ  نشده  است . به  خانواده ها و وکال بارها از شعبه  36 چنین  پاسخی داده  شده  است  

که  »حکمی از سوی ما به  متهمان  ابالغ  نشده  است .« خانواده ها در مصاحبه  مطبوعاتی 

1384/2/18 این  حقیقت  را عنوان  کردند که  در دفتر دادستان  کل  به  هنگام  گفتگوی 

تلفنی وی با آقای زرگر رئیس  ش��عبه  36 تجدید نظر و در حالی که  مکالمه  از طریق  

بلندگوی تلفن  پخش  می شد، آقای زرگر تصریح  کرده  است  که  حکمی ابالغ  نکرده  و 

همی��ن  امر در دفتر یک  مقام  دیگر به  هنگام  تماس  تلفنی وی با آقای زرگر، به  عینه  

تکرار ش��ده  است . اینجانب  در ساعت  25:12 روز پنجشنبه  8 مرداد 1383 زمانی که  

از طرف  قاضی شعبه  26 از زندان  محل  بازداشت  به  دادگاه  انقالب  احضار شده  بودم ، 

از دفتر شعبه  26 با دفتر شعبه  36 طی صحبت  تلفنی پرسش  کردم  که  »آیا حکمی 

از س��وی شعبه  36 به  من  ابالغ  شده  است ؟« مس��ئول  دفتر پاسخ  داد: »همانطور که  

به  وکیل  ش��ما گفته  شد چنین  حکمی را ما ابالغ  نکرده ایم .« مهم تر از آن  در ساعت  

50:13 روز دوش��نبه  1384/2/19 با اس��تفاده  از امکان  مرخصی، در دفتر شعبه  36 

تجدیدنظر با آقای عباس��یان  قاضی دیگر شعبه  گفتگو کردم  و وی تصریح  کرد که  از 

مصدر شعبه  حکمی ابالغ  نشده  است . من  از آقای عباسیان  پرسیدم  چنانچه  قول  شما 

را به  نام  خودتان  در مکتوب  خود به  عنوان  مس��تند استفاده  کنم  از نظر شما اشکالی 

ندارد؟ وی در پاسخ  عنوان  کرد که  نه  اشکالی ندارد.
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بدین  روی اساسا حکمی در کار نیست . لذا در یک  ترفند، زیراکس  انشای حکم  که  

به  هر طریق  از ش��عبه  خارج  شده  است ، به  رؤیت  من 11 ماه  از عالم  بی خبر و وکیل-

نادیده  رس��ید. طبق  ماده  215 همان  قانون  »پیش  از امضای دادنامه ، تسلیم  رونوشت  

آن  ممنوع  اس��ت ، متخلف  از این  امر به  س��ه  ماه  تا یک  سال  انفصال  از خدمات  دولتی 

محکوم  خواهد شد.« تحقق  این  امر در دستگاه  قضایی موجود، به  رؤیاپردازی شیرین  

کودکانه  می ماند.

جالب  آن  که  س��خنگوی پیش��ین  قوه  قضاییه  در مهر ماه  82 حتی قبل  از داستان  

پلیس��ی رؤیت  حکم ، ط��ی مصاحبه  مطبوعاتی اع��الم  کرده  بود ک��ه  »آنان  در حال  

س��پری کردن  دوره  محکومیت  خود می باشند«، حال  آن  که  وکالی پرونده  در تاریخ  

1382/10/9 � 4 ماه  پس  از اعالم  خالف  واقع  آقای الهام  سخنگوی قوه  � اخطاریه ای 

از شعبه  36 تجدید نظر در خصوص  »تسلیم  الیحه  اعتراضیه  تکمیلی « برای اینجانب  

را دریافت  کرده  بودند.

 در تاریخ  1383/7/28 قاضی شعبه  26 قرار بازداشت  دستگیری خرداد ماه  1382 

را پس  از 16 ماه  تبدیل  به  وثیقه  کرده  و روزهایی چند پس  از آن ، وثیقه ای به  میزان  

50 میلیون  تومان  از طرف  خانواده  تودیع  شد.

ریاست  محترم  دستگاه  قضایی !

چ��را در دوران  فترتی که  من  و دو هم پرون��ده  دیگر نه  حکم  قطعی داریم  و نه  قراری 

برای بازداش��ت  موقت  ناش��ی از آخرین  دستگیری، رها نش��ده  و هنوز پس  از گذشت  

ش��ش  ماه  از فک  قرار کماکان  در زندان  به  س��ر می بریم ؟ باز »ب��ر روی کاغذ«، ماده  

دیگری نمایان  اس��ت : ماده  570 از فصل  دهم  قانون  مجازات  اسالمی مقرر داشته  که  

»ه��ر یک  از مقامات  و مأمورین  دولتی که  برخالف  قانون ، آزادی افراد ملت  را س��لب  

کند یا آنان  را از حقوق  مقرر در قانون  اساسی محروم  نماید عالوه  بر انفصال  از خدمت  

و محرومیت  سه  تا پنج  سال  از مشاغل  دولتی به  حبس  از شش  ماه  تا سه  سال  محکوم  

خواهد ش��د.« سخنگوی دس��تگاه  تحت  مدیریت  ش��ما در 1383/8/12 در گفتگو با 

رسانه ها علت  رها نشدن  ما را »تاخیر به  دلیل  انجام  کارهای اداری « ذکر کرد. اما هم  

من  و هم  ش��ما می دانم  و می دانید که  »اراده«ای دس��ت اندرکار نگهداشت  غیرقانونی 

من  و هم پرونده هاست.
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ش��خص  ش��ما در طول  این  دو سال ، اعتراض ها و پرس��ش های خانواده ها و وکال را 

چند باره  بی پاس��خ  گذاش��ته  و کمترین  اعتنایی به  آن  نکرده اید. خاصه  آن  که  به  طور 

قطع  آقای ش��ریعتمداری وزیر بازرگانی و نماینده  مش��ترک  شما و رئیس  جمهور در 

هیات  بررس��ی مس��ائل  زندان ها، وضعیت  پرونده  و تخلفات  عدیده  را با شما در میان  

نهاده  اس��ت . چرا اراده  مدیریتی شما در دو سال  گذش��ته  برای این  پرونده  »پدیده « 

امکان  بروز و ظهور نیافت ؟

در تمام  مدت  دو سال ، ما در یک  بازداشتگاه  خاص ، غیرقانونی و ثبت  نشده  به  سر 

می بریم . ریاس��ت  زندان  اوین  به  هیچ  روی مس��ئولیت  من  و دو هم پرونده  را به  عهده  

نگرفت��ه  و نمی گیرد، کما این  که  حاضر به  اظهار نظر در مورد آزادی مش��روط  ما در 

س��یر اداری مربوطه  نیز نیست . نام  ما سه  نفر در حافظه  کامپیوتر مرکزی زندان  اوین  

موجود نیس��ت  و کاردکس��ی به  نام  من  در زندان  اوین  وجود ندارد. در حالی که  ما در 

گوشه ای پرت افتاده  در فضای عمومی اوین  »محبوس « هستیم،  با شیئی مشکوک  به  

ش��نود در محل  اتاق  و دو دوربین  مداربسته  در حیاط  محصوِر کوچک  به  طور دائمی 

کنترل  می ش��ویم . در طول  این  مدت  6 نامه  اداری من  خطاب  به  قضات  ش��عب  26 

و 36، و برای درخواس��ت  دیدار با وکال و... که  موضوع  و تاریخ  آن ها موجود اس��ت  با 

ممانعت  همان  اراده ، در دفتر بازداشتگاه  ضبط  و به  بیرون  ارسال  نشده  است . پای وکال 

پس  از 16 ماه  از تاریخ  بازداش��ت  به  اتاق  مالقات  اوین  باز شد. گرچه  با پرسنل  زندان  

مش��کلی نیس��ت ، اما زندان  تحت  همان  »اراده « اداره  می شود و همه  چیز را ضابط  یا 

همان  بازجو تعیین  می کند. من  می پرسم ؛ چنانچه  من  به  طور قانونی در حال  سپری 

کردن  »حکم « هس��تم  چرا در زندان  عمومی همچون  دیگران  به  سر نمی برم ؟ چرا در 

قرنطینه ؟ چرا در زندان  امنیتی ؟ 

ریاست  دستگاه  قضایی !

 از جش��نواره  دوساالنه  قانون شکنی که  دادس��تان ، بازپرس ، بازجو، عضو حراست  قوه  

قضاییه  در آن  مش��ارکت  داش��ته  و از مجموعه  اقدامات  همه  آن ها که  ش��کایت پذیر و 

قابل  پیگیری است ، بگذریم . ناگفته های بسیار از دیده ها و شنیده های این  زندان  و آن  

زندان ، با خود و دیگران  در ذهن  انباش��ته  اس��ت  و بیانش  به  باز کردن  سفره ای از پل  

تجریش  تا جوادیه  نیاز دارد، از این  هم  که  بگذریم ، مدت  110 روز از دستور آن  مقام  
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برای اقدام  به  آزادی مش��روط  من  و هم پرونده ها می گذرد. چرا تاکنون  دستور آزادی 

مش��روط  تحقق  نیافته  اس��ت ؟ چنین  به  نظر می رسد که  یا به  موازات  دستگاه  قضایی 

رس��می نیز دستگاه  قضایی دیگری فعال  است  یا آن  که  همه  پهنه  این  دستگاه ، تحت  

مس��ئولیت  و مدیریتتان  قرار ندارد. نوع  مواجهه  شما با مکتوب  من  تا حدودی روشن  

می سازد که  علت  کدام  است . اما نیک  بدانید که  علت  هر چه  هست  انسان های مخلوق  

خالق  واحد در میان  »ریل های موازی « و در عرصه  کش��اکش های درون دس��تگاهی، 

ب��ه  پره های جان گیر گرفتار آمده اند. مواضع  ش��ما در ماه های اخیر به  ویژه  هفته های 

تازه  گذش��ته  در یک  کفه  و آن  چه  در دس��تگاه  تحت  مدیریتتان  در جریان  اس��ت  در 

دیگر کفه . ادبیات  پرطمأنینة  »حقوق  شهروندی« در یک  سو و تاخت  و تاز بی محابا و 

پایان ناپذیر قانون کش  بخشی از دستگاه  قضایی در دیگرسو. در تجربه  عینی، نزدیک  و 

تنگاتنگ پنج  سال  اخیر خویش  به  واقع  دریافته ام  که  گویا قدرت  یک  ضابط  از قدرت  

رئیس  دستگاه  قضایی برتر است .

ریاست  محترم  دستگاه  قضایی ! 

مکتوبی که  در پیش  روی دارید مکتوبی نیس��ت  که  همچون  نامه های دوس��ال  اخیر 

خانواده ه��ای مضطر و بی دفاع  ما و وکالی بی جایگاهمان ، بی پاس��خ  گذارید. خدا در 

آخری��ن  کتاب  از صفت  »مس��ئول« برای توصیف  خود اس��تفاده  می کند. ش��ما چه  

مس��ئولیتی در قبال  رخداده��ای مقابل  روی خود به  عنوان  بن��ده او بر عهده  دارید؟ 

نامه  من  نامه  »ش��کوه  و شکایت« نیست . قبل  از این  خانواده ها و وکال متعدد شکایت  

کرده اند، بس  بالاثر.

»انما اشکوا بثی و حزنی الی الله«؛ شکایت  غم  و اندوه  خود را نزد خدا می برم. )کتاب  

حکیم  محکم ، یوسف  86(

نامه  من ، نامه  مخلوق  بس  صاحب  حقوق  خدای ناظر تیزبیِن پرسش��گر است . نامه  

من  نامه ای اس��ت  برای تعیین  تکلی��ف  وضعیت  ضدقانونی محاط  بر من  و دوس��تان  

هم پرونده  و س��رآمدن  طنز تلخ  دو س��ال  اخیر. با پیش  از آن  کاری نیست . این  نامه ، 

نامه  درخواست  آزادی هم  نیست . تکلیف  را روشن  کنید یا محکوم  حکم  داِر زندان کش  

هس��تم  یا محبوس  بی دلیِل اس��یر بغض  و کینه های طیفی که  میل  و مقصود نهایی 

آن ها صرفا »نگهداش��ت « و »حبس « ما به  مفهوم  واقع  واژه  اس��ت . »الیس  الله بکاٍف 
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عبده« ؛ آیا خدا کفایت کننده  عبد خود نیس��ت ؟ )کت��اب  حکیم  محکم ، زمر36( چرا 

قطعا هس��ت . قطعا کفایت  خدا با قاعده  و قانون  تحقق  می یابد، اما من  در این  گوش��ه  

خاک  او در جستجوی رد پای خاک گرفته ای از قانونم .

آقای خاتمی ریاست  جمهور و ریاست  شورای عالی امنیت  ملی!

ش��خص  شما را بس��یار کوتاه تر مخاطب  قرار می دهم  و هم  ساده تر و روان تر. کوتاه تر 

از آن  خاطر که  داس��تان  اصلی برای مخاطب  قبلی روایت  شده  مضاف  آن  که  شخص  

ش��ما از طریق  آقای شریعتمداری نماینده تان  در هیات  بررسی مسائل  زندان ها و نیز 

وزارت  اطالعات  رس��می و همچنین  از طریق  خانواده  و طرق  دیگر، در جریان  مسائل  

قرار دارید. و ساده تر و روان تر بدان  علت  که  با شما راحت ترم  نه  از دیدگاه  امنیتی . نه  

باک  نه  بیم ، راحتی روانی .

آقای خاتمی،

 ش��خص  ش��ما برابر اصل  یک صد و سیزده  قانون  اساسی »مس��ئولیت  اجرای قانون  

اساس��ی « را عهده  دارید و نیز مطابق  اصل  یک صد و بیست  و یک  »در پیشگاه  قرآن  

کریم  و در برابر ملت  ایران  به  خداوند سوگند یاد کرده اید که  پاسدار آن  باشید.«

اینجانب  در تجربه  ملموس  پنج  سال  اخیر خود و با نگاهی از درون ، در رویارویی با 

آن  بخش  از نظام  که  با آن  سر و کار داشتم  نه  »خدا« را دیدم  و نه  »قانون « را. حس  

حضور خدا جوهره اعتقاد به  اوس��ت ؛ »ان الله یحول  بین المرء و قلبه«؛ به  درستی خدا 

حائل  است  میان  مرد و قلبش. )کتاب  حکیم  محکم ، انفال 24( 

ح��س  حضور، هم  به  تکری��م  پروردگار، و هم  به  مجموع��ه ای از خودداری ها منجر 

می شود. من انسان متوسط  دارای ضعف های خاص  خود، در مجموعه  برخوردها حس  

حضوری ندیدم . ش��لتاق های بی پایان ، نقطه  مقابل  حس  حضور است . قانون  هم  صرفا 

پوشش��ی است  که  در مواقع  ضرور برای پوش��اندن  سلسله  اعمال  قانون  شکنانه  به  کار 

گرفته  می شود. شش  ماه  پس  از دستگیری من  در خرداد 82 ریاست  وقت  کمیسیون  

اصل  90 مجلس  شش��م  در گزارشی مش��روح  به  هیات  رئیسه  همان  مجلس  � مربوط  

به  ش��کواییه  خانواده های تقی رحمانی، هدی صابر، امی��ر طیرانی و رضا علیجانی به  
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ش��ماره  90/16036/4760 م � تصریح  کرده  اس��ت  که  »برخی از مسئولین  بلندپایه  

وزارت  اطالعات  در جلسه  مورخه  1382/7/21 کمیسیون  ویژه  صراحتا اعالم  کرده اند 

که  افراد یادش��ده  هیچ  گونه  دخالتی در ناآرامی های اخیر کوی دانش��گاه  نداشته اند و 

لذا ادامه  بازداش��ت  این  افراد قطع  نظر از غیرموجه  بودن  اصل  بازداش��ت  انجام  شده ، 

نمی تواند منطبق  با قانون  باشد.«

بن��ا ب��ر نظر صریح  وزارت  اطالع��اِت تحت  مدیریت  کالن  ریاس��ت  جمهور که  نظر 

کارشناس��ی در حوزه  امنیتی قلمداد می ش��ود، هم  اصل  بازداشت  »غیرموجه « و هم  

ادامه  بازداش��ت  »غیرمنطبق  با قانون « است . شخص  شما نیز به  طور دقیق  در جریان  

مجموع��ه  اقدامات  غیرقانونی � ضدقانونی در برخورد ب��ا اینجانب  و هم پرونده ها قرار 

دارید.

آقای رئیس  جمهور! 

شخص  شما »قسم « یاد کرده اید که  پاسدار قانون  باشید، از دیدگاه  اینجانب ، یاد قسم  

در میهن  ما، حال  و هوا و وزن  مخصوصی دیگر دارد؛ مرد قسم  یاد کرده ! در ایراِن ما 

»قسم «، هم  میثاق داری خدشه ناپذیر علی )ع (، هم  قول  و تار سبیل  ستارخان لوطی 

و هم  ش��رافت  ملی مصدق  را حمل  می کند. و فراتر از آن ها مقید به  جوهره برداش��ت  

خدا از »قسم  محکم « در کتاب  آخر است :

»الیؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم  و لکن  یواخذکم  بما عقدتم  االیمان «؛ خدا ش��ما 

را به  س��وگندهای بیهوده تان  مؤاخذه  نمی کند ولی به  سوگندهایی که  )از روی اراده( 

می خورید شما را مؤاخذه  می کند. )کتاب  حکیم  محکم ، مائده  89(

قس��م  ش��ما قسمی از سر اراده  و از جنس  محکم  و قابل  مؤاخذه  است . سیر بی مهار 

قانون ش��کنی در برخورد با خود و دوس��تان  هم  پرونده  را در بخش  اصلی نامه  جزء به  

جزء روایت  کرده ام . ما، خانواده ها و متعدد نمونه های بی حریم  دیگر، قربانی تهاجمات  

قانون شکنانه ایم ! پژواک  قسم  شما کجا شنیده  می شود؟ دگر چه  اتفاقی باید رخ  دهد 

تا ش��خص  ش��ما به  جد از حقوق  ما به  عنوان  جزیی از ملت  دفاع  کنید؟ ابرام  شما بر 

اجرای قانون  در مورد ما حداقل  انتظار است .
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آقای خاتمی ! 

به  صراحت  می گویم  روند دو س��ال  اخیری که  بر ما رفت  از بدو دس��تگیری تاکنون ، 

یک  »گروگانگیری« آش��کار توسط  طیفی است  که  خود را صاحب  »اراده  برتر« تلقی 

می کند و ما »گروگان« آنیم . نگهداش��ت  و حبس  ما حاکی از اراده  مش��خص  سیاسی 

اس��ت  و کمترین  دلیل  حقوقی را فاقد است . قس��م  شما وزن  مخصوص  ایرانی را باید 

واجد باشد. من  منتظرم  و خدای ناظر بر قسم ، منتظرتر.

آقایان!

مکتوبی که  به  ته  رس��ید، نه  برای »بایگانی « و نه  برای »حاشیه نویس��ی «های معمول  

اداری اس��ت . در پایان  این  روند غیرقانونی � ضدقانونی، خواهان  اجرای همین  قوانین  

موجود مورد نظر شما در مورد خود و هم پرونده ها هستم ؛ قرار بازداشت  خرداد 1382 

تبدیل  و حکم  مربوط  به  پرونده  پیش��ین  نیز غیرقطعی است . چرا زندان ؟ چرا حبس ؟ 

چرا اعمال  »اراده  برتر«؟ اراده  برتر صاحب  منش��ا دیگری است : »اگر خدا به  تو زیانی 

برساند، آن  را برطرف  کننده ای جز او نیست  و اگر برای تو خیری بخواهد، بخشش  او 

را ردکننده ای نیست.« )کتاب  حکیم  محکم ، یونس  107(

در انتظار پاسخ  عاجل  آقایان  هستم ، بدیهی است  که  در صورت  عدم  تعیین  تکلیف  

و احقاق  حق  در یکی دو هفته  آینده ، حق  هرگونه  اعتراض  و نیز سرگشاده  کردن  این  

مکتوب  برای اینجانب  محفوظ  خواهد بود. حقی که  دو سال  آن  را بالاستفاده  گذاردم  

تا مگر غائله  پایان  یابد. این  اش��اره ، اشارت  تهدید نیست . به  هر روی باید روشن  شود 

پاس��خگوی وضعیت  من  کیست . در ش��رایطی که  نه  وکال پرونده  اینجانب  را مطالعه  

کرده  و نه  می دانند که  علت  نگهداشت  چیست . اینجانب  به  عنوان  عضو کوچک  جریان  

ملی � مذهبی نه  با چش��م  امید به  بیرون  مرزها و نه  با اتکا به  جریان  راس��ت  جهانی 

برای بازکردن  فضای فکری � سیاسی در ایران ، بل  با اعتقاد ویژه  به  درون جوش  بودن  

دموکراس��ی در میهن ، خواهان  احقاق  حق  خود و دوس��تان  هم پرونده  به  دور از غوغا 

و جنجال  و به  طور عقالنی هس��تم  و رویه  دو س��ال  اخیرم  نیز ش��اهدی بر آن  است . 

ضمن  آنکه  لگدکوب  شدن  حقوق  خود، دوستان  و خانواده های به  غایت  تحت  ستم  را 

برنمی تابم . اینجانب  هدی رضازاده  صابر متولد ایران  معتقد به  وجود همه  جا منتش��ر 

پروردگار ناظر، با اعتقاد به  مذهب  باالن  اسالم ، باوردار به  عنصر ملی مصدقی و فرزند 
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ناچیز انقالب ، خود را صاحب  حق  اعتراض  می دانم  و بس  به  کمک  خدا امید دارم :

»و اوس��ت  کس��ی که  باران  را پس  از آن  که  )مردم( نومید ش��دند، فرود می آورد و 

رحمت  خویش  را می گستراند و هم  اوست  ولی ستوده .« )کتاب  حکیم  محکم ، شوری 

 )28

ناامیدی را خدا گردن  زده  است .

با احترام 

هدی  صابر 

 1384/2/25



رضاعلیجانی*

دست کم قوانین خودتان را رعایت کنید

به  نام  خدا

حضور محترم  اعضای شورای عالی امنیت  ملی 

با سالم  و وقت بخیر

این  نامه  از سوی یک  زندانی با این  »توجهات « خطاب  به  تک  تک  اعضای شورای عالی 

امنیت  ملی نوشته  می شود که :

نزدیک  به  دو س��ال  پیگیری مس��تمر و دیدار اعضای زجرکشیده  خانواده  و وکالی 

محترم  پیگیر و بی اعتنایی دیده  از دستگاه  قضایی، با افراد و نهادهای مختلفی از قوای 

مقننه  )در مجلس  شش��م (، مجریه  و قضاییه  و هیات  مربوط  به  رس��یدگی به  وضعیت  

زندانیان  سیاس��ی و... )که  ح��دود 40 دیدار و همین  تعداد نامه نگاری را نیز ش��امل  

می شود( به  نقطه  کور و بن بست  رسیده  است .

ط��رح  مکرر ظلم  به  من  و ما )بنده  و دو دوس��ت  هم پرون��ده ( و نقض  مکرر حقوق  

اولیه م��ان  با افکار عمومی از طریق  رس��انه های جمعی و مدنی با گوش های بس��ته  و 

سنگین  مسئوالن  پرونده  مواجه  گردیده  است .

*  رضا علیجانی: ظلم از حد گذشته است - اردیبهشت 1384. رضا علیجانی در سال 1341 در قزوین 
به دنیا آمد. نویس��نده، روزنامه نگار و فعال سیاس��ی ملی – مذهبی است. در سال های پس از انقالب 
بیش از هفت سال را به اتهامات مختلف سیاسی-امنیتی در زندان به سر برد. سرانجام در ابتدای سال 

1390 به صورت غیرقانونی از کشور خارج شد و اکنون مقیم کشور فرانسه است.

http://news.iran-emrooz.net/index.php?/news/more/1888/
http://news.iran-emrooz.net/index.php?/news/more/1888/
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ظلم  و اجحاف  و قانون شکنی در حق  من  و ما به  حد افراط  و حتی مرز وقاحت آمیزی 

رسیده  است  که  در سطور بعد اشاره ای بدان  خواهد آمد.

بنا به  ش��نیده های مکرر پرونده  قبلی ما )15 نفر ملی � مذهبی ( در رابطه  با شعبه  

26 دادگاه  انقالب  )پرونده  ملی � مذهبی ها( مربوط  به  س��ال  79 و نیز پرونده  ما )سه  

نفر( در رابطه  با دانشگاه  )مربوط  به  سال  82(، زیر نظر شورای عالی امنیت  ملی قرار 

گرفته  است .

ظاهرا قدرت  تیم  مس��ئول  این  پرونده  و پرونده های مش��ابه  که  در ادبیات  سیاسی 

رای��ج  »اطالعات  موازی « خوانده  می ش��ود باالتر و بیش��تر از رؤس��ای جمهور و قوه  

قضاییه  می باش��د. پس  طبیعی است  که  چنین  نتیجه  گرفته  شود که  آنان  پشتیبانان  

و پش��تگرمی های جدی دارند که  می توانند در براب��ر کل  قوه  مجریه  )و از جمله  نهاد 

اطالعاتی آن ( و در برابر مسئوالن  ظاهرا باالتر خود در قوه  قضاییه  ایستادگی کنند و 

خط  آنان  )مبنی بر آزادی ما( را نخوانند. و اما آیا آن  شورا به  دنبال  احقاق  حق  هست  

ی��ا خیر و این  که  آن  طیف  موازی خط  این  ش��ورا را خواهند خواند یا نه ، در روزهای 

آینده  مشخص  خواهد شد. اما این  نامه  به  این  دلیل  مشخص  نوشته  می شود که :

کاسه  صبر من  )و ما( بر اثر این  همه  ظلم  و اجحاف  و قانون شکنی دیگر لبریز شده  

است  و سیر پیگیری های خانواده  و وکال )اعم  از ده ها دیدار و ده ها مکاتبه ( نیز بیانگر 

استیصال  آنان  است . من  و ما تاکنون  خود به  طور مستقیم  برخورد ویژه ای با این  سیر 

نداش��ته ایم  و دندان  بر جگر نهادیم  که  س��یر اطالع رسانی ها و برخوردهای خانواده ها 

و وکال به  س��رانجام  برسد و هم  اینکه  حساسیت  شگفت انگیز و فوق العاده ای که  طیف  

مزبور تا حد ترس��یم  تصاویر و توهم های مالیخولیایی درباره  ما وس��عت  و شدت  یافته  

بود، خنثی گردد و یا کاهش  یابد. اما اینک  با لبریز ش��دن  این  پیمانه  دیگر راهی جز 

تشدید اقدامات  اعتراضی به  صورت  مستقیم  باقی نمانده  است . اعضای آن  شورا قطعا 

مطلعن��د که  این  اعتراضات  می تواند در عرصه  افکار عمومی، ابعاد داخلی و بین المللی 

بیابد. از آن  جا که  این  انعکاس  و تبعات  آن  برای اعضای آن  شورا که  به  طور طبیعی 

دارای حساس��یت  و مسئولیت  سیاسی � امنیتی هستند مورد توجه  خواهد بود، بنده  

خواس��تم  از قبل  آن  ش��ورا را در جریان  قرار دهم . و ترجیحم  به  طور قطع  این  اس��ت  

که  در همین  جا و همین  مرحله  به  این  ظلم  و قانون شکنی فاحش  پایان  داده  شود.

این  ش��ورا جدا از مسئوالن  قوای مهم  کش��ور، افراد گوناگونی از طیف های مختلف  
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درون  حاکمی��ت  را در ب��ر می گی��رد، بنابراین  ج��دا از آن  که  این��ک  در حد باالترین  

نهادهای تصمیم گیرنده  سیاس��ی � امنیتی اس��ت ، مجموع��ه ای دربرگیرنده  و فراگیر 

از حاکمیت  را نی��ز نمایندگی می کند. بنابراین : اگر در طی اقدامات  اعتراضی بنده  یا 

دیگران ، پی آمدها و تبعاتی برای ما داش��ته  باشد، به  طور مستقیم  اعضای محترم  این  

شورا � عالوه  بر دیگر نهادها و مقامات  � مسئول  خواهند بود.

اما صورت  مسئله  چیست ؟

علیرغم  آن که  از قبل  در جریان  پرونده  ملی � مذهبی ها بوده اید و بس��یاری از اعضای 

ش��ورا نیز بنا به  اقتضائات  ش��غلی و ارتباطی دیگر در جریان  امر قرار دارند، اما جهت  

یادآوری فشرده ای از صورت  مسئله  را برایتان  شرح  می دهم .

بنده  در شش��م  اسفند 79 در محل  کارم  )اتاق  سردبیری مجله  ایران  فردا( دستگیر 

ش��دم . قبل  از من  آقایان  مهندس  س��حابی و هدی صابر نیز دستگیر شده  بودند. پس  

از آن  نیز در 21 اس��فند همان  س��ال  تعداد دیگری از فعاالن  ملی � مذهبی دستگیر 

شدند. آنچه  بر این  جمع  در سیر بازجویی ها، تشکیل  پرونده  و دادگاه  گذشت  بارها به  

اطالع  مقامات  گوناگون  و نیز افکار عمومی رس��یده  است . بنده  نیز در آن  پرونده  پس  

از گذران  جلس��ات  متعدد بازجویی که  به  طور مکرر با بازجویی های شبانه  و با ضرب  

و شتم  همراه  بود و سپری کردن  شش  ماه  و نیم  انفرادی و چند ماه  اتاق  جمعی آزاد 

شدم  و پس  از تشکیل  دادگاه  به  6 سال  حبس  و 10 سال  محرومیت  اجتماعی محکوم  

ش��دم . حکم  دادگاه  � البته  به  طور ناقص  � در دفتر ش��عبه  تحویل  ما گردید که  بدون  

مهر و امضاء بود و گفته  می ش��د که  روال  دادگاه  انقالب  در این  نوع  پرونده ها همیشه  

به  این  گونه  اس��ت . )گویا برای این  که  از اوراق  این  دادنامه ها جهت  کسب  پناهندگی 

سیاس��ی اس��تفاده  نش��ود به  صورت  یک  روال  معمولی این  اوراق  به  شکل  غیرقانونی 

یعن��ی بدون  مهر و امضاء به  محکومان  دادگاه  تحویل  می گردد(. به  هر حال  در مهلت  

مقرر به  آن  حکم  بدوی اعتراض  نمودم .

در 24 خرداد ماه  بار دیگر این  بار به  اتهام  تحریک  دانشجویان  به  اغتشاش  و اخالل  

در امنیت  ملی و مسائلی از این  دست  بازداشت  شدم . در ابتدا منزلم  برای پیدا کردن  

نمی دانم  چه  چیز نامعلومی زیر و رو ش��د و بس��یاری از نوشته ها و کتب  غیرمرتبط  با 

اتهام  و حتی عکس ها، نوارها و نوش��ته های پژوهش��ی و مطبوعاتی مربوط  به  همسرم  
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بدون  توجه  به  توضیحات  و اعتراضات  من  توسط  ماموران  ضبط  شد.

بازجویی در این  پرونده  نیز همراه  با ضرب  و ش��تم  آغاز ش��د و طبق  رویه  مرسوم  با 

چشم بند و رو به  دیوار و این  بار نیز پس  از تحمل  چهار ماه  و نیم  انفرادی به  یک  اتاق  

جمعی چهارنفره  منتقل  شدم . در حالی که  کل  بازجویی هایم  به  20 ساعت  نمی کشید 

و آخری��ن  آن ه��ا 19 تیر 82 بود. اما همچنان  در انفرادی بودم  تا در تاریخ  5 آبان  ماه  

82 )همزمان  با س��فر لیگابو نماینده  ویژه  سازمان  ملل  برای  رسیدگی به  وضع  آزادی 

بیان  در ایران ( به  اتاق  جمعی تغییر مکان  یافتم . )ضمن  آن  که  چهار روز بعد از ورود 

به  اتاق  جمعی، وقتی هیات  رس��یدگی به  وضعیت  زندانیان  سیاس��ی به  اتاقمان  آمد 

دادستان  تهران  در برابر همان  جمع  که  یکی از وزرای دولت  نیز حضور داشت  به  من  

وعده  آزادی در هفته  آینده  را داد!(

وضعیت  ضوابط  و اداره  انفرادی های این  زندان  ویژه  نیز در ابتدا بس��یار ناش��یانه  و 

افتضاح  بود. به  طور مثال  همه  زندانیان  مجبور بودیم  با چش��م بند در س��الن  انفرادی 

پابرهنه  راه  برویم  در حالی که  خود آقایان  با کفش  و دمپایی راه  می رفتند � یک  حوله  

کوچک  برای خشک  کردن  دست  و صورت  نمی دادند و مجبور بودیم  با آستین  روپوش  

زندان  دست  و صورتمان  را خشک  کنیم  � با وجود شدت  گرمای هوا در تابستان  یک  

ظرف  کوچک  پالس��تیکی آب  هم  در س��لول ها نبود � نگهبان ها فکر می کردند فقط  

روزی س��ه  بار باید زندانیان  را به  دستش��ویی ببرند و بیشتر از سه  بار را یا نمی بردند 

یا با تعلل  بس��یار می بردند )در حالی که  در همه  زندان ها معمواًل روزی 6 بار زندانی 

انفرادی را به  دستش��ویی می برند. این  مسئله  حتی در زندان  59 سپاه  در عشرت آباد 

در س��ال  80�79 که  در آن  جا بودیم  رایج  بود( و... و مدت ها طول  کش��ید تا مسائل  

ابتدایی رایج  در زندان های انفرادی توس��ط  مسئولین  این  بازداشتگاه  که  دو سه  سالی 

بود پذیرای زندانیان  انفرادی بود پذیرفته  شود. من  خودم  یک  بار در یکی از شب ها به  

علت  دل پیچه  شدیدی که  داشتم  و عدم  مراجعه  نگهبان  برای بردن  به  دستشویی، در 

طی یک  شب  دوبار مجبور شدم  در ظرف  یک  بار مصرفی که  صبحانه  می دادند مدفوع  

کنم  و دوس��تان  دیگری هم  بودند که  به  علت  برخی بیماری ها دچار تکرر ادرار بودند 

و مجبور می شدند در داخل  لیوان  یا ظروف  دیگری در سلول  ادرار کنند.

موارد قانون ش��کنی در بازجویی ها و سیر رسیدگی این  پرونده  نیز بی حساب  است  

)از جمله  بازداشت  با ورقه ای غیررسمی که  جمالتی را روی یک  ورقه  امتحانی نوشته  

بود، بازداش��ت  بدون  هیچ  »مستند«ی برای اثبات  ادعاها و اتهامات  � اتهاماتی که  در 
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پرونده هایی از این  نوع  ظاهرا قرار اس��ت  پس  از بازداشت ، با اقرار خود متهم  یا ادعای 

برخی متهمان  علیه  برخی دیگر »اثبات « ش��ود! � و عدم  تمدید قرار بازداش��ت  به جز 

4�3 نوب��ت  در ط��ی 17 ماه  )از 24 خرداد 82 تا 30 مهر 83 که  تبدیل  قرار ش��دیم ، 

ط��رح  س��ؤاالت  مکرر و عموما خارج  از پرونده ، تفتیش  عقای��د، عدم  دیدار با وکیل  تا 

اولین  مرخصی در اردیبهش��ت  ماه  83 در خ��ارج  از زندان  � که  بعدها با پیگیری های 

مکرر پس  از یک  سال  و اندی اجازه  دیدار در زندان  داده  شد � اعتراف گیری به  زور و 

اجبار و فش��ار جسمی و روانی از برخی افراد جوان تر پرونده  و به  همین  شکل  گرفتن  

مصاحب��ه  تلویزیونی از آنان  و...(. اما به جز چند اقرار و ادعای به  اجبار اخذ ش��ده  که  

آن  دوس��تان  نیز بالفاصله  پس  از خروج  از زندان  به  ش��رح  ماجرا و تکذیب  گفته های 

تحت  فش��ار اظهار ش��ده  خود پرداختند، پرونده  ما چنان  خالی بود که  مرده  شور هم  

برای ما گریه  کرد! )درباره  این  امر می توانید به  طور مس��تقیم  از نهادهای امنیتی و یا 

از همین  دس��تگاه  قضایی و شعبه  مربوطه  پرونده  � شعبه  26 � استعالم  کنید(. البته  

آقایان  تصمیم گیر پش��ت  پرونده  حرف های اصلی و جدی شان  را به  طور شفاهی به  ما 

اظهار کردند و مس��ئله  اصلی آن ها نقشی بود که  آنان  تصور می کنند ما در میان  ملی 

� مذهبی ها ایفا کرده ایم  و نیز نقش  و ارتباطی بود که  تصور می کنند ما با دانشگاه ها 

داش��ته ایم . جدا از صحت  و س��قم  این  تصویرها و تصورها س��ؤال  این  است  که  اشکال  

این  کارها در کجاس��ت ؟ آیا آرمان  انقالب  بزرگ  مردم  ایران  علیه  رژیم  اس��تبدادی و 

وابس��ته  گذش��ته  آزادی و عدالت  و استقالل  نبوده  اس��ت  و مذهب  نیز در پرتو همین  

آرمان ها تفس��یر و تعبیر نمی ش��ده  اس��ت ؟ آیا همین  ادعا که  به جز برای یک  عده  و 

طیف  مش��خص ، حق  حرکت  و فعالیت  )در حوزه  فردی و جمعی، حزبی و دانشگاهی 

و...( برای دیگران  نیس��ت  و آن ها حق  فعالیت  و نفس  کش��یدن  و طرح  اندیش��ه های 

فرهنگی و سیاسی و تاریخی و... خود را ندارند، مهر تأییدی بر این  داعیه  نمی زند که  

انقالب  بزرگ  مردم  ایران  توس��ط  عده ای به  انحراف  رفته  و از مس��یر آرمان های خود 

خارج  شده  است ؟ 

س��ربازجوی تی��م  بازجویی ما در آخرین  دیدارش  با تأکی��د بر اینکه  این  جمالتش  

را فراتر از س��یر بازجویی ها و بلوف ها و پلیتیکهایی که  بازجو و متهم  به  هم  می زنند، 

بدانم ، به  من  به  صراحت  گفت  نگاه  »نظام « )که  اس��م  مس��تعار خود آقایان  و حامیان  

باالیی شان  و اطالعات  موازی است ( به  شما سه  نفر خیلی سیاه  است . شماها از نظر ما 

از دست  رفته اید. )منظورش  را من  چنین  فهمیدم  که  اصالح ناپذیریم !( دفعه  بعد دیگر 
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ن��ه  به  اتهام  اخ��الل  امنیتی بلکه  به  اتهام  »محاربه « به  زندان  خواهید آمد و یا این  که  

در بیرون  به  ش��ما ترفند خواهیم  زد )جمله اش  دقیقا همین  بود و البته  در ذهن  من  

بالفاصله  ماجرای سعید عسگر تداعی شد(. آقایان  در سیر بازجویی ها بارها انگیزه های 

اصلی و فراقانونی ش��ان  را در برخورد با ما با تأکید اظهار می کردند. آن ها نه  کاری به  

قانون  داشتند و نه  به  اهداف  و آرمان های انقالب .

اما بزرگان  جریانی که  ما بدان  منتس��بیم  خود از اندیشمندان  و فعاالنی هستند که  

در آن  انقالب  بزرگ  علیه  زندان  و ش��کنجه  و اس��تبداد، علیه  ظلم  و ستم  و استعمار، 

علیه  وابس��تگی و س��لطه  و غارت  و علیه  جهل  و تحمیق  و اس��تحمار، به  س��هم  خود 

مبارزه  کرده  و س��ختی کش��یده اند. پس  از آن  نیز در حد ت��وان  خود به  فاصله گیری 

و زاویه یابی حاکمیت  با آن  اهداف  نیز نقد و اعتراض  داش��ته اند. هر چند هر جریانی 

دارای طیف های مختلفی اس��ت  و نیز هیچ  جریانی عاری از عیب  و خطا نیس��ت ، اما 

از ش��خم زدن های امنیتی � اطالعاتی پیشینه  تک  تک  این  افراد در زندان  امنیتی 59 

)در سال های 79 و 80( چه  حاصلی به  دست  آمد؟ جز آن  که  نتوانستند نقطه  ضعف  

جدی سیاس��ی، مالی، اخالقی و... بدان  منتسب  س��ازند و نهایتا اتهامات  پرطمطراق  

اولیه  به  حد مسائل  دم  دستی چون  نشر اکاذیب  و توهین  و افترا تقلیل  پیدا کرد؟

پرونده  کنونی از آن  هم  عجیب تر است  و به  تعبیر برخی از مسئوالن  قضایی »خالی 

است«!

به  ه��ر حال  تصمیم گیرندگان  پیرامون  پرونده  ما پس  از ماه ها کش  و قوس  در 13 

اردیبهش��ت  ماه  83 ورقه ای را به  ما نشان  دادند )وبه  تعبیر خودشان  ابالغ  کردند( که  

بیانگر قطعی شدن  حکم  بدوی ما در پرونده  ملی � مذهبی ها بود. این  ورقه  هم  طبق  

معمول  مهر و امضاء نداش��ت . بنده  در پایین  آن  ورقه  فقط  نوش��تم  که  »رؤیت  شد. به  

وکیلم  داده  ش��ود« و حتی از به  کارگیری تعبیر »ابالغ  ش��د« هم  خودداری کردم . اما 

تصور اولیه  این  بود که  فقدان  مهر و امضاء مسئله ای معمول  در این  نوع  پرونده هاست  

و این  ورقه  یک  ورقه  رسمی است . اما بعدا با مراجعات  مکرر وکال و خانواده ها به  شعبه  

36 دادگاه  تجدیدنظر، و نیز در مکالمه  تلفنی آقای ش��ریعتمداری وزیر بازرگانی )به  

عنوان  یک  عضو از هیات  بررسی وضعیت  زندانیان  سیاسی ( در حضور خانواده های ما 

و نیز مکالمه  تلفنی خود آقای مرتضوی با آقای زرگر رئیس  ش��عبه  36 باز در حضور 

خانواده ه��ای ما، که  در ه��ر دو مورد نیز تلفن  روی آیفون  ب��وده  و مکالمه  را همگان  

می شنیدند؛ آقای زرگر به  صراحت  اعالم  می کند که  ایشان  حکمی صادر و ابالغ  نکرده  
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است . تحقیقات  ما نیز نشانگر آن  بود که  انشاء اولیه ای در رابطه  با حکم  صورت  گرفته  

بوده  اس��ت  که  در همان  موقع  شورای عالی امنیت  ملی دستور توقف  صدور و ابالغ  و 

اجرای حکم  را به  شعبه  مربوط  می دهد و در آن  شعبه  نیز صدور حکم ، قبل  از مرحله  

ابالغ  متوقف  می ش��ود و حتی نوشته  مزبور نه  امضاء می شود و نه  از دفتر شعبه  خارج  

می گ��ردد. گویا بعدا تیم  تصمیم گیرنده  روی پرونده  ما با تمهیداتی نس��خه ای از این  

نوشته  غیررسمی را که  ظاهرا یکی از مسئوالن  قضایی به  عنوان  »کسب  اطالع  از متن  

آن « از ش��عبه  دریافت  می کند، به  دس��ت  می آورند و از این  نوشته  غیررسمی و خارج  

نش��ده  از شعبه  برای ابالغ  سوءاستفاده  کرده  و همان  را به  عنوان  یک  حکم  رسمی به  

ما نش��ان  می دهند. اما این  ورقه  غیررسمی نه  حکم  بوده  است  و نه  طی روال  اداری و 

از طرق  رس��می به  ما و وکیلمان  ابالغ  شده  است ، بلکه  در حیاط  بازداشتگاه  به  رؤیت  

ما رس��یده  است ! کسانی که  این  سناریو را چیده  و متقلبانه  این  ورقه  غیررسمی را به  

عنوان  حکم  امضاء ش��ده  و رس��می به  ما نشان  داده اند طبق  ماده  215 آیین  دادرسی 

دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب  مجرم  بوده  و حداقل  به  3 ماه  تا یک  س��ال  انفصال  از 

خدمات  دولتی محکوم  هس��تند. پیگیری های بعدی خان��واده  و وکالی ما نیز بارها و 

باره��ا چه  از طریق  دفتر ش��عبه  36 دادگاه  تجدیدنظر و چه  از طرق  دیگر و از جمله  

تماس  مستقیم  آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی با آقای زرگر )مسئول  شعبه  36( به  

صراحت  بیانگر این  سوءاس��تفاده  بوده  و حاکی از آن  است  که  هیچ  حکمی در پرونده  

ما موجود نمی باشد. در تاریخ  30 مهر 83 نیز ما از زندان  به  شعبه  26 دادگاه  انقالب  

فراخوانده  ش��دیم  و در آن  جا در رابطه  با پرونده  دوم  خود تبدیل  قرار ش��دیم . تبدیل  

قرار بازداش��ت  ما از بازداش��ت  به  وثیقه  به  ما ابالغ  شد و بدین  ترتیب  در رابطه  با این  

دو پرونده  ما دو س��ند با ارزش��ی بیش  از یک  میلیارد ریال  نزد ش��عبه  26 در توقیف  

قرار داده ایم. 

از تاریخ  30 مهر به  بعد و پس  از تأمین  قرار دیگر هیچ  دلیلی برای ادامه  بازداشت  

ما وجود نداش��ت . زیرا ما در رابطه  با پرونده  اول  در مرحله  تجدید نظر قرار داش��تیم  

و در رابطه  با پرونده  دوم  نیز تبدیل  قرار ش��ده  بودیم . اما باز تیم  ویژه  پشت  پرونده  با 

تداوم  اعمال  زور از آزادی ما جلوگیری کرد.

اما جالب تر آن  که  در تاریخ  5 بهمن  83 آقای مرتضوی نامه ای را نزد آقای شاهرودی 

ب��رد که  طی آن  تقاضای آزادی ما با احتس��اب  گذراندن  نیمی از مدت  محکومیتمان  

مطرح  ش��ده  بود. آقای ش��اهرودی نیز به  صراحت  با این  تقاضا موافقت  کرده  اس��ت  
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)رونوشتی از این  نامه  نزد خانواده های ما موجود می باشد(. بنابراین  از آن  پس :

1 � اگ��ر ما حکمی نداریم  )که  در واق��ع  نداریم (، باید بالفاصله  )حداقل  پس  از 30 

مهر 83( آزاد می شدیم .

2 � اگ��ر هم  ب��ه  ادعای آقایان  حکمی داریم ، بنا به  دس��تور رئیس  قوه  قضاییه ، که  

دس��تور »اقدام « نه  »رس��یدگی « به  آن  را داده ، با احتس��اب  گذراندن  نیمی از مدت  

محکومیت  باید آزاد می شدیم .

اینک  س��ؤال  این  اس��ت  که  چرا پس  از گذشتن  یک  صد و ده  روز از امضای دستور 

آزادی ما توس��ط  رئیس  قوه  قضاییه  هنوز این  امر محقق  نش��ده  است  و افرادی که  به  

ظاهر باید تحت  امر مقامات  باالترخود باش��ند، خط  مافوق  خود را نمی خوانند و عمل  

به  امضای مقام  مافوق  را پش��ت  گوش  می اندازند و در اظهاراتش��ان  نیز اینجا و آن جا 

می گویند قصد آزادی ما را ندارند و می خواهند ما را در دست  داشته  باشند.

همچنین  ش��نیده ایم  که  آن ها می خواهند »مرخصی « را جایگزین  »آزادی « کنند. 

یعنی با ادامه  ظلم  و اجحاف هایش��ان  همچنان  بر قانون شکنی ش��ان  ادامه  دهند و ما 

را علیرغم  الف ( نبود هیچ  حکم  قضایی برای بازداش��ت  و حبس ، و ب( دس��تور آزادی 

ب��ا فرض  ادعای آنان  مبنی بر وجود حکم ، همچن��ان  در زندان  نگه  دارند؛ اما با دادن  

»مرخصی«ه��ای نامنظم  ادواری، ما و خانواده ها را س��اکت  نگ��ه  دارند. ضمن  آن  که  

دادن  مرخصی به  زندانیان  در وضعیت  کنونی زندان های کش��ور، از جمله  زندان  اوین ، 

ب��ه  صورت  یک  امر متداول  درآمده  اس��ت  و واحد و مقی��اس  آن  برای جرایم  عادی از 

س��اعت  و روز گذش��ته  و به  شکل  هفته  و ماه  در آمده  است . اما در این  مورد نیز برای 

زندانیان  سیاس��ی مقیاس  مرخصی 24 و 48 س��اعت  و یکی، دو روز اس��ت . بنابراین  

علیرغم  آن  که  دادن  مرخصی های محدود به  زندانیان  سیاس��ی حاتم بخش��ی نیست ، 

اما متاسفانه  در رابطه  با ما همراه  با نوعی »فریبکاری « است . یعنی به  جای آن  که  ما 

30 روز هر ماه  را بیرون  )یعنی آزاد( باشیم  )چون  هم  حکم  نداریم  و هم  بنا به  ادعای 

وجود حکم ، دستور آزادی داریم (، تنها چند روز آن  را به  عنوان  »مرخصی « در بیرون  

به  س��ر بریم . خانواده های ما ضمن  آن  که  توصیه  نمی کنند از این  امکان  حداقل  برای 

حل  مشکالت  فردی و خانوادگی خود استفاده  نکنیم ، اما هیچگاه  فریب  مرخصی ها را 

نمی خورند و جایگزین  کردن  آن  به  جای آزادی را که  حق  مس��لم  و طبیعی و قانونی 

ماست نمی پذیرند و به  پیگیری ها و اعتراضات  خود ادامه  می دهند.
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اما ش��نیده ایم  عالوه  بر مانور تبلیغی آقای��ان  روی مرخصی ها، در بعضی حوزه های 

داخلی و برخی حوزه های خارجی، روی ش��رایط  زندگی ما نیز نکات  ش��گفت انگیزی 

چون  صرف  غذای آن  چنانی و زندگی در سوئیت  )!( را مطرح  کرده اند. در این  رابطه  

نیز ش��ایان  ذکر اس��ت  ما در زندان  ویژه ای زندگی می کنیم  که  یک  زندان  غیررسمی 

اس��ت  که  به  ظاهر درون  جغرافیای یک  زندان  رس��می )یعنی اوین ( قرار دارد. اسامی 

هیچکدام  از ما و دیگر افراد بازداش��تی در انفرادی ها یا اتاق  جمعی این  بازداش��تگاه  

در فهرس��ت  زندانی��ان  اوین  ق��رار ندارد و خان��واده  یا وکیل  هیچک��دام  از زندانیان  و 

بازداشتی های این  زندان  ویژه  نمی توانند از طریق  واحد اطالعات  زندان  اوین  � که  در 

مجاور در ورودی زندان  قرار دارد � از وضعیت  زندانی خود )مانند قرار بازداشت ، مدت  

بازداشت  و...( و نه  حتی از حضور یا عدم  حضور عضو خانواده  خود در این  بازداشتگاه  

ویژه  مطلع  ش��وند. همچنین  ورود و خروج  هیچکدام  از زندانیان  این  بازداش��تگاه  چه  

توس��ط  مامورین  و چه  به  هنگام  مرخصی در هیچ  دفت��ری در محل  نگهبانی ورودی 

زندان  ثبت  نمی شود.

در مورد غذا هم  برخالف  گفته  آقایان  در برخی محافل  و برخالف  نوشته  دروغ نویس  

یکی از روزنامه های مرتبط  با محافل  قضایی، ما همان  غذایی را می خوریم  که  آشپزخانه  

زندان  می دهد. همان  غذایی که  خود دیده ایم  به  س��ربازان  وظیفه  نگهبانی جلوی در 

زندان  نیز داده  می ش��ود. البته  بارها ش��اهد بوده ایم  که  نه  تنها بازجوها بلکه  مامورین  

و مراقب��ان  این  زندان  ویژه  غذای متفاوتی را که  از بیرون  برای آن ها آورده  می ش��ود، 

مصرف  می کنند. این  نکته ای اس��ت  که  یک  بار رئیس  بازداش��تگاه  نیز در بین  جمع  

چهارنفره  اتاق  ما به  صراحت  اظهار داش��ت . وی گف��ت  رئیس  زندان  اوین  به  ما لطف  

کرده  و بودجه ای برای ما اختصاص  داده  است  که  ما برای خود از بیرون  غذا تهیه  کنیم  

و غذای زندان  را مصرف  نکنیم . خود من  هم  شاهد بودم  که  وقت  بازجویی مصادف  با 

هنگام  ناهار بود به  اتاق  بازجویی پلومرغ  آوردند، اما وقتی به  س��لولم  بازگشتم  غذایی 

که  در س��لول  برایم  گذاش��ته  بودند عدس  پلو بود. این  تفاوت  امری بسیار معمولی در 

بازداش��تگاه  است  و معلوم  نیست  برخی از آقایان  چطور جسارت  دروغگویی دارند که  

می توانن��د این  امر بدیهی را در بی��رون  و در محافل  داخلی حاکمیت  به  گونه  دیگری 

جلوه  دهند. این  نکته  نیز از بهداری زندان  ویژه  ما قابل  تحقیق  است  که  در اولین  روز 

ماه  رمضان  به  عنوان  افطاری به  ما کالباس  و خیارشور دادند که  من  دل درد و دل پیچه  

گرفتم  و به  بهداری فرس��تاده  ش��دم . من  نمی دانم  ولی شاید آقایان  برای دروغ  گفتن  
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مجوز ویژه ای داش��ته  باش��ند. همان  طور که  یک  بار به  لیگابو فرستاده  ویژه  سازمان  

ملل  در رس��یدگی به  مس��ئله  آزادی بیان  به  دروغ  گفته  بودند که  من  آزاد شده ام . اما 

باالخره  او با من  در زندان  اوین  دیدار کرد و دروغ  گفته  ش��ده  آش��کار شد. همچنین  

وقتی بنده  در دوران  بازجویی و انفرادی با 11 کیلو کاهش  وزن  مواجه  ش��دم  سخنی 

از آن  نیست ، اما وقتی ماه ها در اتاق  جمعی زندگی می کنم  و یا به  مرخصی می روم  و 

چند کیلو وزنم  اضافه  می شود و هیچگاه  به  وزن  قبل  از زندان  هم  نرسیده ام ، روی آن  

مانور داده  می شود که  اگر من  تحت  فشارم  چرا وزنم  اضافه  شده  است !

باید به  دیگر مس��ائل  محل  بازداشتمان  نیز اشاره  کنم . من  )به  همراه  سه  نفر دیگر( 

در اتاقی نگهداری می ش��وم  که  دو ش��یئی کامال مشکوک  به  شنود در آن  وجود دارد، 

در حیاط  کوچکی قدم  می زنم  که  همیش��ه  زی��ر نظر دو دوربین  ثابت  قرار دارد. برای 

ورود و خ��روج ، حتی برای دیدار با وکیل  م��ورد بازجویی بدنی قرار می گیرم . آیا این  

ش��رایط  ویژه  با حساسیت  فوق العاده  امنیتی زندگی در سوئیت  است !؟ ما ماه ها تالش  

کردیم  تا مس��ئوالن  بازداش��تگاه  اجازه  دادند ش��ب ها در اتاق  ما قفل  نش��ود و افراد 

اتاق  )که  دو نفر آن ها مش��کل  تکرر ادرار دارند( بتوانند ش��ب ها از دستشویی )که  در 

حیاط  قرار دارد( اس��تفاده  کنن��د. آن ها قبل  از آن  گاهی اوقات  ناچار بودند ش��ب ها 

داخ��ل  اط��اق  و در ظرف  مخص��وص  ادرار کنند. ما ماه ها تالش  کردیم  تا مس��ئوالن  

بازداش��تگاه  اجازه  دادند تا به  جای استفاده  از قاشق های پالستیکی عموما آلوده  )و یا 

ظرف  و لیوان های مش��ابه ( از هزینه  خودمان  قاش��ق  و لیوان  و کاسه  و بشقاب  استیل  

خریداری کنیم . ماه ها اجازه  اس��تفاده  از روزنامه های دلخواه  را نداش��تیم ، االن  نیز به  

هزینه  ش��خصی تهیه  می کنیم . هنوز اجازه  استفاده  از مجالت  رسمی کشور را نداریم . 

همچنین  برخالف  بندهای عمومی زندان  اوین ، در این  بازداش��تگاه  ویژه  ما مجبور به  

تحمل  محدودیت های دیگری نیز هس��تیم . ما برخالف  دیگر زندانیان  هیچگاه  امکان  

تم��اس  تلفنی با خانواده  را نداریم  )برخالف  امکان  معمول  و رایج  در بندهای عمومی 

که  اکثر زندانیان  امکان  تماس  تلفنی روزانه  با خانواده  را دارند( و در واقع  به جز مواقع  

دیدار با خانواده  همیش��ه  در یک  قلعه  محصور و بی ارتباط  با خانواده  به  س��ر می بریم . 

یک  بار که  من  برای چهارمین  بار با تکرار عدم  رس��یدگی و کارش��کنی در دسترسی 

به  پزش��ک  متخصص  مواجه  شدم  و به  ناچار برای حل  مشکل  تنفسی هیجده  ساله ام  

دست  به  اعتصاب  غذای تر و سپس  خشک  زدم  )و در طول  سه  روز با 8 کیلو کاهش  

وزن  مواجه  ش��دم ( تا مس��ئوالن  مجوز خروج  از زندان  را به  من  دادند؛ تنها در مسیر 
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خانه  و با تماس  تلفنی با همسرم ، وی متوجه  شد من  سه  روز در اعتصاب  غذا بوده ام  

و تا آن  هنگام  از همه  مشکالت  و مسائل  پیش  آمده  بی خبر بود.

در این  بازداش��تگاه  ویژه  باز برخالف  بندهای عموم��ی ما با محدودیت  زمانی برای 

اس��تفاده  از تلویزی��ون  مواجهیم  و علیرغم  موافقت  رئیس  زندان  اوین ، مس��ئوالن  این  

بازداش��تگاه  همچنان  با نادیده  گرفتن  این  موافقت ، از س��اعت  11 به  بعد برق  اتاق  و 

تلویزیون  ما را که  کلید آن  در اتاق  نگهبانی قرار دارد، قطع  می کنند و ما در وسط  یک  

فیلم  س��ینمایی یا یک  مسابقه  فوتبال  تیم  ملی ناگهان  به  شکل  توهین آمیزی با قطع  

برق  و نصفه  کاره  دیدن  آن  فیلم  یا مس��ابقه  و... مواجه  می ش��ویم . نمی دانم  آیا رئیس  

زندان  اوین  را به  بازداش��تگاه  ما )بازداش��تگاه  325 ویژه ( راه  می دهند یا خیر، اما یک  

بار خود شاهد بودم  یک  نگهبان  ساده  که  ما را برای دیدار با وکیل  به  اتاقی در خارج  

از بازداش��تگاه  به  بخش  اداری زندان  اوین  برده  بود و می خواس��ت  ناظر بر دیدار ما با 

وکیل  باش��د؛ وقتی ما و وکیلمان  به  این  امر اعتراض  کردیم  و گفتیم  در این  وضعیت  

حاضر به  گفتگو نیستیم  و او داشت  ما را برمی گرداند، در بین  راه  با رئیس  زندان  اوین  

مواجه  ش��دیم . او وقتی از ماجرا مطلع  ش��د به  عنوان  رئیس  زن��دان  به  نگهبان  مزبور 

دستور داد بگذارد ما بدون  حضور او با وکال دیدار کنیم ، اما وی به  صراحت  از دستور 

رئیس  زندان  سرپیچی کرد و گفت  من  از شما دستور نمی گیرم ! و باید مافوقم  )یعنی 

مس��ئولین  بازداشتگاه  325 ویژه ( به  من  دس��تور دهند. رئیس  زندان  اوین  در مقابل  

ما و وکالیمان  مجبور ش��د تلفنی با بازداشتگاه  ویژه  تماس  بگیرد و موافقت  و دستور 

آن ها را به  نگهبان  ما منتقل  کند تا وی اجازه  دهد ما بدون  ناظر با وکیل  دیدار کنیم !

همچنی��ن  برخالف  موافقت  رئیس  زندان  اوین ، مس��ئوالن  بازداش��تگاه  به  ما اجازه  

نداده اند که  برخالف  رس��م  رای��ج  در بندهای عمومی یک  آینه ، ولو کوچک ، داش��ته  

باشیم  تا بتوانیم  از آن  برای اصالح  سروصورت  استفاده  کنیم  و به  ما گفته  شد هر کس  

دیگری را اصالح  کند! خالصه  همانطور که  به  مسئوالن  بازداشتگاه  ویژه ای که  در آن  

به  سر می بریم  نیز گفته ام  فرهنگ  حاکم  بر این  زندان ، ولو در مورد اتاق  چهارنفره  ما، 

فرهنگ  حاکم  بر انفرادی است  نه  یک  زندان  عمومی و یا قوانین  و رسم های جاری بر 

اتاق های جمعی محدود و بس��ته  در یک  زندان  عمومی . خالصه  آن  که  ما از انفرادی 

به  »چهار-فرادی « منتقل  شده ایم . بنابراین  من  علیرغم  آن  که  می دانم  وضع  بهداشت  

و یا هوای تنفس��ی در این  جا )چون  هیچکدام  از ما چهار نفر سیگاری نیستیم ( بهتر 

از بند عمومی اس��ت ، اما در رفتن  از این  بند ویژه ، با محدودیت های خاص  امنیتی و 
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زندگی زیر نظر دوربین  و شنود و کنترل  مستمر زندگی و دیگر محدودیت های صنفی 

و رفاهی و پزشکی، به  بند عمومی لحظه ای تردید و درنگ  نمی کنم . و ترجیح  می دهم  

دود سیگار و فضای شلوغ تر بند عمومی را تحمل  کنم  اما از این  قید و بندهای روانی و 

رفاهی و پزشکی راحت  شوم  و مجبور نباشم  برای بیرون  بردن  کوچکترین  یادداشتی 

که  از کتابی برمی دارم ، آ ن  را به  نظر و کنترل  آقایان  برس��انم  و یا آوردن  هر کتاب  و 

روزنامه  مجوزدار و رس��می کش��ور بنا به  تأیید آن ها باشد و برخی از کتاب های رایج  

و رسمی کش��ور اجازه  ورود پیدا نکند و مجبور به  بازگرداندن  آن ها باشم  و عجیب تر 

آن  که  برای بازگرداندن  کتاب هایی که  خود اجازه  ورود داده اند و حال  پس  از مطالعه  

می خواه��م  آن ها را برگردانم  باز نیاز به  کنترل  و کس��ب  مجوز داش��ته  باش��م ! باالتر 

آن  ک��ه  ترجیح  می دهم  اگر ظالمانه  و غیرقانونی نیز در زندان  هس��تم ، در یک  زندان  

رس��می زندگی کنم  تا اسمم  در فهرست  زندانیانش  ثبت  شده  باشد نه  در یک  زندان  

غیررسمی که  فقط  در محدوده  جغرافیای یک  زندان  رسمی قرارداده  شده  � و در واقع  

به  ش��کل  فریبکارانه ای پنهان  شده  باشد � تا اگر مش��کلی برایم  پیش  آمد خانواده ام  

بدانند با کی و کجا طرف  هستند.

اعضای محترم  شورای عالی امنیت  ملی ، 

ظاهرا از ریاس��ت  جمهوری برای اعمال  و اجرای قوانین  رس��می جمهوری اس��المی 

کاری برنمی آید. ایش��ان  در گذشته  نمی توانسته اند از این  قوانین  در جایی که  به  نفع  

حق��وق  م��ردم  و در دفاع  از آرمان  واالی آزادی، به  عنوان  بزرگترین  خواس��ته  انقالب  

بزرگ  مردم  ایران  علیه  اس��تبداد وابس��ته  سلطنتی اس��ت ، دفاع  کنند، و اینک  نیز نه  

می توانند و نه  ش��اید می خواهند چنین  کنن��د و هزینه های فردی آن  را بپردازند. اما 

از آن  ج��ا ک��ه  آقای خاتمی را ف��ردی بافرهنگ  و باوجدان  می دان��م  )هر چند گاهی 

اوقات  کمتر به  وجدانش��ان  مراجعه  می کنند( از ایش��ان  می پرسم  آقای خاتمی ! بعدها 

وقت��ی گ��رد و غبار حوادث  خوابی��د و هنگامی که  در خلوت  خ��ود و به  دور از برخی 

حمالت  و انتقادات  تند و غیرمنصفانه  به  ش��ما که  در عکس العمل  به  آن ها می توانید 

در درونتان  حق  به  جانب  باشید، در تنهایی های خود با نهیب  سخت  وجدان  فردی تان  

ب��ه  خاط��ر ترجیح  مصلحت ها ب��ر حقیقت ها و پیمان ها، آن  هم  ن��ه  مصلحت  مردم  و 

میهن ، چه  کار خواهید کرد؟ اما همانطور که  به  نماینده  ایشان  در هیات  رسیدگی به  

وضعیت  زندانیان  سیاس��ی گفتم  »آقای خاتمی در لحظه  لحظه  زندان  و سختی هایی 
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که  زندانیان  و خانواده های آن ها، به  ویژه  خیل  دانشجویان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران  

و فعاالن  سیاس��ی، تحمل  می کنند س��هیم اند و باید روزی پاس��خگو باشند.« ایشان  

سخنان  بزرگی را در سیستمی با تحمل  اندک  و کوچک  مطرح  کردند و جمع  
وسیعی از دانش��جویان  با اعتماد به  این  حرف ها وارد صحنه های بی پشتوانه ای شدند 

که  س��ر و کاری جز با فش��ارهای جسمی و روانی زندان  و سلول های انفرادی نداشت . 

هر چند نس��ل  من  و امثال  من  )که  خرداد 82 ب��رای پنجمین  بار در طول  عمرم  بود 

که  بازداشت  می شدم  و بازجویی پس  می دادم  و اینک  هفتمین  سالی است  که  زندان  

آقای��ان  را تجربه  می کنم ، همانطور که  دوس��ت  هم پرونده  دیگرم  چهاردهمین  س��ال  

زندانش  را تجربه  می کند(، و بزرگان  و افراد نسل  قبل  از ما با دعوت  و دعوتنامه  آقای 

خاتمی )هر چند ایشان  پیمان هایی با همه  بست ( پای به  این  ره  ننهاده ایم  و بر اساس  

ایم��ان  به  عقاید و آرمان هایمان  و عش��ق  و عالقه  به  مل��ت  و میهن  خود، در حد توان  

اندکمان  کوش��یده ایم  و طلبکار هیچکس  هم  نیستیم . اما در برابر هزینه هایی که  سه  

نس��ل  مسن  و میانس��ال  و بویژه  جوان  در این  راه  پرداخته  و می پردازند، آقای خاتمی 

خود چه  هزینه ای کرده اند؟ 

همچنی��ن  آقای ش��اهرودی رئیس  و مس��ئول  اصلی قوه  قضاییه  ک��ه  هر از چندی 

بسان  یک  اپوزیسیون  بخش های مهمی از حرف  دل  منتقدان  به  قوه  قضاییه  را مطرح  

می کنند، انتظار دارند این  س��خنان  درس��ت  و دلنش��ین  چگونه  تعبیر شوند؟ به  نظر 

می رس��د این  امر بستگی دارد که  خود ایش��ان  چقدر سخنان  خود را جدی بگیرند و 

دیگران  مابه ازای عملی آن  را مشاهده  کنند. 

آقای شاهرودی ! آیا تصور نمی کنید آن چه  عمال در حوزه  مسئولیتی شما در رابطه  

با متهمان  و زندانیان  سیاس��ی � عقیدتی محقق  می ش��ود »لگد از پایین  و نوازش  از 

باالست «؟ ظاهرا این  یک  امر ساده  مدیریتی است  که  در یک  نهاد و دستگاهی با این  

همه  تخلف  و قانون ش��کنی که  در سخنان  ایشان  منعکس  است ، اگر در طول  ماه ها و 

س��ال ها اصالحی صورت  نگیرد یا جای مدیر آگاه  به  ضعف هاس��ت  یا جای متخلفان . 

آی��ا آقای ش��اهرودی حاضر به  این  انتخاب  هس��تند؟ از پرونده  خودم��ان  مثال  بزنم ، 

اگ��ر آقای ش��اهرودی در امضای خود برای آزادی ما )ک��ه  از یک صد و ده  روز پیش  

تاکنون  هنوز در حال  گذراندن  مراحل  اداری اس��ت !( جدی هس��تند، باید برای قلم  و 

امضای خود احترام  قائل  باش��ند و از آن  دفاع  کنند و نگذارند افراد و تیم های ویژه  و 

نورچش��می های خاِص ذیل سلسله  مراتب  اداری ایشان  به  دستور مافوق  خود بیش  از 
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س��ه  ماه  بی اعتنایی و دهن کجی کنند. چند روز آینده  روشنگر جدیت  یا عدم  جدیت  

ایشان  در سخنانشان  و دفاع  از احترام  و شأن  قانونی امضایشان  به  عنوان  یک  نمونه  از 

خیل  انبوه  در همین  پرونده  خواهد بود. اما:

اعضای محترم  شورای عالی امنیت  ملی ، 

از ش��ما به  عنوان  باالترین  افرادی که  ظاهرا در این  گونه  مس��ائل  تصمیم  می گیرید و 

پرونده  ما نیز در حوزه  کاری ش��ما قرار داش��ته  و دارد و ی��ا حداقل  تبعات  این  گونه  

مسائل  در حوزه  کارتان  قرار می گیرد، می خواهم  نه  قوانین  اعالمیه  جهانی حقوق  بشر 

)که  به  علت  امضاء آن  توسط  جمهوری اسالمی در حد و حتی حاکم  بر قوانین  داخلی 

اس��ت ، اما اجرای آن  توقعی بیش  از حد از دس��تگاه  قضایی ویرانه  کنونی است (، بلکه  

همی��ن  قوانین  خودتان  را در رابطه  با ما اجرا کنید. آیا دس��تور ش��ما مبنی بر توقف  

صدور ابالغ  حکم  جمعی ما، حال  به  هر دلیلی که  چنین  تصمیمی گرفته اید، همچنان  

برقرار اس��ت  ی��ا خیر؟ آیا تیم های ویژه  حق  دارند و می توانن��د آن  را اجرا نکنند )که  

تاکن��ون  در م��ورد ما نکرده اند( یا خیر؟ و خالصه  آن  که  م��ا اگر حکم  نداریم  )که  در 

واقع  نداریم ( پس  چرا در زندانیم  و اگر هم  حکم  داریم ، دس��تور آزادی ما صادر ش��ده  

پس  چرا باز پس  از یک صد و ده  روز آزاد نشده ایم ؟ 

همانط��ور که  در ابتدا گفتم  و در پای��ان  نیز تکرار و تأکید می کنم  این  نامه  را بدان  

خاطر خطاب  به  ش��ما نوشتم  که  ترجیح  می دهم  مشکل  قانون شکنی آشکار در رابطه  

ب��ا من  )و دو دوس��ت  دیگر هم پرونده ( در همین  جا قطع  ش��ود و خ��ود و خانواده  و 

وکالیم  ناچار به  اقدامات  اعتراضی نشویم  که  طبیعتا انعکاس  و تبعات  بین المللی پیدا 

می کند. من  به  عنوان  عضو کوچکی از خانواده  بزرگ  نوگرایی مذهبی و به  عنوان  یک  

فرد کوچک  از خانواده  بزرگ  ملی � مذهبی )که  فراتر از یک  جریان  یا تش��کل  خاص  

و محدود اس��ت (، و این  دو خانواده  هم  همپوش��انی جدی با هم  دارند؛ بنا به  ایمان  به  

اهداف  و آرمان هایم  و عش��ق  به  وطنم  فعالیت  کرده ام  و سعی داشته  و دارم  که  همان  

گونه  که  از آزادی و عدالت  در برابر س��تم  و تجاوز جریان  راس��ت  داخلی در حد توان  

و بضاعت  محدودم  دفاع  کنم ، از اس��تقالل ، هویت  و منافع  ملی نیز در برابر س��لطه  و 

زیاده طلبی جریان  راس��ت  جهانی، باز در حد توان  محدودم ، حراس��ت  نمایم . و در هر 

دوی این  عرصه ها نیز، بنا به  تجارب  تاریخی، روش��م  مسالمت آمیز بوده  و خواهد بود. 
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اما هرگونه  زورگویی و تجاوز به  کرامت  انس��انی ام ، به  آزادی، عدالت ، استقالل ، هویت  

و مناف��ع  مل��ی، را حداقل  در درون  و وجودم ، و نیز در حیطه  محدود فعالیت  فرهنگی 

� سیاس��ی � اجتماعی ام  تحمل  نکرده  و نخواهم  کرد. عهد همان  عهد و پیمان  همان  

پیمان .

در پایان  یک  تقاضا بیشتر ندارم : الاقل  قوانین  خودتان  را در باره  ما اجرا کنید 

و به  این  ظلم  مستمر پایان  دهید.

در انتظار پاس��خ  عاجل  آقایان  محترم  هس��تم . و اگر در یکی دو هفته  آینده  احقاق  

حق��ی در رابطه  با ما صورت  نگیرد خود را محق  در اقدامات  اعتراضی بعدی می دانم . 

با تشکر.

رضا علیجانی 

1384/2/25



اکبر گنجی*

از زندان اوین به آزادگان جهان

ام��روز 19 روز از اعتص��اب غذای من می گ��ذرد. در ابتدای خرداد م��اه، 11 روز در 

اعتصاب غذا بودم. از 21 خرداد مرحله دوم اعتصاب غذا آغاز شد. در مجموع، طی 30 

روز اعتصاب غذا، وزن من از 77 کیلوگرم به 58 کیلوگرم کاهش یافته اس��ت. یعنی 

طی یکماه 19 کیلو کاهش وزن.

مرا در س��لول انفرادی بند 240 حبس کردن��د ومجازات های اضافی دیگری چون 

ممن��وع التلفن بودن، ممنوع المالقات ب��ودن، ممنوعیت مطالعه روزنامه و ممنوعیت 

استفاده از هواخوری را بر من تحمیل کردند.

دروغ در نظام ه��ای اقتدارگ��را از رذیلت ب��ه فضیلت تبدیل می ش��ود. دروغگویان 

مدعی اند: زندانی سیاس��ی نداریم، س��لول انفرادی نداریم، اعتصاب غذا در زندان های 

ایران وجود ندارد، زندان ها به هتل تبدیل ش��ده است. مشکالت و مسائل را از طریق 

تغییر نام حل می کنند. س��لول انفرادی را سوئیت می نامند و گمان باطل می برند که 

مسئله حل شده است. آیا اگر کسی االغ را طوطی بنامد االغ از طریق انقالب ماهیت 

ب��ه طوطی تبدیل می ش��ود؟ زندانی یعنی س��لب آزادی. آیا با هت��ل نامیدن زندان، 

*  اکبر گنجی: نامه از زندان اوین - تیر 1384. اکبر گنجی در س��ال 1338 در تهران متولد ش��ده و 
از چهرهای ش��اخص روزنامه نگاران اصالح طلب و از فعاالن سیاس��ی منتقد جمهوری اسالمی و نظام 
س��لطانی آن است. از اردیبهش��ت 1378 به اتهامات مختلف امنیتی-سیاسی به یک حبس شش ساله 
محکوم ش��د که اعتصاب غ��ذای او در طول این حبس در تابس��تان 1384، واکنش های جهانی را به 

دنبال داشت. 

http://news.gooya.com/politics/archives/032318.php
http://news.gooya.com/politics/archives/032318.php
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ماهیت زندان دگرگون می شود؟ )از تعابیر ذات گرایانه استفاده کردم چون فیلسوفان 

مسلمان، ذات گرایند و انقالب ماهیت را محال می دانند.( زندانی سیاسی کسی است 

که به دلیل عقاید و بیان نظرات دگراندیشانه اش زندانی می شود. تمام نهادهای حقوق 

بش��ری دنیا تأیید کرده اند که طی سال های گذش��ته صدها نفر به دلیل دگراندیشی 

در ایران زندانی شده اند.

دادس��تانی دروغ س��از تهران یک روز مدعی می ش��ود گنجی را به دلیل اعتصاب 

غذا در س��لول انفرادی حبس کرده اس��ت. روز دیگر می گوید گنج��ی را برای تنبیه 

در انف��رادی حبس کرده اند و تا زمانی که متنبه نش��ود در انفرادی خواهد ماند و در 

آخرین اظهار نظر می گویند »از آنجایی که گنجی مش��کل تنفس��ی داشت، پزشکان 

تش��خیص دادند وی در محیط آرام و دور از هیاهو باش��د«. دروغگو با فراموش کردن 

دروغ های پیشین، دروغ های جدید می بافد. فراموش کرده اند که یک ماه پیش رئیس 

دادگستری استان تهران )علیزاده( مدعی شد گنجی بیمار نیست. اینک می گویند به 

تشخیص پزش��کان گنجی از بیماری تنفسی )بخوانید آسم( رنج می برد. آیا پزشکان 

توصیه کرده اند گنجی را در سلول انفرادی ممنوع التلفن، ممنوع المالقات، ممنوع از 

خواندن روزنامه و ممنوع از آفتاب و هوای تازه کنید؟ آیا پزش��کان دستور داده اند در 

ساعت 20 دقیقه ی بامداد جمعه 27 خرداد یک قاچاقچی محکوم به 15 سال حبس 

را به زور وارد س��لول گنجی کنید تا دخل او را بیاورد؟ آن فرد قاچاقچی را صبح روز 

پنجش��نبه 26 خرداد به دفتر دادس��تان تهران بردند و سعید مرتضوی به خوبی او را 

توجیه کرده بود که ش��ب هنگام چه باید صورت دهد. فردی که از دفتر مرتضوی در 

ساعت 12:20 به همراه او به درب سلول من آمد، به مراقبین می گفت اگر دست من 

بود جنازه ی گنجی را خودم روی زمین می انداختم. البته من زیر بار نرفتم و او را به 

سلول راه ندادم و خودم هم از سلول بیرون آمدم. )کل ماجرای آن شب را در نامه ی 

جداگانه ای شرح داده ام.(

بدانید اگر تنبیه به معنای انکار عقاید پیشین باشد، گنجی هیچگاه متنبه نخواهد 

ش��د؛ کلی��ه ی مکتوباتم، خصوصا دفتر اول و دوم مانیفس��ت جمهوری خواهی زاده ی 

تأم��ل و آگاهی اند. نقد بی رحمانه ی آن ها بر عهده ی دیگران اس��ت. بدانید گنجی تا 

رسیدن به مقصود، دست از اعتصاب غذای نامحدود بر نخواهد داشت. توبه نامه نویسی 

شیوه ی بازجویان استالین بود که به استالینیست های ایرانی به ارث رسیده است.

ام��روز، چهره ی در هم شکس��ته ی من، نمایانگر س��یمای واقع��ی نظام جمهوری 
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اسالمی ایران است. من اینک نماد عدالتم. عدالتی که اگر درست نگریسته شود، ظلم 

تمام عیار زمامداران جمهوری اس��المی را به نمایش می گذارد. صورت و بدن در هم 

ریخته ی من، به طور پارادوکس��یکالی، عدالت ادعایی و ظلم واقعی را ظاهر می سازد. 

اکنون هر کس مرا می بیند، با تعجب می پرس��د آیا ش��ما اکبر گنجی هس��تید؟ با تو 

چه کرده اند؟

آری، من نه بیمارم نه اعتصاب غذا کرده ام. وزن مرا از طریق ش��کنجه های ابداعی 

در عرض یکماه از 77 به 58 رس��انده اند. این جس��م فروریخت��ه را از دیگران پنهان 

می نمایند، تا واقعیت جمهوری اس��المی پنهان بماند. چرا اجازه نمی دهند خبرنگاران 

تصاویر مرا بگیرند و منتشر سازند؟

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هرکه درو غش باشد

همانط��ور ک��ه بارها گفته ام اگر م��ن در زندان بمیرم، عامل و آم��ر قتل من آقای 

خامنه ای اس��ت. مرتضوی به طور مس��تقیم از طریق آقای حجازی از آقای خامنه ای 

دس��تور می گی��رد. من با حکومت نامح��دود و غیر انتخابی آق��ای خامنه ای مخالفت 

کرده ام. گفته ام قدرت مطلق غیر پاس��خگوی مادام العمر با مردم ساالری تعارض دارد. 

گفتم بیان این نظر با واکنش تند و س��ریع آقای خامنه ای مواجه خواهد ش��د. آنچه 

پیش آمد نش��ان داد که تش��خیص من درس��ت بود. او انتقاد از خ��ودش را به هیچ 

وجه تحمل نمی نماید. کروبی و معین و  هاش��می رفس��نجانی ه��م در این انتخابات 

مزه ی مردم س��االری دینی خامنه ای را چشیدند. دخالت گسترده و تشکیالتی سپاه 

و بسیج، صدای ستاد الریجانی و شخص محسن رضایی را هم درآورد. نظام سلطانی 

ب��ا دموکراس��ی تعارض دارد. در این نظام س��لطان همه کاره اس��ت و دیگران گوش 

بفرمان. مرتضوی به همسر من گفته است: »مگر گنجی بمیرد چه خواهد شد؟ روزانه 

بی��ش از ده ه��ا نفر در زندان ها می میرند. گنجی هم یکی از آن ها«. این س��خن آقای 

خامنه ای اس��ت که از زبان مرتضوی به گوش می رس��د. گنج��ی می میرد، اما آزادی 

طلبی، دموکراس��ی خواهی، عدالت خواهی سیاس��ی، امید و آرزو و آرمان نخواهد مرد. 

عشق به دیگری و ایثار برای مردم همچنان زنده خواهد ماند.

اکبر گنجی 

چهارشنبه 84/4/8 
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پس نوشت:

 دادستان گفته است در سلول گنجی باز است و او با دیگر متهمان این بند )متهمان 

پرونده ی انتش��ار و فروش س��ؤاالت کنکور( ارتباط دارد. این مدعا هم دروغ اس��ت. 

متهمان یک پرونده را به طور جداگانه ماه ها در س��لول انفرادی حبس می کنند تا با 

یکدیگر تبانی نکنند و در اثر فش��ار بازجوئ��ی و قطع کامل ارتباط با دنیای خارج، به 

هرچه بازجویان بخواهند اعتراف کنند. من گاه صدای برخی از محبوس��ان در سلول 

انفرادی را می ش��نوم که خواهان اس��تفاده از هواخ��وری و بازکردن پنجره ی کوچک 

س��لول خود هس��تند. باز بودن درب کلیه ی سلول ها و ارتباط با یکدیگر کذب محض 

است. اخیرا یکی از همین کنکوری ها 14 روز دست به اعتصاب غذا زد.



علی افشاری*

داستان اعتراف اجباری من

به نام هستی بخش

ریاست محترم قوه قضائیه، جناب آقای آیت الله شاهرودی

با سالم و احترام

اینجانب علی افشاری در آذرماه سال 1379 با دستور قاضی شعبه 26 دادگاه انقالب 

اسالمی تهران بدون تفهیم اتهام و دالیل آن بازداشت و به همراه آقای مهندس عزت 

الله سحابی روانه زندان اوین شدم.

موضوع اولیه اتهام به سخنرانی اینجانب در میتینگ “اعتراض به شکلگیری انسداد 

سیاسی” در دانشگاه امیرکبیر مورخ 1379/9/6 با عناوین تبلیغ علیه نظام، تشویش 

اذهان عمومی و توهین به رهبری اختصاص داشت.

پس از گذراندن قریب به هش��ت روز در بخش عمومی زندان اوین به بند انفرادی 

240 زندان اوین منتقل شدم و بازجویی امنیتی آغاز شد که از همان ابتدا با فحاشی، 

*  علی افشاری : نامه به رییس وقت قوه قضاییه، آیت الله هاشمی شاهرودی - تابستان 1384. علی 
افش��اری متولد 1352 در ش��هر قزوین است. تحصیالت مهندسی خود را در ایران و آمریکا انجام داده 
است. عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه امیرکبیر و دفتر تحکیم وحدت بوده است. افشاری 
به دلیل فعالیت های سیاس��ی خود و اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، 
تبلیغ علیه نظام و... از س��ال 1379 تا 1382 در زندان های مختلف ایران به س��ر برد که 400 روز آن 
زندان انفرادی بود. او در حالی که به شش سال حبس دیگر محکوم شده بود در سال 1384 از کشور 

خارج شد و اکنون در آمریکا زندگی می کند.

http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/08/050817_afshari_letter.shtml
http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/08/050817_afshari_letter.shtml
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توهین و برخوردهای اجباری همراه بود.

پس از یک هفته بازجویی پیوس��ته و تؤام با بیخوابی و ایس��تادنهای ممتد مقابل 

دیوار و تهدید به انواع و اقس��ام ش��کنجه، به دلیل عدم پذیرش خواس��ت بازجویان 

در قبول اتهام براندازی، پس گرفتن س��خنان اعالم ش��ده در سخنرانی فوق االشاره، 

معذرتخواه��ی از رهبری و ریاس��ت قوه قضائیه و پاس��خگویی به س��ؤاالت خارج از 

چهارچوب موضوع بازداشت، پس از 24 ساعت بیخوابی در حالی که در صندلی عقب 

ماشین خوابانده شدم و چشم بند به چشم در داخل پتو پیچیده شدم به مکانی که به 

قول بازجویان »تاریکخانه اشباح« بود و بعدها فهمیدم بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران 

است منتقل شدم.

در همان ش��ب انتقال، مورد ضرب و ش��تم و فحاشی از سوی چند نفر قرار گرفتم 

و مجبور ش��دم بر خالف حقوق و تمایلم، به پاسخگویی درباره موارد خارج از موضوع 

بازداشت بپردازم.

از این زمان به بعد، ش��دت و عمق فش��ارهای جس��مانی و روانی، محرومیتها، خأل 

عاطف��ی و ایزولگی بتدریج و به صورت مس��تمر، چنان فزون��ی یافت که پس از یک 

ماه ایس��تادگی ناگاه مقاومتم شکست و شخصیتم را فروریختند و چونان کودکی که 

در فضایی غریبه قرار گرفته اس��ت از فضای گذشته  ام گسسته و تبدیل به موجودی 

مس��لوب االختیار و فاقد اراده ش��دم که چون مومی در دستان بازجو بود و بازجو در 

موقعیتی مسلط قرار گرفت.

در این وضعیت بحرانی همچون بیمار روانی س��یر معکوس اجتماعی شدن را طی 

کردم و روز به روز فاصله بیشتری با شخصیت قبلیم پیدا کردم.

وضعیتم به گونه  ای بود که توان مخالفت و ایس��تادگی در برابر بازجو را نداشتم و 

تنها توانم معطوف به کاستن از شدت و ابعاد خواسته  های بازجو بود.

خواس��ت بازجوی��ان در این دوره، ابتدا عینیت بخش��ی به س��ناریوها و ذهنیتهای 

آن��ان در مورد پرونده  های ملی نظیر کوی دانش��گاه، حادثه خرم آباد، عملکرد دفتر 

تحکیم وحدت و جنبش دانش��جویی و تالش ب��رای اخذ اعترافات مورد نظر در مورد 

اصالح طلبان و جریانات سیاسی رقیب و پاسخگویی به سؤاالت از طریق فشار، اغفال 

و تلقی��ن بر اس��اس طرحهای از پیش تعیین ش��ده بود، اما پ��س از خودداری نهایی 

اینجانب، در یک دوره پرفراز و نش��یب 45 روزه که در اوج فشارها و محرومیتها قرار 
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داش��تم به انجام مصاحبه ویدئویی علیه مواضع قبلی خودم و اعالم مواضع توبه آمیز 

تغییر یافت و اینجانب نیز بناچار تن به انجام مصاحبه دادم تا مجبور به اعتراف دروغ 

علی��ه دیگران و روایت کژتابان��ه وقایع مهم ملی و جنبش دانش��جویی در چارچوب 

تصورات غیر واقعی تیم بازجویی نشوم.

اما در همان ش��رایط ش��رط کردم که مصاحبه جنبه تحلیلی داشته باشد و جنبه 

خبررسانی و افشاگرانه پیدا نکند.

روال انجام اجباری بدین  ترتیب بود که نخس��ت محورها از س��وی سربازجو دیکته 

شد و پس از چانه زدن با بازجو، متن اولیه مصاحبه با اعمال نظر تیم بازجویی تدوین 

شد و سه مصاحبه ویدئویی در داخل محیط بازداشتگاه با حضور تیم بازجویی صورت 

گرفت.

فیلمها برای تیم کارشناس��ی ارس��ال ش��د و مجدداً بر اس��اس نظر کارشناسان و 

تغییرات آنها بر روی متنهای پیاده ش��ده مصاحبه  ها، متنی جدید تهیه گش��ت و در 

اختی��ار اینجانب قرار گرفت تا آن را حفظ کنم و پس از یک روز تمرین به مکانی در 

داخل پادگان عش��رت آباد منتقل ش��دم که قرار بود مصاحبه  ای ویدئویی با یک تیم 

فیلمب��رداری حرفه  ای صورت گیرد که ناگاه و ب��دون هیچگونه پیش زمینه قبلی با 

خبرنگار و تیم فیلمبرداری صداوسیما مواجه شدم.

اشارات بازجو نشان از آن داشت که نباید واکنشی نشان دهم و از آنجایی که من از 

حق »خود بودن« به عنوان بدیهی  ترین حق انسان محروم بوده و اراده مستقل خودم 

را از دس��ت داده ب��ودم و از اذیت و آزار جهت تحمی��ل اعتراف دروغ بر روی دیگران 

هراس داشتم، ناچار تسلیم شدم.

اما روال آن مصاحبه به اصطالح داوطلبانه که در ظاهر بنا به درخواس��ت اینجانب 

صورت گرفت، خود حکایت تلخ دیگری است که نشان می  دهد منافع گروهی و امیال 

قدرت طلبانه برای ذبح حقیقت و تحریف واقعیت، هیچ مرزی  نمی  شناسد.

ابتدا ش��خص بازجو در حضور مصاحبه گر و تیم فیلمبرداری صداوس��یما بر روی 

صندلی مصاحبه کننده نشس��ت و من در حالی که روبروی او قرار داشتم و نگاهم به 

دوربین صداوس��یما بود، متن مکتوب آورده ش��ده از بازداشتگاه را از حفظ به صورت 

پیوسته و یکسره بدون هیچگونه سؤال و جوابی خواندم.

البته در حین خواندن نیم نگاهی نیز به متن مکتوب داشتم.
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کل این مصاحبه در یک کاست نیم ساعته به صورت مجزا فیلمبرداری شد.

بازجو اعالم کرد که این فیلم را برای تیم بازجویی و پاره  ای مقامات می  خواهد و 

ارتباطی با مصاحبه تلویزیونی ندارد.

س��پس مصاحبه کننده صدا و س��یما )آقای فالح( بر روی صندلی نشس��ت و در 

چهارچوب متن از پیش تعیین ش��ده س��واالتی را مطرح کرد و من نیز پاسخهای مد 

نظ��ر بازجویان را ارائه کردم که به مدت بیش از یک س��اعت در کاس��تهای جداگانه 

تصویری ضبط شد.

در واق��ع، کلماتی ک��ه از زبان من در این مصاحب��ه و مصاحبه های ویدئویی قبلی 

جاری ش��د، هیچیک س��خنان من نبود، بلکه اراده و خواست تیم بازجویی بود که در 

اثر فشارهای سنگین وارده از زبان من بیان می  گشت.

ای��ن مصاحب��ه به صورت فیلمی س��اختگی بود که نقش من بازیگ��ری در جایگاه 

مصاحبه ش��ونده بود و تیم بازجویی کارگردانی آن را بر عهده داشت اما متأسفانه در 

حالی که قاضی پرونده به شکلی صریح اعالم کرده بود که این مصاحبه داخلی است 

و در رس��انه  های عمومی پخش نمی  شود، بر خالف توافقات صورت گرفته، مصاحبه 

به صورت گزینشی و با مونتاژ فیلم پرشده در حضور بازجو و فیلم مصاحبه با خبرنگار 

صداوسیما در بخشهای خبری صداوسیما پخش شد.

در ای��ن دوران چند نامه توبه آمیز نی��ز از اینجانب خطاب به قاضی پرونده، رئیس 

قوه قضائیه و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت گرفته شد که روال آن مطابق متن 

مصاحبه به صورت تحمیلی و دیکته ش��ده از تیم بازجویی بود که هیچکدام عقاید و 

دیدگاههای من نبود بلکه نمایانگر ش��خصیتی بود که در جریان بازجویی اجباری از 

من ساخته شده بود؛ البته نامه های فوق منتشر نگشت.

همچنین در این دوران، اجبار و فش��ار بس��یاری بر من وارد ش��د تا در چهارچوب 

القائات و ذهنیت بازجویان، اطالعاتی در خصوص فعاالن اصالح طلب و دانش��جویی 

در قالب فرمهای تک نویسی بنویسم.

س��رانجام به لطف پروردگار در حالی که بش��دت به لح��اظ روحی به هم ریخته و 

پریش��ان بودم و حتی چند بار تا آس��تانه خودکشی با س��یم برق رفتم، در نیمه دوم 

خرداد ماه س��ال 80 در آن ش��رایط دشوار ش��خصیت به هم ریخته خود را در داخل 

بازداش��تگاه بازیافتم و شخصیت واقعی و پیش از بازداشتم دوباره نمایان گشت و در 
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مقابل برنامه بازجویان ایس��تادم و از انجام خواس��ته  های آنان سرباز زدم و در اولین 

فرصت، تمامی موارد خالف و اعترافات دروغ را به اطالع قاضی پرونده رس��اندم و در 

اولین مالقات با خانواده، مختصری از اجحافات صورت گرفته را جهت روش��نگری به 

اطالع افکار عمومی رساندم.

دوباره فش��ارها و تهدیدها آغاز ش��د و مرا تهدید کردند که تا چند سال به صورت 

انف��رادی در بازداش��تگاه 59 خواهم ماند و به حبس��ی طویل الم��دت بیش از پانزده 

سال محکوم خواهد شد، امکان دفاع در فضای افکار عمومی پیدا نخواهم کرد و قس 

علیهذا و مرتبًا عنوان می  کردند که قاضی و دادگاه در این پرونده نقشی ندارند و آنها 

تعیین کننده نهایی و اصلی سرنوشت پرونده اند.

در تیرماه س��ال 80 قرار بازداش��تم تبدیل به وثیقه دویست میلیون تومانی شد و 

علی رغم آنکه خانواده من در مرداد ماه سال 80 تمامی وجه وثیقه را با اخذ تأییدیه 

کارشناس��ی دادگستری به صورت س��ندهای ملکی تأدیه نمودند، بدون تفهیم اتهام 

جدیدی تا آذرماه س��ال 80 در بازداشتگاه 59 در سلول انفرادی بسر بردم که در سه 

ماه آخر آن هیچگونه بازجویی صورت نگرفت.

در مجموع، اهم مصادیق اذیت و آزار جسمانی و روانی در این دوران بازداشت 356 

روزه به شرح زیر است:

328 روز حبس انفرادی که 128 روز آن در سلول انفرادی به ابعاد 1/3 در 2 	 

متر و 200 روز در سلول به ابعاد 3 در 6 متر گذشت

حضور در بازداشتگاههای امنیتی و نظامی با رده حفاظتی باال	 

حضور در بازداشتگاه حفاظت اطالعات وزارت دفاع در جنب فرودگاه مهرآباد 	 

که سلولهای آن در نزدیکی فرودگاه قرار دارد و صدای ناهنجار و گوشخراش 

نشست و برخاست پیوس��ته و الینقطع هواپیما جایی برای آرامش باقی نمی  

گذارد

ضرب و شتم با چشمان بسته و فحاشی و توهینهای بسیار و زننده	 

بیخوابیهای مداوم و گسترده به گونه  ای که یک مورد آن چهار روز مداوم بود	 

تهدی��د مکرر به اعدام و صحنه س��ازی و برق��راری مقدمات اعدام مصنوعی و 	 

تالش برای وادار کردن به نوشتن وصیتنامه
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نگاهداشتن ایستاده به روی دیوار به صورت طویل المدت	 

تهدید به انواع و اقس��ام ش��کنجه همراه با فریاد های گوش��خراش به صورت 	 

متوالی در گوشهای اینجانب که برخی از آنها متضمن فشارهای جنسی بود

تهدید به بازداشت اعضای خانواده و دوستان	 

محرومیت عاطفی و حسی و ممانعت از برقراری ارتباط مؤثر و آزاد با خانواده 	 

و وکیل

بیخبری و محرومیت از کتاب و روزنامه به مدت هشت ماه و محرومیت مطلق 	 

از تلویزیون، رادیو و مطبوعات اصالح طلب

بستن چشم بند در تمام دوران حضور در بازداشتگاه	 

بردن پای تخت به منظور زدن کابل و برقراری مقدمات آن	 

فشارهای روانی گسترده	 

قرار گرفتن در معرض س��رما به گونه  ای که عمدتًا در فصل زمستان شبها در 	 

اتاقی سرد قرار داشتم

شرایط بهداشتی نامناسب	 

محرومیت از مکالمات تلفنی آزاد و محدودیت تماس تلفنی در حضور بازجو	 

محدودیت و محرومیت در استفاده از هواخوری به گونه  ای که در طول چهار 	 

ماه نخست حبس، روزانه پنج دقیقه در حیاط کوچک بازداشتگاه با چشم بند 

امکان هواخوری داشتم

فریب و دروغپردازی جهت وارونه نش��ان دادن مسائل و فضای سیاسی کشور 	 

و جنبش دانشجویی

انتقال اخبار کذب و دروغ به نقل از دوستان و فعاالن سیاسی اصالح طلب	 

انتقال به وسیله آمبوالنس )که در برخی موارد روی برانکارد قرار می  گرفتم( 	 

از بازداشتگاه به دادگاه

بازجویی نامحدود در تمامی حوزه  ها و خارج از موضوع بازداشت	 

پس از آزادی با وثیقه دویس��ت میلیون تومانی از طریق مصاحبه مطبوعاتی و نامه 
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ن��گاری به مس��ئوالن بلندپایه نظام و پیگیریهای حقوقی به آگاهی بخش��ی پیرامون 

مس��ائل دوران بازداشت و مطالبه حقوق تضییع شده پرداختم ولی متأسفانه پاسخی 

دریافت نکردم و در عوض دو س��ال دیگر بناحق تحت اتهامات بی  اس��اس به زندان 

افکنده شدم و تاوان ایستادگی روی مواضع و حقوق انسانی خود را پس دادم.

آقای شاهرودی، 

آنچه در این پرونده بر من گذشت، آئینه تمام عیار تخلفاتی است که جنابعالی چندی 

پیش برای دس��تگاه قضایی برش��مردید و تا زمانی که عامالن و صحنه گردانان این 

تخلفات به سزای اعمال غیرانسانی و غیرشرعی خود نرسند، نمی  توان به انجام اصالح 

واقعی در دستگاه قضایی امید داشت.

این��ک پس از گذش��ت افزون بر 55 ماه از تش��کیل پرونده و 44 م��اه از آزادی با 

قید وثیقه دویس��ت میلیون تومانی، روز سه ش��نبه مورخ 1384/6/1 به عنوان زمان 

برگزاری دادگاه اینجانب ابالغ شده است.

حال با عنایت به توضیحات فوق الذکر و سیاسی بودن ماهیت اتهامات وارده، التزام 

به فرایند دادرس��ی عادالنه، اعالمیه جهانی حقوق بشر، موازین دینی و حقوق من به 

عنوان انسان حکم می  کند مطابق اصل 168 قانون اساسی، دادگاه اینجانب به صورت 

علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.

از آنجایی که مصاحبه ویدئویی ساختگی گرفته شده از اینجانب در دوران بازداشت 

در بخش��های خبری پر بیننده صدا و س��یما با پوشش تبلیغاتی گسترده پخش شده 

اس��ت، از این رو موجبی برای مخالفت با علنی ش��دن دادگاه به دالیل امنیتی وجود 

ندارد.

وقتی طرح مطالب توضیحی و به اصطالح روش��نگرانه پیرامون اعمال مخل امنیت 

کشور )به زعم آقایان( در رسانه  های خبری در دوران بازداشت مشکل امنیتی ندارد، 

به طریق اولی اطالع افکار عمومی و رسانه های عمومی از مطالب مطروحه در دادگاه، 

دفاعیات طرح ش��ده در خصوص بی  اس��اس بودن اتهامات و مفاد مصاحبه به منظور 

سنجش میزان واقعیت اتهامات وارده نیز خالی از تبعات امنیتی است.

تردیدی نیس��ت که برگزاری دادگاه صالح علنی، مناس��بترین راهکار برای داوری 
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درس��ت افکار عمومی و فعاالن دانش��جویی پیرامون وقایع رخ داده در این پرونده و 

حواش��ی آن به عنوان فرازی از تاری��خ معاصر و نحوه برخورد قضایی و امنیتی با یک 

فعال دانشجویی است.

کیفیت برگزاری دادگاه اینجانب می  تواند آزمون دیگری برای س��نجش اصالحات 

ادعایی در دستگاه قضائی و میزان جامه عمل پوشیدن قانون شهروندی باشد؛ به این 

لحاظ مصرانه خواهان برگزاری دادگاه به صورت علنی و بر اس��اس مقتضیات فرایند 

دادرسی عادالنه ام.

و من الله التوفیق

علی افشاری

1384/5/24



پویا جهاندار*

اتهام سیاسی نیازمند هیچ سند و مدرکی نیست

می گویند سکوت کن، باز هم سکوت کن، حقیقت را فدای مصلحت کن، مصلحت در 

س��کوت است، من اما معتقدم س��کوت فراموشی می آورد، سکوت کردن گاهی اوقات 

دروغ گفتن است، دروغ گفتنی بزدالنه و ریاکارانه، می خواهم درد مشترک انسان های 

دربند را فریاد کنم.

دوسال گذشت، ساعت شش و بیست دقیقه صبح روز دوشنبه 30 مرداد 85، انگار 

همین دیروز بود، اصال یادم نمی رود، با تمام سختی ها برای من این دوسال مثل برق 

و باد گذش��ت، اما مطمئنم برای پدرم که سالیان سال کمرش از بار مشکالت زندگی 

خم شده ولی گردنش را برای کسی کج نکرده و دستش را جلوی هر کس و ناکسی 

دراز نکرده و زیر منت هیچ نامردی نرفته هر دقیقه برایش صد سال گذشته. آخرین 

باری که به مالقاتم آمد به روی خودم نیاوردم، س��عی کردم چیزی نبینم اما بیش از 

پیش گرد پیری را روی چهره اش احساس کردم، نتوانستم توی چشم هایش نگاه کنم 

*  ابوالفضل )پویا( جهاندار: رنجنامه ای از زندان اوین - مرداد 1387. ابوالفضل )پویا( جهاندار متولد 
1351 در استان مازندران است. او که از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو دفتر 
تحکیم وحدت بوده است، در مرداد 1385 به همراه سعید درخشندی بازداشت شد و سرانجام به اتهام 

اقدام علیه امنیت ملی به سه سال زندان محکوم شد. او اکنون در آمریکا زندگی می کند. 

http://iranrights.org/fa/library/document/491/i-want-to-scream-the-pain-that-all-detained-human-beings-share
http://iranrights.org/fa/library/document/491/i-want-to-scream-the-pain-that-all-detained-human-beings-share
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که نگاهش قلبم را آتش میزد، نگاه کردن به اشک چشم هایش برایم از هر شکنجه ای 

س��خت تر و غیرقابل تحمل تر بود. واقعا عجب دردناک است گریه بی صدای یک مرد 

را شنیدن.

داش��تم می گفتم، دوس��ال گذش��ت مثل برق و باد البته برای من نه برای مادرم، 

م��ادری دردکش��یده و زحمت کش، مادری که مظهر صبوری ملتی اس��ت که هرگز 

تس��لیم قضا و قدر نمی شود و نماد مقاومت خاموش چند هزارساله یک ملت در برابر 

جور و نامالیمت هاست.

انگار دیروز بود، یک تویوتای قرمز با پنج تا سرنشین، 

- یالله، سوار شو باید با ما بیایی

- باید با محل کارم تماس بگیرم و بگم که نمیام

-الزم نیست خودمون بهشون خبر میدیم!

- کجا باید بیام؟

- سوارشو خودت میفهمی

- چرا باید بیام؟

-واسه پاره ای از توضیحات، زیاد طول نمیکشه

بعدش هم مثل س��ربازهای مغول ریختند توی خانه، کل خانه را ش��خم زدند، هر 

چ��ی بود جمع کردند، حتی ب��ه آلبوم عکس های خانوادگی ه��م رحم نکردند، انگار 

طوفان و زلزله با هم نازل شده بود.

تابلوی زندان را که دیدم مطمئن شدم آمده ام اوین، جلوی در یک ساختمان سوله 

مانند پیاده ش��دیم، بعدا فهمیدم 209 که می گویند همینجاست، آیفون زدند در باز 

شد، دستور دادند وارد بشویم، در بدو ورود با چشم بند از من استقبال کردند، متوجه 

شدم که چشم بند جزوی از لوازم شخصی زندانی تا روز خروج از زندان است، متوجه 

ش��دم اگر چه بیرون از زندان چش��مم را نبس��تم، ولی اینجا باید چشمم را ببندم و 

خیلی چیزها را نبینم.

با چشم بسته و کورمال کورمال من را به اتاقی بردند و گفتند لباس هایت را دربیار. 

بعد یک دس��ت لباس بهم دادند با دوتا پتو، اگه پتوها قابل اس��تفاده باش��ند شانس 
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آوردیم، باید دعا کنی که همزیستی مسالمت آمیز با جک و جانور نصیبت نشود. بعد 

سلول انفرادی در انتظارت است، البته االن اسم سلول انفرادی را تغییر داده اند، بهش 

می گویند: »س��وئیت«؛ شاید از داشتن سلول انفرادی خجالت می کشند که اسمش را 

عوض کرده اند.

دیوار نوش��ته های زندانی هایی که قبال در س��لولت بوده اند تنها همدم و هم صحبت 

ش��ما توی سلول اس��ت، ش��عر، خاطره، جمالت قصار روش های تحمل آسان سلول 

انفرادی، چیزهایی است که بعضا باعث سرگرمی شما می شود، البته باید خوش شانس 

باشی که این نوشته ها را پاک نکرده باشند. وقتی توجه می کنی می بینی از هر قوم و 

ملیت و از هر صنف و ش��غلی چند نفری قبل از تو وارد سلول شده اند، از کرد، ترک، 

بلوچ گرفته تا روزنامه نگار، دانش��جو، معلم، حقوقدان، نماینده مجلس، از تمام اقشار. 

جرمش��ان اما اندیشیدن است و اندیش��یدن جرم، باید قلم در خون خویش زنی و از 

آزادی و عدالت بنویسی. آری تفکر اساس رنج است و اساس اندوه.

بازجویی شروع می شود، اولین چیزی که به تو می گویند این است:

- تا حاال شنیدی خروس تخم بگذاره؟ اینجا جایی است که خروس تخم می گذاره. 

باید تو گوش��ت فرو کنی اگه با زبون خوش اعتراف نکنی باالخره مجبور به اعترافت 

می کنیم.

- پس قانون چی می ش��ه؟! حفوق ش��هروندی چی می ش��ه؟ مگه بر اساس حقوق 

شهروندی، سلول انفرادی ممنوع نیست؟ مگه چشم بند ممنوع نیست؟ مگه اقرار زیر 

فشار و شکنجه غیرقانونی نیست؟

- خفه ش��و بدبخت فالن فالن ش��ده، اینجا چیزی به نام قانون وجود نداره، قانون 

مائی��م، همه کاره مائیم، ه��ر حکمی که بخواهیم می تونیم ب��رات صادر کنیم، چون 

حرف حرف ماست.

دهان آلوده از مغز آلوده تغذیه می کند.

بی خبر از همه جا و همه کس، بیچاره خانواده زندانی که باید به تمام بیمارستان ها 

و بازداش��تگاه ها و نهاده��ای انتظامی یکی یکی مراجعه کند ش��اید خبری از مرده و 

زنده گمش��ده اش پیدا کند. هر چه دیرتر اولین تماس تلفنی با خانواده برقرار ش��ود 

فشار روحی و روانی روی زندانی بیشتر و زندانی آسیب پذیرتر می شود. باالخره اجازه 

می دهند که یک زنگ به خانواده ات بزنی.
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اولین تماس تلفنی حدوداً یک ماه پس از دس��تگیری، پاک ش��دن حافظه یکی از 

ثمرات ش��کنجه س��فیده، اگر ش��ماره ای از اعضای خانواده یا دوستی تو ذهنت باقی 

مانده باشد شانس آورده ای.

پیام مختصر و مفید: سالم داداش، 209 هستم، خوبم، اصال نگران نباش

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن.

صدای پا را که می ش��نوی دعا می کنی که به سلول تو نیان، صدای پا اولین شوک 

روزانه را بهت وارد می کنه و بازش��دن چفت در ش��وک را کامل می کنه، دوباره باید 

چش��م بند بزنی و کورمال کورمال به اتاق بازجویی بری، خداکنه اتاق بازجویی دوباره 

زیاد س��رد نباشه که باعث لرزش تمام وجودت بشه، آخه وقتی وارد اتاق خیلی سرد 

می ش��ی و ش��روع به لرزش می کنی بهت می گن اگر مش��کلی نداری چرا می  لرزی؟ 

می خوان باور کنی که گناهکاری، بازجویی کش��دار و طوالنی، طعم کشنده اضطراب، 

مگه تمام میشه، یک ماه، دو ماه، سه ماه … خدایا مگه من چیکار کردم؟!

خدایا من نه س��لطان ش��کرم نه سلطان آهن و سیمان، نه اسکله قاچاق داشتم، نه 

گوش��ت آلوده وارد کردم، نه رش��وه دادم، نه اختالس کردم، ن��ه قاچاقچی کاال و ارز 

بودم، نه توی خانه ام اسناد طبقه بندی شده و محرمانه داشتم، نه جوان های مملکت 

را آل��وده به چیزی کردم، اگه اتهامم هر ی��ک از این ها بود خیلی بهتر با من برخورد 

می شد.

نمی دانم، ش��اید به جرم نفرت از اسارت و استبداد باید این وضعیت را تحمل کنم، 

ش��اید به خاطر اینکه آزادی و عدالت را حق همه می دانس��تم. ش��اید به خاطر اینکه 

نتوانستم مثل میلیون ها هموطنم نفرت از ظلم را به سکوت تبدیل کنم …

بازجویی ها باالخره تمام ش��د با تمام س��ختی ها و رنج ها، ام��ا هنوز داغش به دلم 

مانده، از وکیل خبری نش��د، بارها درخواس��ت کردم وکیلم را ببینم که نش��د تا یک 

روزصبح زود گفتند چشم بند بزن بیا بیرون دادگاه داری. به دادگاه که رسیدم باالخره 

چشمم به جمال وکیل روشن شد. داشتیم با هم سالم و احوالپرسی می کردیم که ما 

را از هم جدا کردند، حتی فرصت سالم و احوالپرسی به من داده نشد.

باالخره وارد دادگاه ش��دم و روی صندلی کنار وکیلم نشس��تم، واقعا جای شکرش 

باق��ی بود که اجازه حضور وکی��ل در دادگاه را دادند. چون دادگاه دومم بدون حضور 

وکیل برگزار شد.
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طفلکی قاضی پرونده اصال توجیه نبود که یک قاضی پرونده الاقل برای حفظ ظاهر 

هم که شده باید خودش را بی طرف نشان بدهد، بیچاره اول فکر می کرد برای اجرای 

احکام آمده، فقط کمی شانس با من یار بود که چیزی دم دست نبود، وگرنه همانجا 

حدود الهی را اجرا می کرد. همان ابتدای ش��روع جلس��ه با عصبانیت هر چه تمامتر 

فریاد کشید که خجالت نمی کشید که از این کارها می کنید؟!

کیفرخواست قرائت شد: هشت تا اتهام؛ اولین جمله ای که وکیلم به عنوان دفاعیه 

عنوان کرد این بود:

- دادگاه صالحیت رسیدگی به بسیاری از این اتهامات را ندارد و این اتهامات باید 

در دادگاه عمومی رسیدگی شود.

همانجا خش��کم زد مگه می ش��ه قاضی دادگاه ندونه که صالحیت رسیدگی به چه 

جرایمی را داره؟

بی اختیار به یاد دانش��گاه هاوایی افتادم، گفتم نکن��د خدای ناکرده، زبانم الل این 

بنده خدا از دانش��گاه هاوایی فارغ التحصیل شده - البته آن موقع هنوز مد نشده بود 

که از آکسفورد دکترای افتخاری بگیرند.

خالص��ه اینکه بنده هیچیک از اتهاماتم را نپذیرفتم و برای دادگاه توضیح دادم که 

کلیه اعترافات تحت فشار بوده اما با استناد به »علم قاضی« حکم صادر گردید. البته 

علم قاضی ابتدای جلسه دادگاه و پس از قرائت کیفرخواست به من ثابت شده بود.

قض��اوت ب��دون عدالت یعنی جنایت، یعنی تباه��ی روح، یعنی اعدام فجیع حقوق 

انس��انی، یعنی اوج فس��اد. به راستی بدا به حال کس��انی که کینه ورزانه و شتاب زده 

و رذیالنه و بدون پش��توانه عق��ل و منطق و بدون حضور وجدان بر کرس��ی قضاوت 

می نشینند و با قضاوت های بی اعتبار خود همه ارزش های انسانی را لکه دار می کنند .

دادگاه س��رانجام حک��م به محکومی��ت من و دوس��تانم داد و تاکنون دوس��ال از 

محکومیتم س��پری ش��ده. در این دوران فهمیدم که قانون، حقوق شهروندی، حقوق 

بشر و عدالت، غریب ترین واژگان در سرزمین ماست، اتهام سیاسی نیازمند هیچ 

سند و مدرکی نیست، اصل بر مجرمیت افراد است.

ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاریخ 

وج��ود ن��دارد. تا زمانی که افکار عموم��ی ما را خالصانه و عادالن��ه قضاوت میکند از 
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قضاوت بیدادگران نخواهیم ترس��ید. وجدان بی��دار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و 

س��تم دیده بهترین محکمه اس��ت. هر چند به ضرورت فریاد را مثل نفرت به سکوت 

تبدیل کرده باشند.

ابوالفضل )پویا( جهاندار

مدیر سایت خبری پویا نیوز

عضو سابق انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی

عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت

میعادگاه عاشقان ایران زمین، زندان اوین

30 مرداد 87



احسان فتاحیان
دو روز قبل از اعدامش*

می خواســتند ثابــت کننــد در عملیــات مســلحانه 
شرکت کرده ام

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی

نشان دهنده راهی ست که خواهان درنوردیدن آنم

خش خش برگ ها زیر قدم هایم

م یگوید: بگذار تا فرو افتی

آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت

هرگز از مرگ نهراس��یده ام، حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین 

زمان، در کنار خویش حس می کنم. آن را می بویم و بازش می شناسم، چراکه آشنایی 

س��ت دیرینه به این ملت و س��رزمین. نه با مرگ که با دالیل مرگ سر صحبت دارم، 

اکن��ون که »تاوان« دگردیس��ی یافته و به طلب ح��ق و آزادی ترجمه اش نموده اند؛ 

آیا می توان باکی از عاقبت و س��رانجام داش��ت؟ »ما«یی که از سوی »آنان« به مرگ 

*  احسان فتاحیان: رنجنامه ای از زندان سنندج آبان 1388. احسان فتاحیان در 1360 در کرمانشاه 
به دنیا آمد. به عنوان پیش��مرگه و فعال سیاس��ی کرد ش��ناخته می ش��د. در تیر 1387 در کامیاران 
بازداش��ت ش��د. با اینکه در ابتدا به ده س��ال حبس و تبعید محکوم ش��ده بود، دادگاه تجدیدنظر در 
س��نندج، اتهام محاربه را متوجه او دانس��ت و او را به اعدام محکوم کرد. در 20 آبان 1388 در زندان 

مرکزی سنندج اعدام شد. 

http://iranrights.org/fa/library/document/797/a-letter-from-political-prisoner-ehsan-fattahiantwo-days-before-his-execution
http://iranrights.org/fa/library/document/797/a-letter-from-political-prisoner-ehsan-fattahiantwo-days-before-his-execution
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محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی 

در تالش بوده ایم، آیا آنان نیز به کرده خود واقف اند؟

در ش��هر کرمانش��اه زندگی را آغاز کردم، آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم 

است، آنجا که مهد تمدن میهنم بوده است.  ذهنم بدان سویم کشید که تبعیضی را 

و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود؛ ستمی 

در حق من چونان فردی انسانی و در حق من چونان ]عضوی از[ مجموعه ای انسانی. 

پیگیری چرایی س��تم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر ش��د، اما وااسفا که آنان چنان 

فضا را مسدود و حق طلبی را مهجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم 

و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم: »من پیش��مرگه 

کومله شدم.« سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو 

کشاند. دور شدن از خاستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث 

انقطاع من از زادگاهم نشد. هر از گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه 

خانه نخس��تین می گش��تم، اما یک بار »آنان« دیدار را به کامم تلخ کردند، دستگیرم 

کردند و به قفس��م انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی انس��ان دوس��تانه دس��تگیر 

کنندگانم )!( فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این 

راه پررهرو به انتظار نشس��ته است: شکنجه، پرونده سازی، دادگاه سرسپرده و شدیدا 

تحت نفوذ، حکمی کامال ناعادالنه و سیاسی، و در نهایت مرگ......

بگذارید خودمانی تر بگویم: پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 87/4/29 

و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره اطالعات آن شهر، در حالی که دستبند و 

چش��م بندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون 

دادس��تان معرفی می کرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات 

واهی نمود )الزم به ذکر اس��ت که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط 

دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است(. بدین ترتیب اولین دور بازجویی های 

عدیده ام کلید خورد. همان ش��ب به اداره اطالعات استان کردستان در شهر سنندج 

منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودم: سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و 

پتوهایی که احتماال ده ها سال از مالقاتشان با آب و پاکیزگی می گذشت! از آن به بعد 

ش��ب و روز داالن پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه طاقت فرسا، 

به تسلس��لی پایان ناپذیر و س��ه ماهه تبدیل ش��د. بازجویان محترم در جهت ارتقای 

منزلت ش��غلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش، در این سه ماه به 
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ط��رح اتهاماتی عجیب و غریب می پرداختند که خ��ود بهتر از هرکس به کذب بودن 

آن ها ایمان داشتند. علیرغم آزمودن تمامی روش ها [می خواستند ثابت کنند که] در 

عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم، اتهاماتی که بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها 

موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن 

اتهامات رای دادگاه بدوی است، شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج حکم به 10 

سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. 

س��اختار اداری و سیاسی ایران همیش��ه دچار آفت تمرکزگرایی بوده است، اما در 

ای��ن یکی نمونه به ظاهر قصد تمرکززدایی از امر قضا را داش��تند. به تازگی اختیار و 

صالحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاس��ی را در باالترین سطح – حتی اعدام 

– از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند، با اعتراض دادستان 
کامی��اران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخالف قوانین موضوعه و داخلی خود 

ایران، ش��عبه چهارم دادگاه تجدید نظر اس��تان کردستان حکم 10 سال زندان را به 

اعدام تبدیل نمود. 

بر پایه ماده 258 قانون آیین دادرس��ی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی 

مجاز به تش��دید حکم بدوی می باش��ند که حکم ص��ادره از حداقل مجازات مقرر در 

قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستان اتهام وارده - یعنی محاربه )دشمنی 

با خدا( – حداقل حکم در این مورد یک سال است. حال خود فاصله 10 سال توام با 

تبعید را با این حداقل مقایس��ه کنید تا پی به غیرقانونی، غیرحقوقی و سیاسی بودن 

حکم اعدام ببرید.

البت��ه ناگفته نماند که مدتی کوتاه پی��ش از تبدیل حکم، مجددا از زندان مرکزی 

س��نندج به بازداش��تگاه اداره اطالعات منتقل شدم و در آنجا از من خواسته شد طی 

یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جمالتی در رد افکار خویش 

بر زبان آورم. علیرغم فش��ارهای ش��دید، من حاضر به قبول خواس��ته نامشروع آنان 

نش��دم و آن ها نیز صراحتا گفتند حکمم را ب��ه اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی 

زود به عهد خویش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیرقضایی 

اثبات نمودند. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟!

قاضی س��وگند خ��ورده که همه جا، در ه��ر زمان و در قبال هر ف��رد و موضوعی 

بی ط��رف مانده صرف��ا از دریچه حقوق و قانون به جهان بنگ��رد، کدامین قاضی این 
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س��رزمین ب��ه قهقرا رفت��ه می تواند ادعا نماید که س��وگند را نشکس��ته و بی طرف و 

عادل باقی مانده اس��ت؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگش��تان یک دست هم 

نمی رس��ند. هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش 

و عاری از هرگونه س��واد حقوقی، دستور بازداشت، محاکمه، محبوس نمودن و مرگ 

افراد را اجرا می نماید، آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه 

تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری، خانه از پای بست ویران است...

ح��ال علیرغم این که در آخرین مالقاتم در داخل زندان با دادس��تان صادر کننده 

کیفر خواس��ت، وی به غیرقانونی بودن اجرای حکم در هنگامه اکنون اذعان داش��ت، 

اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. ناگفته پیداس��ت که اینچنین پافشاری 

کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن، نتیجه فش��ارهای محافل امنیتی و سیاس��ی 

خارج از قوه قضائیه است. افراد عضو این محافل تنها از زاویه فیش حقوقی و اغراض 

و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی می نگرند، برای 

آنان ورای اهداف غیرمشروع خویش هیچگونه »مسئله«ای قابل طرح و تصور نیست، 

حتی اگر اولین حق همزاد بش��ر یعنی حق حیات باش��د. اسناد جهانی و بین المللی 

پیشکش، آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.

اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان، مرگ من موجب حذف مسئله ای 

به نام مس��ئله کردس��تان خواهد ش��د باید گفت زهی خیال باطل. نه مردن من و نه 

ه��زاران چون من مرهمی ب��ر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بس��ا آتش آن را 

شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان »هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر«.

احسان فتاحیان

زندان مرکزی سنندج

1388/8/17



بهروز جاوید تهرانی*

در ســلول انفرادی من کپسول آتش نشانی تخلیه 
کردند

اینجان��ب در تاریخ 1378/4/21 خورش��یدی در درگیری های پس از کوی دانش��گاه 

تهران بازداش��ت شدم و به 8 س��ال حبس محکوم گردیدم. در محکومیتم ذکر شده 

ب��ود تبعید به یکی از زندان های کرج، به همین دلیل حبس خود را در زندان رجائی 

ش��هر کرج س��پری نمودم و در طول مدت محکومیت حتی یک بار هم مرخصی که 

حق مس��لم من بود به من داده نش��د. حتی زمانی که مادرم به علت بیماری سرطان 

در بیمارس��تان بس��تری بود و پس از آنکه فوت کرد در سال 1382 پس از آنکه 43 

روز از فوت مادرم می گذش��ت مرا آزاد کردند. در حالیکه من نیمی از کل حبس��م را 

سپری کرده بودم، اما از چند ماه بعد بازداشت های من بدالیل واهی آغاز گشت؛ 4 بار 

مرا بدالیل واهی دس��تگیر نمودند و انواع آزار و اذیت های جسمی و روحی که ناقض 

حقوق بش��ر می باشد در مورد من بکار برده شد: توهین، تحقیر، کتک، تهدید و حتی 

یک بار هم که در سلول انفرادی من کپسول آتش نشانی را تخلیه نمودند ودریچه را 

بستند تا جائی که من بیهوش شدم.

*  بهروز جاوید تهرانی: رنجنامه ای از زندان رجایی ش��هر کرج - بهمن 1388. بهروز جاوید تهرانی 
در سال 1357 در تهران متولد شد. به عنوان فعال حقوق بشر با گروه »مجموعه فعاالن حقوق بشر« 
و وبس��ایت »هرانا« همکاری می کند. از س��ال 1378 به بعد به دفعات و به اتهاماتی نظیر اقدام علیه 
امنی��ت ملی، توهین به رهبری، همکاری با س��ازمان مجاهدین خلق، عضویت در گروه های غیرقانونی 
و... بازداش��ت ش��د و مجموعا 11 سال از عمر خود را در زندان به سر برد. او اکنون در استرالیا زندگی 

می کند.

http://iranrights.org/fa/library/document/1977/political-prisoner-behruz-javid-tehranis-grievance-letter
http://iranrights.org/fa/library/document/1977/political-prisoner-behruz-javid-tehranis-grievance-letter
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در طول این بازداش��ت ها یک بار به صورت 5 ماه متوالی در بازداشتگاه اوین بودم. 

در نهایت یک ش��ب )1384/03/02( به منزل من ریختند و بنده را به همراه دوستم 

کیوان رفیعی که مهمان بنده بود بازداش��ت نمودند. برای من پروندهای متعددی باز 

نمودند. به جرم اخالل در نظم و شرکت در تجمع غیر قانونی و همچنین عضویت در 

جبهه دمکراتیک و انجمن دانشجویان و دانش آموختگان که قانونی است به تحمل 4 

سال حبس و 74 ضربه شالق محکوم شدم که 5 ماه آن را قبال سپری کرده بودم.

بنده شدیدا به این حکم علی الخصوص شالق آن اعتراض نمودم؛ 74 ضربه شالق 

آن هم به جرم سیاس��ی اوج آزادی ستیزی اس��ت. همچنین به دلیل داشتن رابطه با 

سازمان مجاهدین خلق و توهین به رهبری به 3 سال زندان محکوم گردیدم. از بابت 

پرونده دیگر که توهین به خامنه ای بود نیز برایم منع پیگرد صادر ش��د. این پرونده 

به عنوان خالف زندان در بازداش��تگاه 209 اوین محسوب کرده بودند ]کذا در اصل[. 

اکنون که بیش از 5 سال از مدت محکومیتم را سپری نموده ام، در اندرزگاه 1 سالن 

1 ک��ه مختص زندانیان خطرناک و محکومیت های غیر قابل بازگش��ت )ابد و اعدام( 

می باشد، در حالی ]زندان[ را سپری می کنم که اصل تفکیک جرائم که مسئولین قوه 

قضائیه رژیم از آن دم می زند در مورد بنده اجرا نگردیده. بنده باید به جایی که سایر 

زندانیان سیاسی باشند منتقل گردم.

گفتنی است که تمام مدت بهار و تابستان امسال مسئولین زندان مرا در سلول های 

انف��رادی بند 1 س��الن 2 به ص��ورت غیر قانونی، به دور از حداق��ل امکانات نگهداری 

نمودن��د. من ممنوع التلفن بودم و مالقاتم کامال محدود بود و بارها توس��ط چند تن 

از زندانبان ها به خصوص »بخش��ی«، قاتل زهرا کاظمی، با باتوم و گاز اشک آور مورد 

ش��کنجه قرار گفتم. اکنون نیز در ش��رایطی بسیار سخت و در محیط بسیار خشن و 

خطرناکی نگهداری می شوم. و امید به شرایط بهتر هر لحظه کم رنگ تر می شود.

زندانی سیاسی 

بهروز جاوید طهرانی

زندان رجائی شهر کرج بند 1 سالن 1

2 بهمن 1388خورشیدی



وکیل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل از این نامه با اعتقاد به بی گناهی 

موکل خود درخواس��ت اعمال ماده 18)برگزاری دادگاه مجدد( را به قوه 

قضائیه ارائه نمود، پس از این اقدام همواره دس��تگاه قضایی و امنیتی از 

ناپدید بودن این پرونده س��خن گفته است. این موضوع باعث شده تا سه 

مته��م پرون��ده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به س��ر برند و هر لحظه 

احتمال اجرای حکم برای آنان متصور باشد. فرزاد کمانگر، آموزگار دربند 

با نگارش و ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه مشکل بی قانونی در این 

پرونده را مطرح می کند:

فرزاد کمانگر*

وزارت اطاعات خواستار اعدام شماست

جناب آیت الله الریجانی،

با سالم، 

ده س��ال پیش هنگامی که آیت الله ش��اهرودی اعالم نمودند که ویرانه ای را تحویل 

گرفته ان��د، هم��ه امیدوارانه تغیی��ر و تحوالتی اساس��ی در قوه قضائی��ه را به انتظار 

نشس��تند. حضور ده ساله ایشان که فرصت کمی هم نبود با احیای مجدد دادسراها، 

تصویب قانون حفظ حقوق ش��هروندی و کرامت انس��انی، تهیه الیحه حبس زدایی و 

موضع گیری های صریح ایش��ان در برابر احکام سنگس��ار و اعدام کودکان زیر هجده 

س��ال و بقیه اقدامات اصالح گرایانه  ایش��ان در قوه قضائیه امیدهای بس��یاری را در 

جهت آبادانی این ویرانه در اقشار مختلف مردم و زندانیان و به طور کلی هر شخصی 

*  ف��رزاد کمانگ��ر: مجموعه ای از نامه ها - نامه بهمن 88. فرزاد کمانگ��ر در 1354 در کامیاران در 
اس��تان کردس��تان به دنیا آمد. او که معلم بود و به نویسندگی هم اشتغال داشت، در 1385 در تهران 
به اتهام عضویت در گروه پژاک و مش��ارکت در بمبگذاری بازداش��ت شد. کمانگر نهایتا در اردیبهشت 
1389 در زندان اوین به دار آویخته شد. درباره فرزاد کمانگر در توانا بیشتر بخوانید: یکی از زندانیان 

سیاسی اوین، یکی از آنها که رفت و نیامد.

http://www.farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view=category&id=2&layout=blog&Itemid=70
http://www.farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view=category&id=2&layout=blog&Itemid=70
https://tavaana.org/fa/Farzad-Kamangar
https://tavaana.org/fa/Farzad-Kamangar
https://tavaana.org/fa/Farzad-Kamangar
https://tavaana.org/fa/Farzad-Kamangar
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که به نحوی از انحاء با قوه قضائیه س��ر و کار داشته است به وجود آورد. اما هنوز هم 

نابس��امانی، ناهنجاری، خودسری، برخوردهای س��لیقه ای و قانون گریزی در مجموعه 

تحت امر ایش��ان و ادامه آن، که متاس��فانه تاکنون فرصتی برای جناب عالی در رفع 

آن ها به عمل نیامده اس��ت، آنچنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که 

خود را یک زندانی سیاسی و عقیدتی می داند، شرح آنچه را که به ناروا بر این جانب 

روا ساخته اند به عرض حضرت عالی برسانم:

1. در  مرداد ماه 85 دس��تگیر ش��دم در حالیکه تا روز قبل از آن به عنوان معلمی 

که با دوازده س��ال س��ابقه تدریس از انواع فیلترهای حراس��ت و گزینش عبور کرده، 

مس��ئولیت پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را به عهده داشته ام. در 

مرحله تفهیم اتهام و بازجویی در بازداش��تگاه وزارت اطالعات اتهام اینجانب عضویت 

در حزب پژاک اعالم شد. در روند تمام بازجویی ها در تهران، کرمانشاه و سنندج مرا 

تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به این اتهام واهی 

تن  دهم. اینجانب علیرغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا به دلیل واهی بودن چنین 

اتهامی همواره و همواره اتهام فوق را رد نموده ام. با این وجود متاسفانه تنها بر اساس 

برداش��ت ذهنی بازجویان اولیه پرونده و شرایط منطقه انتساب اتهام فوق به اینجانب 

را مسجل اعالم کردند.

2. در جلسه هفت دقیقه ای در شعبه 30 دادگاه انقالب تهران در کمال ناباوری از 

قاضی پرونده ش��نیدم که: »وزارت اطالعات خواستار اعدام شماست، بروید و آن ها را 

راضی کنید.«

3. قبل از جلس��ه دادرسی، اینجانب از کلیه اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با 

اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلس��ه مذکور محکوم به اعدام گردیدم. 

با تاس��ف حکم مذکور در دیوان عالی کش��ور بدون توجه به انواع و اقسام امور خالف 

قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است، تایید گردید.

4.  پ��س از مدت��ی بر اثر اعتراضات مردمی در مرداد م��اه 87 به خاطر اعتراض به 

حکم اینجانب، دوباره در بازداش��تگاه 209 تهران به مدت 5 ماه دیگر تحت بازجویی 

مجدد قرار گرفتم و در کمال ش��گفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناس��ان وزارت 

اطالعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشت و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار 

و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب 
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و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعالم نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده 

از خانواده، دوس��تان و همکاران بخواهید که مبادا مورد س��وء اس��تفاده قرار بگیرند، 

چرا که اساس��ا ش��ما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کس��ی بخواهد با 

موج سواری سیاسی از پرونده بهره بردارِی مصادره به مطلوب بنماید.

جناب آیت الله الریجانی،

 اینجانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتس��اب اتهامی را به خود  قبول 

نمایم که از بیخ و بن جعلی و خیالی بوده، به طوری که بازجوی اخیرالذکر اینجانب 

در بازداش��تگاه 209 ضمن اظهار تأس��ف ش��دید به خاطر اعمال ش��کنجه بر من در 

س��نندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می دانست و 

پیگیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست وحتی قرار شد تمامی مساعی قانونی 

را به کار گیرند تا روند بررس��ی پرونده اینجانب تحت اعمال ماده هجده انجام پذیرد. 

ام��ا اینجانب پس از مدت تقریبا 18 ماه و حتی با پیگیری نمایندگان محترم مجلس 

ش��ورای اس��المی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ام، بلکه این بار در کمال حیرت 

دریافتم که اثری از پرونده ام در هیچ یک از بخش های قوه قضایه نیست .

جناب آیت الله الریجانی،

از شما به عنوان قاضی القضات حکومت اسالمی چند سؤال دارم که امیدوارم چنانچه 

مش��غله های فراوان در این شرایط اجازه دهد پاسخ آن ها را حداقل به اینجناب اعالم 

فرمایید:

1. ب��ه نظر ش��ما دادگاهی که پس از 19 ماه بازداش��ت با قرائت کیفرخواس��ت و 

دفاعیات من کال 6 یا 7 دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازه صحبت کردن با 

وکیلم هم به من داده نشده است و همچنین بعد از این جلسه دادگاه چند دقیقه ای 

قاضی مرا متهم ب��ه همکاری با فرزاد کمانگر )یعنی خودم!( می نماید، می تواند حکم 

عادالنه ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟

2. کارشناسان وزارت اطالغات 15 ماه قبل از دادگاه و هم در مراحل بعدی مستمرا 

ب��ه من اع��الم نموده اند که صدور حکم اعدام برای من ارس��ال پیامی روش��ن برای  
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فعاالن سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نیت به بعضی 

از کش��ورهای همسایه )!( می باش��د. آیا اینجانب به عنوان ش��هروندی در جمهوری 

اس��المی دارای این حقوق می باش��م که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با 

همسایگانش قرار نگیرم؟

3. س��خنگوی محت��رم قوه قضائیه آقای جمش��یدی در مصاحبه خ��ود در تاریخ  

87/4/24 تمام��ی اتهامات پیش��ین مرا حذف نمود و این ب��ار در اظهار نظری جدید 

اته��ام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداش��تم بیان می کنند، اما 

چگونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده اینجانب صادر نشده است.

4. چرا دس��تگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به بازتاب های وس��یع رسانه ای 

و اجتماعی پرون��ده اینجانب چنانچه تجدیدنظری در گ��ردش کار و موارد اتهامی و 

دادنامه های صادره صورت گیرد، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی و 

گروه های سیاسی دگراندیش می رود که قبال در محکومیت حکم غیر قانونی اینجانب 

موضع گیری نموده اند. آیا پذیرش اش��تباه و عبرت گیری از گذشته که در آموزه های 

اسالمی به آن حکم شده است، آنچنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن باید 

به چنین دستاویزی چنگ زد؟

5. با توجه به آنچه گذش��ت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل اس��تقالل و تفکیک 

قوا از یکدیگر  نمی دانید؟ اگر نه چگونه اس��ت که قضات به عنوان اش��خاصی مستقل 

نمی توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های 

غیررسمی نهادهای امنیتی می دانند؟

6. آیا با عنایت به سطور گذشته، اینجانب به عنوان فردی تبعه ایران و برخوردار از 

حقوق ش��هروندی جمهوری اسالمی ایران، این حق را دارم که مجددا و در دادگاهی 

بی طرف و بر اس��اس قوانین مدون و رس��می جمهوری اس��المی و فارغ از مالحظات 

سیاسی و مصلحت اندیشی های بی مورد محاکمه گردم؟

جناب آیت الله الریجانی،

 با عنایت به موارد مش��روحه فوق که نقض قانون آیین دادرس��ی کیفری در تمامی 

مراحل رس��یدگی به پرونده اینجانب کامال آش��کار و واضح اس��ت و بر همین اساس 

در جه��ت احقاق حق خ��ود قبال تقاضای اعمال ماده هجده ب��ه عمل آورده ام، که از 
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اختی��ارات خاص مقام محت��رم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت 

این ماده قانونی و قبل از فس��خ آن به عمل آمده اس��ت، به این وسیله رسما و مجددا 

از حضرت عالی تقاضا دارم دس��تور فرمایید به خواس��ته مشروع اینجانب، اگر تاکنون 

رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده، عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعالم دارند 

تا پس از گذشت سال ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم.

توفیق حضرت عالی را در اجرای مسئولیت سنگین دادپروری صمیمانه آرزومندم

فرزاد کمانگر

15 بهمن 1388

رونوشت :

-    دادستان محترم کل کشور، 

-    دادستان محترم تهران

-    کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه

-    فراکسیون نمایندگان محترم کرد مجلس شورای اسالمی



فرهاد وکیلی*

رنگ و ننگ:
با فرمان بازجو هر چیزی حقیقت می شود

به نام آزادی، 

دوره می کنم گذش��ته هایم را و فقط گذش��ته و پس از گذش��ت حدود دو س��ال از 

دوران حب��س مجددا توفی��ق یافتم به بند پر رم��ز و راز وزارت اطالعات  )209( باز 

گردم. همزمان با زدن چش��م بند یک بوی تند که بر خالف بوی ماندگی که همیش��ه 

در قس��مت های مختلف این ساختمان وجود داشت مش��امم را آزار می داد. خاطرات 

گذش��ته ازین مکان نامیمون برایم بس��یار دردناک بود. ای��ن نقطه از خاک ایران که 

همچون دیگر نقاطی که خواهر خوانده 209 می باش��ند، به وسیله افرادی با تفکرات 

خاص بر اس��اس سایه یک ایدئولوژی شکل گرفته کنترل می شود، یاد اولین روزهای 

انتقال��م ب��ه 209 را زنده می کرد. زمانی ک��ه پس از تحمل س��خت ترین اعمال غیر 

انس��انی اداره اطالعات در س��نندج برای تشدید فشار به اینجا منتقل شدم. با افرادی 

به عنوان کارش��ناس روبه رو ش��دم که پرونده پر افتخار خود را که حکایت از سال ها 

بازجویی هایش��ان بود، برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر برای من تعریف می کردند تا 

*  فرهاد وکیلی: نامه ای از زندان اوین - بهمن 1388. فرهاد وکیلی متولد 1345 در ش��هر س��نندج 
در اس��تان کردستان اس��ت. در مرداد 1385 بازداشت ش��د و به او اتهاماتی از قبیل محاربه از طریق 
فعالیت موثر برای گروه های ضدنظام و همچنین نگهداری و قاچاق اس��لحه و مهمات زده ش��د. فرهاد 
وکیلی به ده س��ال زندان و اعدام محکوم ش��د. اما قبل از پایان دوره محکومیت، در اردیبهشت 1389 

در زندان اوین اعدام شد.

http://www.sunni-news.net/fa/articles.aspx?article_no=4698
http://www.sunni-news.net/fa/articles.aspx?article_no=4698
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من باور کنم در این مکان هیچ کس نمی تواند چیزی را برای خود نگه دارد. 

روزها وهفته ها وماه ها تحمل س��لول انفرادی، فشار همیشگی بازجویی و بی خبری 

از خان��واده و دنیای بیرون از زندان فرصتی را برایم خلق کرد تا بتوانم بر خود وآنچه 

ایده آل و آرمانم بود فکر کنم. من باور کرده ام که گاهی اوقات سکوت تأثیری را خواهد 

داشت که بسیاری از میتینگ ها وتجمع ها و تحریر مقاالت احساسی نمی توانند آنگونه 

تأثیر داش��ته باشد. در طول مدت زندان بارها خواس��تم بنویسم و بارها نوشتم. ابتدا 

نوش��تن س��خت بود ودر نهایت از آنچه که صفحه کاغذ را س��یاه کرده بود احس��اس 

رضایت نمی ش��د. همیشه می دانستم در این نوش��تن ها چیزی کم است آن هم یک 

مورد بس��یار اساس��ی بود. من باید به آنچه می گفتم و می نوش��تم خود ایمان داشته 

باش��م که در غیر این صورت خود را فردی سس��ت عنصر وخائن به تمامی ارزش ها 

می دانستم.

بازگش��ت مجدد به 209 و برخورد با تاکتیک جدید بازجوهای پرونده ام این شائبه 

را در من ایجاد کرد که بس��یاری چیزها تغییر کرده. این بار من و بازجو رو در روی 

هم بودیم، این بار چشم بند وجود نداشت و بازجو از اینکه من او را ببینم و بر اساس 

یک ش��رایط نس��بتا عادالنه تر با او وارد بحث شوم نمی ترسید. حتی وضعیت ظاهری 

و شخصیتی کارشناس )همان بازجو( تغییر کرده بود. این بار طرف مقابل من فردی 

بود اهل مطالعه و باسواد. شاید کرارا به این نتیجه رسیدم که در ادعاهای او چاشنی 

ریا و دروغ وجود دارد. اما حتما شرایطی ایجاد شده که کارشناسی که قبال از موضع 

قدرت با من برخورد می کرد و چیزی جز توهین وتحقیر نمی دانست این بار با احترام 

با من برخورد می کرد حتی اگر این برخورد یک نوع تاکتیک باشد.

این رفتار باعث می ش��د که احساس کنم طرفین درک درستی از همدیگر نداشته 

و فقط در چهارچوب تعصبات و زمینه های قبلی با هم برخورد کرده ایم. سیس��تم مرا 

یک عنصر ضد آس��ایش و مخل امنیت خود می دانس��ت که در هیچ ش��رایطی حاضر 

ب��ه تمکین در مقابل او نمی باش��م. به گم��ان او من هیچ حقی نداش��ته و فقط باید 

ثناگوی او باش��م که می توانم در سایه قدرت حکومتش به زندگی خود ادامه دهم. به 

گمان او اعتیاد یک پدیده اجتماعی است که وجودش در جامعه اجتناب ناپذیر است. 

دزدی جزئی از خصایص انس��انی اس��ت. پس��تی و انحطاط اخالقی الزمه حکومت و 

سرکوب است. زندان و اعدام الزمه قانون است. به باور من، حکومت [کنونی] به معنی 

ایدئول��وژی بود که جز خود و مقاصد صاحبان قدرت چی��زی را بر نمی تافت وامکان 
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تغییر را در هیچ شرایطی ممکن نمی دید. روزها می گذشت و من در تردید بین سلول 

و اطاق بازجویی - و هر روز آن بویی که روز اول برایم تازگی داشت بیشتر می شد.

بعد از چندین جلسه، بازجویی که احساس می کرد توانسته برخالف دیگر همکاران 

خود ارتباط نزدیکی را با من برقرارکند، خواسته اصلی خود را مطرح کرد: »درخواست 

عفو«. او اصرار داش��ت برای من که باید به جرم داش��تن اعتقادات و باورهای خاص 

اعدام شوم، تنها یک راه نجات وجود دارد و آن هم درخواست عفو از سوی من خطاب 

به مسئولین حکومت ایران است. تیم جدید بازجویی اذعان داشت که دستگاه امنیتی 

بر خالف واقعیت و طی یک پروس��ه کامال سیاس��ی با تحت فشار قرار دادن سیستم 

قضای��ی ایران اقدام به صدورحک��م اعدام نموده و اکنون تنه��ا راه نجات و در جهت 

جب��ران خطای آنان تقاضای عفو من اس��ت. البته ای��ن از خصیصه های حکومت های 

خودکامه اس��ت که هیچوقت حاضر به قبول اشتباهات و خطاهای خود نیست. آن ها 

از من می خواستند که گذشته خود را حاشا کنم. 

بله بس��یار س��اده توقع این بود که من با امضای برگه عفو به هر آنچه داشتم پشت 

پا بزنم. به من می گفتند هیچ چیز به خودی خود حقیقت ندارد و فقط با فرمان 

آنان هر چیزی را میتوان به حقیقت تبدیل کرد. از من می خواستند انسانی باشم 
عاری از هرگونه اراده ومقاومت اخالقی وهویت اجتماعی و تاریخی. تمام س��عی خود 

را کردند به من هنر فراموش��ی تاریخی را بیاموزند. هنر فراموش کردن س��ال ها ظلم 

و تعدی و جنایت را نس��بت به یک ملت. هنر فراموشی نسبت به تمامی جنایت هایی 

که در س��ال های حکومتش��ان تحت نام دین و ملت و امنیت کشور و دیگر شعارهای 

دهان پرکن و توجیه کننده جنایت هایش��ان بر مل��ت ایران وعلی الخصوص ملت کرد 

روا داش��تند. هنر به بایگانی س��پردن آنچه را که بر من و خانواده ام روا داشتند. آن ها 

اصرار داش��تند آنچه که امروز اتفاق می افتد حقیقت اس��ت و آن ها رهبران و مالکان 

گذشته اند، و اصرار من بر گذشته ام بی اساس است.

پیش از شما، 

بسان شما

بی شمارها 

با تار عنکبوت

نوشتند روی باد 
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که این دولت خجسته جاوید و زنده باد. 

روزه��ا، هفته ها و ماه ها طول کش��ید تا آنان باور کردن��د که من نمی خواهم بودن 

خود را از طریق رابطه با حاکمان تعریف کنم. من با توس��ل به گذش��ته خود وهویت 

تاریخ��ی ملتم به نوبه خود و در حد توانم به زورگویان و مس��تبدان اعالم کرده ام که 

این هدف ش��ما به غایت دس��ت نیافتنی است، و در هر فرصتی در جهت احقاق حق 

خود گام برخواهم داشت و این شیوه جدید حکومت ها را چه در ایران و چه در دیگر 

حکومت های توتالیتر و پوپولیس��ت که می خواهند تمامی مفاهیم و تعاریف انس��انی 

را در قالب سیاس��ت تعریف کنند و واقعیت های انس��انی یک ملت را در مایه ایسم ها 

به رنگ تبلیغی درآورده، با اس��تفاده از ابزارهای خود ش��عار دموکراس��ی و تالش در 

جه��ت تثبیت حق ملتم را س��ر دهند و اس��تفاده از نماده��ای تاریخ ملت های تحت 

س��تم همچون ملت کرد و استفاده ابزاری از احساس��ات میهنی به عنوان یک سالح 

ایدئولوژی��ک می نگرند، دیگر ت��اب نخواهم آورد؛ و اطمینان دارم درخواس��ت عفو و 

بخش��ش در مقابل جرم نکرده چیزی جز واقعیت از من نخواهد س��اخت که این جز 

ندامت و پش��یمانی ارمغانی را برایم در بر ندارد و امروز پس از تحمل س��ال ها حبس 

و ش��کنجه و با باور به حقیقتی که طی این س��ال ها به آن رس��یده ام، ایمان دارم که 

ج��ز مقاوم��ت و مقاومت و مقاوم��ت راه دیگری وجود ندارد. و ب��ه یقین دریافتم که 

متولیان وحاکمان امروز و کس��انی که بر مس��ند قدرت تکیه زده اند برای به دس��ت 

آوردن آنچه که می خواهند راهی جز توس��ل به زور، خش��ونت وآدمکشی نمی دانند. 

و حاال که آدم های کم هوش، بی کفایت و تجاوزگر قش��ر برگزیده را تش��کیل داده اند، 

حتم بدانید که تمامی دمل ها سرباز خواهند کرد. و بدانید کسانی که با زبان خشونت 

پرورش یافته اند، زبان دیگری را نمی فهمند و هر ضعف و مسامحه ای بر قدرت جانیان 

می افزاید. وابزار قدرت به قدرتی با حق ویژه تبدیل می ش��ود که مشروعیت خود را از 

سرکوب توده ها وخشونت اعمال شده بر جامعه می گیرد. 

در آخری��ن روزهایی که بازجوی دگراندیش م��را از اتاق بازجویی خارج و به طرف 

س��لولم هدای��ت می کرد، ب��از هم آن بو که در ای��ن مدت آزارم داده بود به مش��امم 

رس��ید. اما این ب��ار واضح تر. تا جایی ک��ه فهمیدم عده ای که ازچش��مان من پنهان 

هستند مشغول رنگ زدن دیوارهای زندان بوده اند. آن ها دیوارهای گردگرفته را رنگ 

می زدند و در زیر این گرد صدای ضجه و ناله هزاران انس��ان اس��ت که پنهان مانده؛ 

ترس هایش��ان، آرزوهای قبل از مرگشان، تنهایی ش��ان، [درخواستشان] برای رحم و 
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شفقت ش��کنجه گران، اعتراف هایشان و داس��تان هایی که برای بازجوهایشان تعریف 

کرده اند.

آری تراژدی یک ملت اینجا پنهان است.

بل��ه، بویی ک��ه در این مدت آزارم داده بود، بوی رنگ ب��ود و من از اینکه آن بو را 

تشخیص داده بودم خوشحال بودم خوشحال که:

دردهای من

گر چه مثل دردهای مردم زمانه نیست

از درد مردم زمانه است.

 

فرهاد وکیلی

زندان اوین



سعید ملک پور*

شکنجه و دیگر هیچ

اینجانب سعید ملک پور در تاریخ 87/7/13 توسط مامورین لباس شخصی سپاه، بدون 

حکم بازداشت و یا نشان دادن کارت شناسایی در اطراف میدان ونک دستگیر شدم. 

دس��تگیری به صورت آدم  ربایی بدون نش��ان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی 

صورت گرفت. پس از آن توس��ط چند مامور لباس شخصی در یک خودروی سواری 

بدون آرم، با چش��م بند و دستبند، در قس��مت عقب )صندلی عقب( قرار گرفتم. یک 

مامور با جثه بسیار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا 

پایین نگه داش��ته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می گفتند، منتقل 

کردند. در آنجا چندین مامور در حالی که چشمبند و دستبند داشتم مرا مورد ضرب 

و ش��تم و فحاشی شدید قرار دادند و به زور مجبورم کردند یک برگه قرار بازداشت و 

چند برگه که روی آن را پوش��انیده بودند امضا نمایم. با توجه به نحوه انتقال من به 

دفتر فنی و ضرب و شتم وارده، گردن من تا چندین روز درد می کرد و در اثر ضربات 

مشت و لگد و سیلی، تمام صورتم ورم کرده بود. پس از آن همان شب به بازداشتگاه 

دو – الف اوین منتقل ش��دم و در یک س��لول انفرادی به ابعاد 1.7 در 2 متری قرار 

*  سعید ملک پور: نامه ای از زندان اوین - اسفند 1388. سعید ملک پور در خرداد 1354 در تهران 
متولد شد. در ایران از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک مهندسی متالوژی خود را دریافت کرد و سپس 
ب��رای ادام��ه تحصیل به کانادا رف��ت. وقتی برای دیدار از پدر بیمارش به تهران برگش��ته بود، در مهر 
1387 بازداش��ت شد و به اتهام مدیریت سایت های پورنوگرافی فارسی زبان و نیز اتهاماتی نظیر فساد 
فی االرض به اعدام محکوم ش��د. نهایتا در ش��هریور 92 اعالم شد که حکم او به حبس ابد تغییر یافته 

است.

http://iranrights.org/fa/library/document/1962/saeed-malekpours-letter-from-evin-prison
http://iranrights.org/fa/library/document/1962/saeed-malekpours-letter-from-evin-prison


  145 سعید ملک پور

گرفتم. خروج از سلول تنها به قصد 2 بار هواخوری و چند بار در زمان های مشخص 

ش��ده، آن هم با چش��م بند امکان پذیر بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از 

چشم بردارم.

به مدت 320 روز تا تاریخ 88/5/28 در س��لول انفرادی بدون دسترسی به کتاب و 

روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم. در سلول تنها یک مهر و یک 

جلد قرآن، یک بطری آب و 3 عدد پتو به من داده شد. پس از آن به مدت 124 روز تا 

تاریخ 88/9/30 در بند عمومی دو – الف زندان اوین به سر بردم. در دوران انفرادی و 

عمومی هیچ  گاه مالقات هفتگی نداشتم و در طول 444 روز بازداشت در بازداشتگاه 

دو – الف در تمامی مالقات هایی که حداکثر به اندازه انگش��ت های یک دس��ت بود، 

صحبت ها توسط یک مامور سپاه شنود می شد و مالقات ها با حضور مامور همراه بود. 

تلفن هفتگی نیز در دوران انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن ها توسط کارکنان 

یا بازجوها شنود مستقیم می شد و هر گاه راجع به مسائل پرونده با خانواده ام صحبتی 

می کردم تلفن را قطع می کردند. در طول 444 روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف 

بنا به دالیلی که ذیال عنوان می کنم هیچ گاه امنیت جانی نداش��تم و دائما احس��اس 

خطر جانی کرده مورد تهدید بودم.

در تاری��خ 88/9/30 بار دیگر به س��لول انفرادی این بار به بازداش��تگاه 240 اوین 

منتقل شدم و تا تاریخ 88/11/19 یعنی 48 روز دیگر در انفرادی بدون حق تماس و 

به تنهایی به س��ر بردم. از آن تاریخ تا کنون در بند عمومی زندان اوین، ابتدا در بند 

قرنطینه اندرزگاه 7 و سپس در اندرزگاه 350 به سر برده ام. تا کنون بیش از 12ماه از 

17 ماه دوران بازداشت موقت من در سلول های انفرادی سپری شده و تا کنون هیچ 

گاه اجازه مالقات با وکیل به من داده نشده است. در طول بازداشت موقت، مخصوصا 

ماه های ابتدایی توس��ط گروه پدافند س��ایبری س��پاه تحت انواع شکنجه های روحی 

روانی و جس��می قرار گرفته ام که برخی از این ش��کنجه ها در حضور بازپرس پرونده، 

آقای موس��وی صورت گرفته اس��ت. بخش زیادی از اقاریر من، در اثر فشار، شکنجه 

روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانواده ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار 

به مطالب خالف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها، انجام گرفته است.

توضیح این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیم تر 

ش��دن شدت شکنجه ها، جهت جلوگیری از اعالم اقرار تحت فشار به بازپرس صورت 

می گرفت. گاهی هم تهدید می کردند که همس��رم را دس��تگیر می کنند و در حضور 
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من شکنجه می کنند. در چند ماه اول دستگیری بارها در ساعات مختلف شب و روز 

تحت بازجویی قرار می گرفتم که غالبا با کتک و ضرب و ش��تم ش��دید همراه می شد. 

ش��کنجه ها گاه��ی در دفتر فنی که خارج از زندان اس��ت و گاه��ی در اتاق بازجویی 

بازداشتگاه دو – الف انجام می شد.

اکثر اوقات ش��کنجه ها به صورت گروهی انجام می گرفت و در حالی که چشم بند و 

دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شالق ضرباتی به سر 

و گردن و سایر اعضای بدنم می زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن 

آنچه توس��ط بازجویان دیکته می ش��د و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین 

طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان می بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک 

الکتریکی بود که بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. 

یک بار در اواخر مهرماه 1387 هم مرا در حالی که چش��م بند به چشم داشتم برهنه 

کرده و تهدید به استعمال بطری آب کردند. در همان روزها و در یکی از بازجویی ها 

شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می شد به قدری زیاد بود که 

تمامی صورتم ورم کرده و چندین بار زیر کتک بی هوش ش��دم که هر بار با پاش��یدن 

آب به صورتم مرا به هوش می آوردند. آن ش��ب مرا به س��لولم برگرداندند. اواخر شب 

در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونریزی شده است. در سلول را 

کوبیدم کس��ی به سراغم نیامد. فردای آن روز مرا در حالیکه نیمه چپ بدنم بی حس 

ب��ود و قادر به حرکت نبودم ب��ه درمانگاه اوین منتقل کردند. در درمانگاه اوین، دکتر 

پس از دیدن وضعیت من بر ضرورت انتقال من به بیمارستان تاکید کرد، ولی مرا به 

س��لولم برگرداندند و تا ساعت 9 شب به حال خود رها شدم. ساعت 9 شب به همراه 

3 نگهبان با دستبند و چشم بند به بیمارستان بقیه الله انتقال یافتم. در راه آن 3 نفر 

به من گفتند که حق ندارم در بیمارس��تان نام خود را به زبان بیاورم و دس��تور دادند 

که خود را محمد س��عیدی معرفی کنم و تهدید کردند در صورت سرپیچی از دستور 

به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می کشد.

یکی از نگهبانان قبل از من به دیدن پزش��ک کش��یک بخش اورژانس رفت و با او 

صحبت کرد و پس از چند دقیقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشیک 

بدون هی��چ  گونه معاینه، آزمایش و عکس رادیوگرافی تنه��ا عنوان کرد که ناراحتی 

من، ناراحتی اعصاب اس��ت و این را در برگه گزارش پزش��کی وارد کرد و چند قرص 

اعصاب تجویز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شست و شو کند، 
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دکتر گفت الزم نیس��ت و من با همان حال و گوش��ی که لخته خون در آن خش��ک 

ش��ده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم. به مدت 20 روز نیمه چپ بدنم بی حس بود 

و کنترل کمی روی ماهیچه های دس��ت و پای چپم داش��تم. بنابراین به س��ختی راه 

می رفتم. عالوه بر این ش��کنجه ها یک بار هم در تاریخ 5 بهمن 1387 در دفتر فنی 

پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد 

که منجر به شکس��تن یکی از دندان هایم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم ش��د. 

البته شکنجه های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه های روحی و روانی ناچیز بود.

زندان ه��ای طویل المدت انفرادی )بیش از یک س��ال( ب��دون حق تماس تلفنی و 

امکان مالقات عزیزانم، تهدیدات مکرر به دس��تگیری و ش��کنجه همسر و خانواده ام 

در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دس��تگیر کردن 

همس��رم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سالمت روان من 

شده بود. در انفرادی به هیچ کتاب یا رسانه ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هیچ 

کس هم صحبت نبودم.

س��خت گیری ها و فش��ارهای روحی و روانی به من و خانواده ام تا حدی پیش رفت 

که پس از درگذشت پدرم در تاریخ 26 اسفند 1387 و با وجود مطلع شدن مسئولین 

بازداش��تگاه و دادس��رای جرایم رایانه ای از فوت ایش��ان، مرا که هیچ تماس تلفنی با 

خانواده ام نداش��تم، از این واقعه بی خبر نگه داش��تند تا این که تقریبا 40 روز پس از 

فوت پدرم، وقتی پس از چند ماه اجازه یک تماس 5 دقیقه ای تلفنی با حضور و شنود 

مستقیم بازجوها به من داده شد، از فوت پدرم مطلع شدم.

وقتی یکی از بازجوها به نام مس��عود گریه و زاری مرا ش��اهد ش��د وقیحانه قهقهه 

س��ر داد و ش��روع به تمس��خر من کرد و با وجود خواهش فراوان من، اجازه شرکت 

در مراس��م چهلم پدرم نیز به من داده نش��د. عالوه بر ش��کنجه های روحی و روانی، 

گروه بازجویی اطالعات س��پاه به طور غیرقانونی و غیرشرعی مبلغی از حساب کارت 

اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل استنادی برای آن موجود است. همینطور 

حس��اب اینترنتی pal pay من نیز دس��ت ایشان است که معلوم نیست چه بر سر آن 

آمده اس��ت. یکی دیگر از موارد شکنجه روحی، وادار کردن من به اجرای سناریوهای 

دیکته ش��ده توسط بازجویان سپاه در مقابل دوربین و فیلم برداری اجباری از من بود. 

با این که تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلم ها هیچ گاه از تلویزیون پخش 

نخواهد ش��د و این فیلم ها تنها جهت نمایش برای مس��ئوالن نظام و با قصد گرفتن 



148  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون

بودجه برای پروژه »گرداب« است، چند ماه بعد متوجه شدم که فیلم ها بدون پوشش 

صورت بارها در ایامی که خانواده ام داغدار پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلویزیون 

سراس��ری به نمایش در آمده اس��ت. تیم بازجویی با وجود اطالع از درگذش��ت پدرم 

و با وجود اطالع از ناراحتی و تالم خانواده ام، دقیقا در ایام برگزاری مراس��م س��وم تا 

هفتم درگذشت پدرم بارها این فیلم ها را پخش کردند که منجر به شدیدترین ضربات 

روح��ی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم ش��د. به گونه ای که مادرم با دیدن تصاویر 

من در تلویزی��ون و آن اعترافات دروغین، دچار حمله قلبی گردید. برخی از مواردی 

ک��ه مرا مجبور به بیان آن در مقابل دوربین کرده بودند، مضحک و به دور از واقعیت 

بود که از نظر فنی اصال امکان پذیر نمی باشد. برای مثال از من خواستند که در مقابل 

دوربین از خریداری یک نرم افزار از انگلس��تان و قرار دادن آن روی وب س��ایت خودم 

صحبت کنم. باید اضافه می کردم، در صورت بازدید اش��خاص از این س��ایت، این نرم 

اف��زار ب��دون آگاهی وی، بر روی کامپیوتر او نصب ش��ده و پس از آن کنترل وب کم 

کامپیوترش، حتی زمانی که کامپیوتر خاموش اس��ت به دست من می افتد! و به این 

ترتیب من از طریق اینترنت از اتاق خواب افراد فیلم تهیه می کردم! با این که من به 

بازجوها گفته بودم، چنین مسئله ای از نظر فنی امکان پذیر نیست، آن ها پاسخ دادند 

کاری به این کارها نداشته باش!

ش��ایان ذکر اس��ت که بازجوها در حضور بازپرس پرونده به من قول دادند که در 

صورت اجرای س��ناریوهای کذایی مطابق خواس��ت آنان در مقابل دوربین، عالوه بر 

تبدیل قرار بازداش��ت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرس��ی، حداکثر 

تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در 

کیفرخواس��ت برای من در نظر گرفته می ش��ود و همچنین با چند برابر حساب شدن 

ایام حبس در س��لول انفرادی، می توانم از آزادی مش��روط اس��تفاده کنم و به زندان 

بازنگردم.

این وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قول های متعدد به من داده شد ولی بعد از 

پایان فیلم برداری هیچ کدام به اجرا نرس��ید. با توجه به موارد فوق، اینجانب در مدت 

بازداش��ت موق��ت، مطابق ب��ا بنده��ای 2،1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 

14، 15، 16، 17، و ماده 1 قانون منع ش��کنجه مصوب 18 اردیبهشت 1381 و بند 

7 قانون احترام به آزادی های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی مصوب سال 1383 

مجلس ش��ورای اس��المی، در معرض انواع شکنجه های روحی و روانی قرار داشته ام و 
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مطابق با ماده 4 قانون منع ش��کنجه، اقاریر من از درجه اعتبار س��اقط است و عموم 

اعتراف��ات من در اثر ش��کنجه و در جهت کاهش فش��ار وارده و حمایت از خانواده ام 

انجام گرفته اس��ت. هم اکنون، یعنی در تاریخ 88/12/22 بعد از گذشت بیش از 17 

ماه دوران بازداش��ت موقت کماکان بالتکلیف بوده و تا کنون مالقاتی با وکیل قانونی 

خود نداشته ام و اجازه مالقات با ایشان به من داده نشده است. با توجه به نوع پرونده 

و حج��م پرونده و نوع اتهامات وارده جهت نوش��تن الیحه دفاعیه نیاز به اس��تخدام 

کارش��ناس رایانه مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترس��ی کافی به کارش��ناس 

و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناس��ب، مانند دسترس��ی به 

اینترنت دارم.

لذا تقاضامندم یا با تبدیل قرار من به کفالت یا وثیقه موافقت گردد و یا این امکانات 

در زندان برایم فراهم گردد.

سعید ملک پور

22 اسفند 88



شبنم مددزاده* 

»مشت و لگد که شکنجه نمی شود!«

به نام آگاهی، آزادی و عدالت

88/11/5 س��اعت 9:15 ش��ب، بند نس��وان، زندان اوین: بلندگو اسامی کسانی را که 

قرار است فردا به دادگاه اعزام شوند می خواند. در این لحظه صدای تمام تلویزیون ها 

قطع می شود و همه سکوت می کنند. در سلول تا به آخر باز می شود تا صدای بلندگو 

را بش��نوند، می توان گفت این تنها زمانی اس��ت که در این کلونی سر و صدا، می شود 

سکوت را احساس کرد. اسامی خوانده می شود. اسم من هم بین اسامی خوانده شده 

اس��ت. در طول 5 ماهی که در بند عمومی هس��تم این سومین باری است که اسمم 

برای دادگاه خوانده می شود، اما هر بار جلسه دادرسی به خاطر قصور دادگاه تشکیل 

نشده است .

یک س��ال تمام را به انتظار برگزاری دادگاه پش��ت میله ها س��پری کرده ام. اولین 

چیزی که بعد از شنیدن اسمم به ذهنم خطور می کند، دیدار برادرم، فرزاد است، که 

هر بار دیدنش تجدید انرژی برای تحمل تمام ناخواسته هایی است که هر شب و روز 

را باید با آن ها س��پری کنم و بی اختیار خدا خدا می کنم ماموری که قرار اس��ت فردا 

*   شبنم مددزاده: نامه ای از زندان اوین - بهار 1389. شبنم مددزاده متولد 1367 است. او در حالی 
که دانش��جوی دانشگاه تربیت معلم کرج بود، و ِسمت نایب دبیر شورای تهراِن دفتر تحکیم وحدت را 
نیز برعهده داشت، در اسفند 1387 بازداشت شد و پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام همکاری 
با سازمان مجاهدین خلق، به 5 سال حبس همراه با تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شد. او 

در بهمن 1392 از زندان آزاد شد.

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/a-5475632
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/a-5475632
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همراهی مان کند خوب باشد تا بتوانیم یک دل سیر همدیگر را ببینیم.

88/11/6 س��اعت 7 صب��ح، بند نس��وان، زندان اوین: برای رفتن ب��ه دادگاه آماده 

می شوم و با دعای هم اتاقی هایم که »انشاالله با خبر خوش برگردی« راهی می شوم .

8:25 صبح بازداش��تگاه موقت زندان اوین: مامور زنی که قرار اس��ت همراهم باشد 

اسمم را می خواند و دستبند را آماده می کند. بر خالف زندانی های دیگر که ابا دارند 

از دس��تبند خوردن که مبادا کس��ی آن ها را در دادگاه با دس��تبند ببیند –با آرامش 

– دس��ت هایم را جلو می آورم که دس��تبند بزند، چرا که از دل ایمان آورده ام که در 
روزگاری که اندیش��ه را به زنجیر می کش��ند و هر چراغ به دستی تا پستوی ذهنت را 

می گردد مبادا اندیشیده باشی، »زندان، زنجیر و دستبند نه وهنی به ساحت آدمی که 

معیار ارزش های اوس��ت«. به سمت اتوبوس روانه می شویم. وارد اتوبوس که می شوم 

بی اختیار در بین همه زندانیان که در چش��م های تک تکش��ان موجی از نگرانی دیده 

می ش��ود به دنبال فرزاد می گردم. چهره ای آش��نا با لبخند همراهیم می کند، نگاهش 

آرامم می کند و با آرامش روی صندلی اتوبوس می نشینم تا دادگاه .

در س��الن دادگاه آغوش گرم و نگاه های محبت آمیز خواهر و پدرم پذیرای ماست. 

پدرم سعی می کند نگرانی و غمش را با لبخند بپوشاند. قلب بزرگش فریادرس است 

و سرگردانی و ترس در پناهش به شجاعت می گراید و در آن لحظه کوتاه می خواهد 

این ش��جاعت را با تمام وجودش انتقال دهد. گرم در آغوش��م می کش��د و در گوشم 

آرام می گوید: »محکم باش!« و من خوب می دانم که در دلش هزار آش��وب اس��ت از 

برگزار شدن یا نشدن دادگاه، چرا که این ششمین بار است که در این سالن ها انتظار 

برگزاری دادگاه ما را کش��یده و در طول مدت این یک س��ال سهمش از این انتظار و 

میراث محنت جفاکاران از دست دادن بینایی چشمش بوده است.

به س��مت اتاق قاضی می رویم، منشی اعالم می کند تا آمدن کارشناس پرونده باید 

منتظر بمانید و ما در س��الن دادگاه می نش��ینیم . بعد از مدتی بازجو ها را می بینم. با 

دیدنش��ان تمام صحنه های بازجویی، تمامی فشارها و توهین ها، شکنجه ها و روزهای 

انفرادی گویی دوباره برایم تکرار می ش��وند و عین صفحه  س��ینما در برابر چش��مانم 

ب��ه نمای��ش در می آیند: چهره تکیده ورنجور فرزاد با ص��دای گرفته که بعد از ضرب 

وش��تم پیش من آورده بودندش جلوی چش��مانم می آید و حسی از کینه و نفرت بر 

من مستولی می شود. یاد روز مالقاتی می افتم که بعد از داد و بیدادهای بازجو بر سر 
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پ��درم، من و فرزاد فهمیدیم بر اثرفش��ارهایی که در دادگاه بر پدرم آمده بینایی یک 

چشمش را از دست داده و در آن لحظه تسالی این غم تنها این بیت بود که فرزاد به 

زبان ترکی خطاب به بازجو گفت: »سن اگر زور دمیرسن میلتمی خوار ادیسن / گون 

لگر صفحه لگر چونر مجبور اوالرس��ان گدس��ن«* که این جفاهای رفته برای نشستن 

در مقابل قاضی محکمم می کنند. 

دادگاه با حضور نماینده دادستان و بازجوهای اطالعات برگزار می شود. کیفرخواست 

خوانده می ش��ود. اتهامات محاربه و تبلیغ علیه نظ��ام ... در مقابل این اتهامات اجازه 

دفاع از ما سلب می شود. در مقابل دفاعیات فرزاد که من در مراحل بازجویی شکنجه 

ش��دم، مرا مورد ضرب وش��تم قرار دادند، قاضی آثار ش��کنجه را می خواهد! و این در 

حالی اس��ت که یک سال از بازداشت ما می گذرد. در طول یک سال هر زخمی التیام 

می یابد اال زخم روح! اما کیست که آن را بشنود یا ببیند؟! در مقابل اعتراض ما قاضی 

جواب داد مش�ت و لگد که شکنجه محسوب نمی شود. دروغ می گویید! شما 
منافق ها همه اینطوری هستید! این چنین بود که قاضی، قضاوت نکرده رای صادر 
می کرد و این به یقینت می رساند که در وجدان قاضی تنها تصویری از دغدغه عدالت 

کش��یده شده اس��ت. بازجوها هم درعین نمایش قدرت نه تنها از جانب خود بلکه از 

جانب تمامی همکارانش��ان ادعا کردند که هیچگونه شکنجه و هیچ ضرب وشتمی در 

بازداش��تگاه صورت نمی گیرد ... داگاه تمام می شود و قاضی اعالم می کند که تا هفته 

آینده حکم صادر می ش��ود. می دانیم همه چیز از پیش روشن است و حساب شده، و 

پرده در لحظه معلوم فرو خواهد افتاد. تنها چیزی که راضیمان می کند این است که 

باالخره بعد از یک سال دادگاه تشکیل شد!

88/10/20 درست 15 روز از روز دادگاه می گذرد. دوباره اعزام می شویم به دادگاه 

برای ابالغ حکم. پله های دادگاه را برای چهارمین بار و شاید آخرین بار باال می رویم. 

تنها چند دقیقه بعد، از حکمی که تمامی زندگیم را تحت الش��عاع قرار خواهد داد با 

خبر می ش��ویم. در اتاق منش��ی به انتظار خواندن حکم می نشینیم. در ناباوری تمام 

منشی اجازه خواندن حکم را به ما نمی دهد و به ما می گوید امضا کنید! در حالی که 

نه تنها باید حکم برایمان خوانده ش��ود بلکه رونوشتی از حکم هم باید در اختیارمان 

ق��رار بگی��رد، که در مقابل اصرار من و فرزاد برای خوان��دن حکم با توهین های مدیر 

*  ترجمه ش��عر ترکی: تو اگر زور می گویی و ملت مرا خوار می کنی / روزی خورش��ید طلوع خواهد 
کرد و صفحه بر خواهد گشت و در آن روز مجبور می شوی بروی
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دفتر و توهین های مامور زندان روبه رو می ش��ویم. منش��ی می گوید حکمتان 5 سال 

زندان با تبعید به رجایی ش��هر اس��ت دیگر می خواهید چه بدانید؟! با ش��نیدن حکم 

بی اختیار یاد روزی می افتم که در اعتراض به اتهام محاربه به بازجو، جوابم را چنین 

داد: فوقش 5 سال می گیری!

موقع برگشتن از پنجره اتوبوس مناظر اطرافم را می نگرم، دستان بسته ام آزاد نبود 

تا هر چشم انداز را به جان در کشم. هر نغمه هر چشمه هر پرتو، هر قله، هر درخت و 

هر انسان را و همه این مناظر را تنها به چشم باید نگاه کنم. در طول مسیر برگشت 

به صحنه دادگاه، مراحل قضاوت، و حکمی که ناعادالنه داده ش��ده بود می اندیشیدم 

و قاضی که می خواست نشان دهد در عدالتش شائبه ای نیست در آن لحظه انسانیت 

را محکوم می کرد.

آقای مقیسه ای! رئیس شعبه 2۸ دادگاه انقالب! 

همانطور که در روز دادگاه خطاب به شما گفتم، باز گفته خود را تکرار می کنم، حال 

که شما در مسند قضاوت نشسته اید و بنا به گفته خودتان بنا به قانون اسالم قضاوت 

می کنید، داوری در پس این روزها و ش��ب ها نشسته است، بی  ردای شما قاضیان که 

ذاتش درایت و انصاف اس��ت و هیئتش زمان و اعم��ال همه ما تا جاودان در گذرگاه 

ادوار داوری خواهد شد و وقتی که با قضاوت شما شاهین ترازویی که باید نماد عدالت 

و انصاف و برابری باش��د به سمت کفه بازجویان و وزارت اطالعات خم شد. برای من 

این نابرابری و بی عدالتی تنها تسالی عشقی بود که شاهین ترازو را به جانب کفه فردا 

خم می کند، فردایی که حتی اندیشیدن به عدالت دست نایافته اش زیبا می نمایاندش. 

فردایی که گرمای آفتاب عشق و امید و عدالت و برابری را احساس می کنیم. زندان و 

زنجیر و شکنجه به افسانه ها خواهد پیوست. برقی که در چشمان یک اعدامی خواهد 

درخش��ید امید نام دارد. اگر چه با حکمی که ش��ما داده اید تا 5 س��ال آینده من و 

برادرم را به بند می کش��ید ولی من فتح نامه های زمانمان را تقریر خواهم کرد. اگرچه 

این فتح نامه با خواندن نوشته شود یا در قالب سکوت .

روی س��خنم با بازجویان وزارت اطالعات است. هیچ وقت اولین روز بازجویی های 

مستمر و عذاب آور را فراموش نکرده و نخواهم کرد. یادتان است که در روز اول به من 

گفتید یک بار در تمام زندگیت به وزارت اطالعات کشوری که در آن زندگی می کنی 
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اعتماد کن ومن اکنون از ش��ما این سوال را دارم، از کدام اعتماد سخن می گویید؟ از 

یک سال بال تکلیفی؟ از سه ماه انفرادی؟ از ضرب و شتم خود و برادرم؟ از 5 ساعت 

بازجویی از مادر بیمار و سالخورده ام در دادگاه؟ یا از 10 سال حکم با تبعید به رجایی 

شهر؟ از کدام اعتماد حرف می زنید؟ و من بی آنکه بی اعتمادی را دوست داشته باشم 

به هیچ کدام از حرف های شما اعتماد نکرده و نمی کنم .

آقای کارشناس! 

وقتی که شما از دخترتان برایم حرف می زدید، که دخترتان هم سن و سال من است، 

در آن لحظه من نه به خودم که به تمامی دختران و پس��ران سرزمینم می اندیشیدم 

که »باتالق تقدیر بی ترحم در پیش و دش��نام پدران خس��ته در پشت و هیچ از امید 

و فردا در مش��ت« و سهمش��ان از زندگی هجمه طوفانی است که بی محابا گل زیبای 

زندگیش��ان را بدون آنکه بش��کفد پر پر می کند. و وقتی س��ه ماه مرا در س��لول های 

انفرادی 209 نگه داش��تی تا مرا در برابر تنهایی به زانو در بیاوری و در آن لحظه به 

ظاهر تنها، من با یاد و خاطره کسانی می زیستم که که عاشق ترین زندگان بودند »و 

نه به خاطر همه انس��ان ها که به خاطر نوزاد دشمنشان شاید به خاک افتاده اند« و با 

تارهای قلب پرشور و پر تپششان آهنگ زندگی برای همه نسل ها نواخته اند .

جناب بازجو! شما می دانستید دندان برای تبسم نیز هست، اما تنها بر دریدید.

یاران دبستانیم!

با شما سخن می گویم، شمایی که از فاجعه آگاه هستید و غم نامه مرا پیشاپیش حرف 

به حرف باز می شناسید. اکنون که قرار است زندگی تا پنج سال آینده زیر سنگچین 

دیوارهای زندان برایم س��رود بخواند با شما س��خن می گویم. اکنون من منظر جهان 

را تنها از رخنه حصارهای بی عدالتی و ظلم می بینم و س��همم از زمین خدا سیم های 

خاردار و تپه های اوین و آس��مان زندانی ش��ده با س��یم های خاردار است. و این موج 

س��نگین زمان است که بر من می گذرد. من با شما سخن می گویم. با این همه از یاد 

مبریم که »ما انسان را رعایت کرده ایم وعشق را«.
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آی همکالسی ها! 

ما نه تفنگ داریم نه چماق. ما تنها دلی کوچک داش��تیم و عشق. عشق به انسانیت، 

عشق به بهاری که امسال برای دومین بار از پشت دیوارهای سرد اوین می گذرانمش.

در من فریاد زیس��تن اس��ت و می دانم فریاد من بی جواب نمی ماند. قلب های پاک 

ش��ما جواب فریاد من است روزی چنان بر خواهیم آمد که در تمام شهر حضور ما را 

در خواهند یافت.

روزی آزادی سرودی خواهد خواند

طوالنی تر از هر غزل و ماندنی تر از ترانه...

روزی این همه زنجیر، زندان و شکنجه

فرزندی خواهد زاد

فرزندی به نام آزادی

شبنم مددزاده

بند نسوان زندان اوین

بهار89



عبدالله مومنی*

»به پشتوانه رهبری حق هر برخوردی را داریم«

بسمه تعالی

»ال یحب الله الجهر بالسوء من القول اال من ظلم و کان الله سمیعا علیما«

خدا دوس��ت ندارد کسی عیب خلق خدا را به بلندی صدا کند مگر آنکه ستمی به او 

رس��یده باشد و بخواهد از دس��ت ظالم فریاد و دادخواهی کند و زشتی عمل ظالم را 

فاش گوید. )سوره نساء، آیه 148(

جناب آیت الله خامنه ای

مقام رهبری جمهوری اسالمی ایران

در یکی از روزهای بازداش��ت در زندان اوین فرصتی دس��ت داد تا س��خنان شما را از 

تلویزیون در ضرورت ضدیت با ظلم و رعایت انصاف و عدالت بشنوم )89/4/2( و همان 

*  عبدالله مومنی: نامه به رهبر جمهوری اسالمی - مرداد 1389. عبدالله مومنی در سال 1355 در 
کوهدش��ت لرستان به دنیا آمد. در دانشگاه تربیت معلم در رشته دبیری تحصیل کرد. در سال 1380 
عضو ش��ورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ش��د. در دهه هش��تاد سه بار بازداش��ت شد که در آخرین 
بازداش��ت که پس از خرداد 88 صورت گرفت، مجموعا و همراه با احکام تعلیقی س��ابق، پنج س��ال را 
در زندان به س��ر برد. او که با حکم آموزش و پرورش از ش��غل معلمی اخراج ش��ده، اکنون در تهران 
زندگ��ی می کند. درباره عبدالله مومنی در توانا بیش��تر بخوانید: عبدالله مومنی؛ چهره تابناک جنبش 

دانشجویی.

https://persian.iranhumanrights.org/1389/06/momeni-letter/
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روز بود که تصمیم گرفتم تا این نامه را خطاب به ش��ما بنویس��م، از آن رو که ش��اید 

اخبار این بازداشتگاه ها به شما نرسد و ندانید که غیر از کهریزک، در بازداشتگاه اوین 

نیز یک زندانی نه تنها از حداقل حقوق برخوردار نیس��ت، بلکه شدیدترین فشارهای 

روحی و جس��می نیز ب��ا هدف ترور ش��خصیتی و اقرار اجباری بر او وارد می ش��ود. 

همچنی��ن از آنجا که ش��نیدم در هم��ان ایام که من و امثال من تحت س��خت ترین 

شکنجه ها جهت اعتراف به جرایم ناکرده بودیم، حضرت عالی در خطبه های نماز عید 

سعید فطر، اظهار داشته اید که »متهم هر چه درباره خود بگوید در دادگاه، این حجت 

اس��ت« قصد کردم طی این نامه شکنجه ها و رفتارهای غیرقانونی، غیرشرعی رفته بر 

خودم را ش��رح دهم تا به این پرس��ش پاسخ جدی داده ش��ود که آیا اعترافاتی که از 

طریق چنین ش��یوه های غیرانس��انی و غیراخالقی اخذ می شود نیز از نظر شما معتبر 

است یا خیر؟ بدین ترتیب و به امید تشکیل کمیته ای حقیقت یاب جهت بررسی آنچه 

را در طول دوران بازداش��ت، بازجویی و دادگاه بر من به عنوان یک زندانی جمهوری 

اسالمی در دوران حکومت شما گذشته است، بازگو می کنم. گرچه امیدوارم بازگویی 

آنچه بر من رفته اس��ت، به جای تحقیق در خصوص واقعیت ماجرا و اجرای عدالت، 

به افزون شدن فشارها و تلخ تر شدن ایام زندان نیانجامد.

مقام رهبری،

امروز که به عنوان یک منتقد نظام جمهوری اس��المی در زندان اوین بس��ر می برم، 

بی مناس��بت نمی دانم که در چند سطر مواضع سیاسی خود را طی یک دهه گذشته 

بیان نمایم. اینجانب در س��ال 1375 وارد دانش��گاه شدم و در همان سال ابتدایی، به 

عضویت انجمن اس��المی دانش��جویان و متعاقب آن دفتر تحکیم وحدت درآمدم و تا 

س��ال 1384 که مدرک کارشناس��ی ارشد جامعه شناس��ی خود را از دانشگاه عالمه 

طباطبایی اخذ نمودم به عنوان عضو ش��ورای مرکزی و دبیر تش��کیالت دفتر تحکیم 

وح��دت فعالیت کرده و از س��ال 1384 ت��ا به امروز به عنوان عضو ش��ورای مرکزی 

سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی )ادوار تحکیم وحدت( و سخنگوی آن مجموعه 

قانونی، در جهت پیش��برد دموکراسی و حقوق بش��ر به فعالیت پرداخته ام. در دوران 

حضور در جریان دانش��جویی، دغدغه اصلی من و همفکرانم تاکید بر اس��تقالل نهاد 

دانشگاه از نهاد قدرت و احزاب و جریانات سیاسی و نقد حاکمیت در جهت همراهی 

ب��ا ملت ایران بوده اس��ت. من و دوس��تانم در مجموعه دفتر تحکی��م وحدت معتقد 
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بودیم که جنبش دانش��جویی رسالت بسترس��ازی برای طرح مطالبات آزادی خواهانه 

و تاریخی مردم و دفاع از حقوق ش��هروندان را فارغ از هرگونه گرایش و س��لیقه آنان 

بر عهده دارد و هم از این رو معتقد بودیم و هس��تیم که جریان دانش��جویی به جای 

مجیزگویی قدرت و اصحاب آن، می بایس��ت به نقد هرگونه ویژه خواری و امتیازطلبی 

برای هر قشر و یا طبقه خاصی پرداخته از حقوق آحاد ملت از جمله زنان، اقلیت های 

مذهبی و قومیت ها دفاع نماید. از این رو، در طول یک دهه گذش��ته همواره مغضوب 

ق��درت و نهادهای امنیتی بوده و به همین دلیل، چندین بار طعم زندان و انفرادی را 

چشیده ام، به گونه ای که با احتساب دوره ی اخیر، قریب به 200 روز سلول انفرادی را 

تجربه کرده ام. اگر چه زندان های قبلی نیز عاری از فش��ار و شکنجه نبوده است اما از 

این رو که دوره اخیر، تجربه ای متفاوت را به نمایش گذاش��ت و آگاهی افکار عمومی 

و مسئوالن امر از جنایات رخ داده امری بیش از پیش ضروری است بدان می پردازم.

مقام رهبری،

هتاکی و فحاش��ی، ضرب و شتم و رفتارهای غیر قانونی از همان لحظه اول بازداشت 

من آغاز ش��د. در جریان دس��تگیری در حالیکه گاز اش��ک آور که تا پیش از آن در 

خیابان ها استفاده می شد در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هرگونه 

تحرکی را از من سلب کرده بود، ماموران دست بردار نبوده و با کینه و دشمنی چنان 

مرا به زیر مش��ت و لگد گرفتند که با بینی، دهان و دندان هایی خونین و دس��تان و 

پاهایی زنجیرشده به مسئوالنشان در زندان اوین تحویل شدم؛ و جالب آنکه وقتی به 

ماموران که حدود بیس��ت نفر بودند در برابر فحاش��ی و ضرب و شتم می گفتم که از 

ش��ما به قاضی ش��کایت می کنم، با فحش های رکیک آ ن ها و الفاظ وقیحانه به خودم 

و قاضی مواجه می ش��دم. این البته دستگرمی آغاز کار بازجویان بر روی جسم و روح 

من بود. از همان ابتدای بازداش��ت در حالیکه مدام در گوش��م می خواندند که »نظام 

ترک برداشته« با این وعده مواجه بودم که »شماها اعدام خواهید شد«. انتظار تحقق 

این وعده تا مدت ها بارها وقتی در طی ش��بانه روز بدون هیچ توضیحی مرا از سلولی 

به سلولی دیگر و از بندی به بندی دیگر منتقل می کردند مرا در بیم و هراس نسبت 

به ادامه حیات خویش قرار می داد. طی 86 روز انفرادی هیچ وقت آس��مان را ندیدم 

و ط��ی هف��ت ماه بازداش��ت در بندهای امنیتی 209 و 240 تنها ش��ش بار از »حق 

هواخوری« برخوردار ش��دم و پس از دوران انفرادی و حتی پایان بازجویی و برگزاری 
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دادگاه ه��ر دو هفته تنها یک بار اجازه تم��اس تلفنی کوتاهی آن هم با حضور بازجو 

با خانواده را داشتم.

بگذریم و بگذارید به ش��رح روزهای ابتدای بازداشت خود برگردم: پس از بازداشت 

به شرح فوق، روانه انفرادی در سلول 101 بند 209 اوین شدم و در بدو ورود متوجه 

وجود مدفوع در زیر موکت سلول شده و اعتراض کردم، پاسخم این بود که: »شایسته 

بیشتر از این نیستی!«

از بند 209 نیز که پس از دو روز مرا به بند 240 منتقل کردند و در اختیار وزارت 

اطالعات قرار گرفتم، ش��رایط زندان س��خت تر و غیرانسانی تر ش��د. برخالف مصوبه 

مجلس شش��م و دس��تور آیت الله شاهرودی که هر دو س��لول انفرادی را یکی کرده 

بودند تا س��وئیت بشود، در اینجا هر سلول انفرادی را تقسیم به دوسلول کرده بودند 

با ابعاد 1/60 در 2/20 متر )به شکلی که عرض سلول از قد من کوتاه تر بوده و تنها 

در یک وضعیت امکان درازکش��یدن داشتم(. یک س��طل فلزی که بر سر چاه توالت 

جهت اجابت مزاج گزارده بودند و یک شیرآب در باالی آن نیز داخل سلولی به همین 

اندازه بود تا زندانی برای نیازهای اولیه نیز از سلول بیرون آورده نشود. در فضای قبر 

مانند س��لول و سکوت گورس��تانی بند، متاسفانه وضعیت سلول نیز به شکلی بود که 

جهت قبله به س��مت س��طل فلزی مذکور بود و فاصله سجده گاه زندانی با آن حدود 

یک وجب بود و نورافکنی هم 24 س��اعته روش��ن بود تا مبادا زندانی هوس خواب در 

سر بپرورد.

تحم��ل انفرادی و بازجویی های طوالنی امری بود ک��ه باید به آن عادت می کردم. 

ام��ا درکنار انفرادی، بی خوابی های مکرر در نتیجه جلس��ات بازجویی چند س��اعته و 

ایس��تادن بر روی یک پا و ضرب و ش��تم و سیلی های پیاپی نیز ترجیع بند این روزها 

بود. فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث 

می شد در حین بازجویی از هوش بروم.

گاهی نیز که گویی باید مشت آهنین از آستین بازجو بیرون می آمد، چنین می شد 

و چندین بار آنچنان بازجوی پرونده، گلویم را تا حد خفگی می فشرد که بی هوش بر 

زمین می افتادم و تا روزها از شدت درد در ناحیه گلو، خوردن آب و غذا برایم زجرآور 

می ش��د. البته صدمات ناشی از شکنجه تنها متوجه یک زندانی چون من نیست بلکه 

به شخص بازجو و شکنجه گر نیز آسیب می رساند تا جایی که به یاد دارم در جریان 
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یکی از بازجویی ها پس از ضربات متعدد و مکرر بازجو که با پش��ت دس��ت به دهان و 

دندان هایم می کوبید متوجه ایراد جرح بر روی انگشتان دستش شدم.

بازجوی��ان حت��ی از فریاد و ناله های من نی��ز در هنگام ضرب و ش��تم علیه دیگر 

زندانیان استفاده می کردند، به طوری که بعدها از برخی زندانیان شنیدم که با ترتیب 

دادن جلسات بازجویی همزمان ضجه های من را به گوش سایر زندانیان می رسانده اند 

تا آن ها را نیز بدین وسیله تحت فشار و شکنجه روحی و روانی قرار دهند.

بدین ترتیب بازجویی ها تنها یک هدف داش��ت: بریدن زندانی و اعتراف او به آنچه 

بازجو می خواهد و البته وقتی می پرس��یدم که چگونه می ت��وان برای اعتراف گرفتن 

دس��ت به چنین رفتارهایی زد، پاسخی چنین می ش��نیدم که: »به گفته بنیانگذار 

انقالب، حفظ نظام اوجب واجبات است.«

در م��اه اول بازجوی��ی مدام این جمل��ه را از زبان بازجوها می ش��نیدم که: »خونی 

ریخته شده و نظام ترک برداشته و خیلی از شماها باید اعدام شوید و شاکی شما نیز 

نظام است.« هر بار نیز که در بازجویی »مطابق میل بازجو« و به تعبیر آن ها »مطابق 

مصلحت نظام« پاس��خ نمی گفتم، گفته می شد که: »یا جواب باید مطابق آنچه باشد 

ک��ه ما می خواهیم یا باید همین برگه بازجویی را بخوری و قورت بدهی.« و این فقط 

تهدید نبود بلکه پس از رد خواسته هایش��ان با زور و فش��ار برگه های بازجویی به من 

خوران��ده می ش��د و جالب آنکه ای��ن عمل حتی یک بار در ماه مب��ارک رمضان و در 

هنگامی که روزه دار بودم نیز انجام ش��د، البته وقتی کتک زدن و فحش های ناموسی 

در شب های مبارک قدر حرمتی نداشته باشد، دیگر هر رفتاری مجاز خواهد بود.

جناب آیت الله خامنه ای،

از همان ابتدای بازجویی من را وادار به تک نویس��ی علیه دوس��تان و نزدیکان کرده 

و وقتی مقاومت کردم عالوه بر ضرب و ش��تم و س��یلی های پیاپی با این پاسخ بازجو 

مواجه ش��دم که: »باید تک نویس��ی کنی تا ش��خصیت کذایی ات خرد شود.« شاید از 

همین رو و برای خرد ش��دن و تحقیر ش��خصیتی من بود که مرتبا می خواس��تند به 

روابط و مس��ائل اخالقی ناکرده خود نیز اعتراف کنم و وقتی می گفتم این س��خنان 

درس��ت نیست و من نمی توانم علیه خود به دروغ اعتراف کنم با فحش های رکیک و 

ضرب و شتم و این پاسخ آن ها روبه رو می شدم که: »فاحشه ای را در دادگاه می آوریم 
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تا علیه تو اعتراف کند و بگوید که رابطه نامشروع با تو داشته است.«

تخصص بازجوی نظام جمهوری اس��المی و به اصطالح س��ربازان گمنام امام زمان 

در استعمال الفاظ رکیک و فحش های ناموسی – رکیک ترین فحش هایی که به هیچ 

عنوان در این نامه نمی توان به آن اشاره کرد و حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم 

می خورد- برایم تجربه دردناکی بود و در ادامه همین بازجویی ها و فحاش��ی ها وقتی 

از بازجوی خود می ش��نیدم که »بالیی س��رت می آوریم که وقتی بیرون اسم 240 را 

ش��نیدی بدنت بلرزد«، از خود می پرسیدم که چگونه یک دستگاه امنیتی می تواند با 

چنین تهدیدها و ارعاب هایی امنیت را در کشور برقرار کند و عاقبت چنین روش هایی 

به کجا خواهد رسید؟ آیا با تکیه بر انهدام روانی و شخصیتی زندانیان به عنوان حلقه 

مکمل ش��کنجه و سرکوب می توان به عدالت دست یافت؟ اینکه در رفتار ضابطان 

هی�چ ضابطه ای جز قاعده اعتراف گیری به هر قیمت حکفرما نباش�د با کدام 
اصول اخالقی، ش�رعی و انسانی سازگار است؟ بازجویان در تمام طول بازجویی 
بارها به مادر مرحومه ام که زنی مومنه و مادر ش��هید اس��ت، با بدترین وجه ممکنه، 

فحش و ناس��زا می دادند، همس��ر فداکارم، بارها به رغم آنکه زنی مسلمان و مومنه و 

همس��ر شهید است )و با آنکه می دانستند من با همسر برادر شهیدم ازدواج نموده ام( 

به عنوان... می نامیدند، و خواهران و نوامیس مرا به فجیع ترین وجه ممکن با لقب …. 

مورد دش��نام و توهین قرار می دادند. این ابراز مکرر الفاظ ناشایست از مدافعین نظام 

اس��المی شامل حال برادر شهیدم نیز می شد و هدیه خانواده ما به مهین را »منافق« 

می خواندند.

آنان نه تنها برای ما، که برای مس��ئوالن سابق و فعلی کشور نیز هیچ حرمتی قائل 

نبودند و بارها ش��اهد بودم که با فحاش��ی و الفاظ زش��ت و زننده از ش��خصیت هایی 

همچون حجت االس��الم سید حسن خمینی )به عنوان لپ گلی، بچه مزلف، و از نظر 

اخالقی مس��اله دار و…(، آیت الله هاشمی رفسنجانی )فاسد و…(، میرحسین موسوی 

)دجال و…(، حجه االس��الم مهدی کروبی )فاسد مالی و اخالقی و…(، حجت االسالم 

س��ید محمد خاتمی )فاس��د اخالقی و با نام بردن از برخی زنان مس��لمان ومتدین 

مدعی رابطه ایش��ان با آن زنان بودند(، آیت الله موس��وی خوئینی  ها )مفسد و… ( یاد 

می کردن��د. در حالی که حتی برخی از این افراد را در طول زندگی خود ندیده بودم، 

می خواستند که سخنانی علیه آن ها در دادگاه به زبان آورم. در خصوص آقایان کروبی 

و عبدالله نوری می خواستند واژه های سخیف و ناشایستی علیه آنان در دادگاه به زبان 
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آورم. در مورد آیت الله موس��وی خوئینی می گفتند که ش��ما باید از ایشان در دادگاه 

اس��م بیاورید و بگویید ایش��ان در به اصطالح فتنه، نقش اصلی و محوری را داشته و 

صحنه گ��ردان و طراح اصلی فتنه بوده اس��ت؛ در حالیکه تاکنون هیچ گاه ایش��ان را 

ندیده ام. در این رابطه گفتنی است که در مودبانه ترین حالت ذکر نام این شخصیت ها، 

فی المثل جناب آقای هاش��می را همیش��ه »اکبر شاه« خطاب کرده و می گفتند که 

همه این ها را به زندان می آوریم. گویی اراده بازجو باالتر از دس��تگاه قضایی و هر 
قانونی اس��ت چرا که حتی بازجویان مدعی بودند که احکام قضایی را نیز آنان صادر 

می کنند. ش��اید ذکر این نکته ضروری باش��د که قاضی پرونده من )قاضی صلواتی( 

مطرح می کرد که اگر بازجویان از تو راضی باش��ند، شما را آزاد می کنم؛ که این خود 

موید میزان استقالل مقام قضا از ضابطین خود است.

به فش��ار برای اعتراف اخالقی علیه خود اش��اره کردم و اکنون برای آنکه س��خنم 

را دقیق تر کرده باش��م، ش��رح تنها یکی از جلس��ات بازجویی خود در یک سلول، در 

خصوص مس��ائل اخالقی را بازگو می کنم، باش��د که این نمونه کثیف اعمال شده در 

حق من با معیارهای اخالق و عدل و انصاف و رفتار و سیره علوی و نبوی سنجیده و 

تطبیق داده شود: باری دریک سلول کوچک بازجوها به سراغ من آمدند و گفتند که 

آیا تصمیمت را به اعتراف گرفته ای؟ پرس��یدم که در چه خصوصی؟ گفتند در مورد 

مس��ائل اخالقی، گفتند: »همه مس��ایل اخالقی که داری بگو و خودت را خالص کن 

و ه��ر آنچه از دیگران نیز می دانی بازگو کن.« آن ها به دروغ خبر از مس��ایل اخالقی 

برخی از زندانیان و مس��ئوالن سابق نظام می دادند و ادعا می کردند که از فالن فعال 

سیاس��ی اعترافاتی در مورد روابط نامش��روعش گرفته ایم. به صورت مداوم مس��ائل 

مربوط به پرونده دیگران را که یا با زور و فش��ار و ش��کنجه از آنان اخذ ش��ده بود و 

یا اساس��ا کذب محض و دروغ بود، به ه��دف تخریب چهره آنان مطرح می کردند که 

البته بعدها متوجه ش��دم که این حربه و شیوه کثیف بیت الغزل بازجویی از زندانیان 

سیاس��ی پس از انتخابات به ویژه چهره های سرش��ناس بوده است. )به طور مثال در 

خصوص یکی از چهره های برجس��ته و متدین اصالحات، بارها مس��ائلی در خصوص 

ارتباط ایشان با زنان شوهردار را مطرح می کردند.(

در آن ش��رایط، که اصرار به اعتراف به داش��تن رابطه نامش��روع با دیگران ، جهت 

به اصطالح خالص کردن و پاک ش��دن من وجود داش��ت، هر چه قسم خوردم که به 

زن��م پایبند بوده ام و گفتم ک��ه به رئیس تیمتان هم گفته ام طرح این مس��ائل هیچ 
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مش��کلی را حل نمی کند و وارد این اتهامات ناروا نشوید و بس کنید، پاسخ می دادند 

ک��ه ما می خواهیم تو اعتراف کنی تا نش��انه صداقت و همکاری ات باش��د و اگر روی 

کاغذ بنویس��ی و اعتراف کنی در حکمت تخفیف داده می ش��ود و در غیر این صورت 

برخوردها تندتر خواهد شد. آن ها همچنین می گفتند که البته اعتراف تو به ما کمکی 

نمی کن��د چ��ون ما همه چیز را می دانیم و این اعتراف فقط کمکی به خودت اس��ت. 

گفتن��د ک��ه می رویم و برمی گردیم و در این فاصله ب��ا فکر و حوصله و درنظر گرفتن 

عواق��ب، آنچه الزم اس��ت را روی کاغذ بنوی��س. به آن ها گفتم ک��ه جوابم از اکنون 

روشن است، که درنتیجه سیلی های محکمی بر صورتم فرود آمد. پس از این مجادله 

بازجوی��ان از س��لول بیرون رفتند و من با خدای خود عه��د کردم که در مقابل آن ها 

کوتاه نیایم و هیچ چیز خالف واقعی را نپذیرم و بر کاغذ نوشتم که: »من هیچ رفتار 

و عمل غیراخالقی نداشته ام.«

در فضای دلهره و انتظار، مدت مدیدی را منتظر ماندم تا بازجویان برگردند. پس از 

ساعتی بازگشتند و پرسیدند که آیا آنچه باید را نوشته ای یا نه؟ و من نیز بیان داشتم 

همان را که به ش��ما قبال هم گفته بودم نوش��تم. کاغذ را از م��ن گرفتند و خواندند. 

پس از خواندن کاغذ بازجویی، به من هجوم آورده و با مش��ت و لگد و سیلی به جان 

من افتادند و به خود و خانواده ام تا جای ممکن فحاشی کردند و پس از کتک کاری 

مفصل و تحقیر و توهین گفتند: »به تو اثبات می کنیم که حرامزاده و ولدزنا هستی.«

این س��خنان عصبانیت مرا نیز برانگیخت و به درگیر ش��دن من با آنان نیز منجر 

ش��د که البته نتیجه آن فرو کردن س��ر من در چاه توالت بود، آنچنان که کثافت های 

درون توال��ت ب��ه دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رس��یدم. س��رم را بیرون 

آوردند و گفتند که می رویم و تا شب بر می گردیم و تو تا آن زمان وقت داری که به 

مسائل اخالقی ات اعتراف و خودت را خالص کنی. می گفتند که: »باید کامال توضیح 

دهی که با چه کس��ی در چه زمانی و در کجا و چگونه ارتباط داش��ته ای.« و حتی از 

من می خواس��تند که در برگه بازجوییام بنویس��م که: »در دوران کودکی مورد تجاوز 

جنس��ی قرار گرفته ام.« بارها به تجاوز و اس��تعمال بطری و شیش��ه نوش��ابه و چوب 

تهدید می شدم تا جایی که فی المثل بازجوی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی بیان 

می کرد که چوبی را در …. اس��تعمال می کنیم که صد تا نجار نتواند آن را در بیاورد. 

و می گفت مس��ائلی در خصوص مس��اله دار بودن اخالقی شماها به سایت ها سفارش 

داده ایم که به زودی در س��طح جامعه به صورت بلوتوث یا س��ی دی منتشر شود. در 
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ش��رح این واقعیت تاسف آوری که حکایت از فروپاشی نظام اخالقی در میان ماموران 

منتس��ب به یک حکومت دینی دارد و یادآوری آن نیز برایم عذاب آور است به همین 

مقدار بس��نده می کنم تا روشن ش��ود که یک زندانی سیاسی محبوس در اوین برای 

اعت��راف به ناکرده های خود تحت چه فش��ارهایی قرار می گیرد. و این پرس��ش را در 

برابر ش��ما مطرح کنم که آیا وجود این برخوردها بدین مفهوم نیس��ت که حکمرانان 

و حاکمان فعلی نظام جمهوری اس��المی در آزمایش عدالت اخالق و انسانیت مردود 

ش��ده اند؟ گرچه این وقایع بی س��ابقه نبوده و حتی افکار عمومی نیز با انتشار جریان 

بازجویی از همس��ر س��عید امامی در س��ال ها پیش بدان پی برده بوده اند، اما جریان 

بازجویی ها از زندانیان سیاسی در سال 88 نشان داد که آن واقعه یک تخلف موردی 

نبوده و اراده ای برای برخورد با این بی قانونی ها در کشور وجود ندارد. آنان به صورت 

مداوم بر این نکته پای می فشردند که ما به پشتوانه رهبری از هرگونه برخوردی 

برای رس�یدن به هدف اس�تفاده می کنیم و هیچ خط قرمزی برای رس��یدن به 
اهداف خود نداریم و استفاده از هر روشی برای وادارسازی افراد و منتقدین به پذیرش 

القائات بازجویان در راستای حفظ نظام را مشروع بلکه واجب می دانستند.

مقام رهبری،

برای آنکه از ذهنیت تیم بازجویی و فضای حاکم بر آن بیش��تر اطالع داش��ته باشید 

نیز سخنی را نقل می کنم که یک بار بازجو در جلسه بازجویی به من گفت و با زبانی 

آکنده از نفرت و خشم فریاد زد: »حاضر بودم گردن هاشم آقاجری را بعد از سخنرانی 

همدان از پش��ت با دس��ت های خودم می بریدم و حتی اگر پس از آن هفت بار اعدام 

می شدم راضی بودم، اما به خاطر مصلحت نظام و برای آنکه به پای نظام نوشته نشود 

این کار را نکردم و در مورد امثال تو نیز همینطور اس��ت.« آن بازجو می گفت که در 

قنوت نماز به جانب خدا اس��تغفار می کند که نتوانس��ته اس��ت حکم او را اجرا کند و 

امثال ما را به خیال خود، به جهنم بفرستد.

البته به باور من این س��خنان بازجویان ادعایی بی پایه بود، چرا که آنان در واقع به 

هیچ ایدئولوژی اعتقاد نداشته و حتی به قرائتی غیررحمانی و خشونت آمیز از دین نیز 

پایبند نیس��تند و تنها حضور در قدرت و بهره مندی از منافع آن و همچنین کینه و 

نفرت نهادینه شده در آنان است که انگیزه این افراد در ماموریت های غیرانسانی شان 
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را تشکیل می دهد.

رهبر جمهوری اسالمی،

دروغ همچن��ان که در فضای جامعه رواج پیدا کرده و ابزار حکمرانی گش��ته اس��ت 

در داخ��ل زندان نیز ابزار کارآمد بازجویان اس��ت. مبنای حرکت بازجویان در تمامی 

مراحل بازجویی »دروغ و فریب« است. به طور نمونه آن ها در مورد وضعیت سیاسی 

کش��ور اخب��ار و تحلیل های کذب ب��ه زندانیان داده و س��عی در تخریب روحیه آنان 

داش��تند. به طور نمونه پس از راهپیمایی روز قدس به سراغ ما آمده و می گفتند که: 

»50 نف��ر در ای��ن روز به خیابان ها آمده و مردم آقای خاتمی را کتک زده و ما وی را 

نجات داده ایم.« و یا می گفتند که: »خشم مردم از موسوی چنان است که یک گردان 

محافظ برای حفاظت از جان وی گذاش��تیم که مردم او را نکش��ند.« در دادگاه من، 

عنوان ش��د که طی س��فری به آلمان، آموزش انقالب مخملین دیده ام. در حالی که 

پاس��پورت من سال هاست توس��ط وزارت اطالعات توقیف شده و اساسا تاکنون هیچ 

گونه سفری به اروپا و کشورهای غربی نداشته ام. بازجویان تالش بسیاری داشتند 

تا فضای سلول انفرادی را به صحرای محشر و دادگاه عدل الهی تعبیر کنند 
و می گفتن��د تصور کنید در روز قیامت هس��تید و باید به هم��ه گناهان خود اعتراف 

کنی��د. البته تفاوت��ی را در نظر نمی گرفتند و آن این بود که در قیامت اعضا و جوارح 

انس��ان علیه او به س��خن در می آیند اما در س��لول انفرادی و تحت بازجویی و فشار 

جسمی و روحی، زندانی مجبور به اعتراف دروغ علیه خود نیز می شود، بلکه از دستان 

بازجو و مش��ت های آهنین آن ها رهایی یابد. برای بازس��ازی چنین محش��ری بارها 

متهمین در س��لول های کناری را مورد کتک و ضرب و ش��تم قرار می دادند تا عالوه 

بر فش��ار روحی و ش��کنجه ما، ضجه های دردمندانه مضروبین، یادآور عذاب الهی در 

محشر کبری باشد.

آری چنین اس��ت رفتارهایی که در چارچوب حکومت والیی و باتوجیه حفظ نظام 

با منتقدان و مخالفان انجام می ش��ود و این موید این گزاره اس��ت که نظام مبتنی بر 

چنین قرائتی از حکومت دینی تحمل هیچ نوع مخالفت و اعتراض قانونی را هم ندارد. 

در حالی که اساس حکومت پیامبر به عنوان نمونه کامل یک حکومت دینی بر مدارا 

و مهربانی با مردم استوار بود همچنانکه در قرآن کریم می خوانیم:
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واْ ِمْن َحْوِلَک َفاْعُف  َفِبَم��ا َرْحَمٍه مِّن الّله لِنَت َلُه��ْم َوَلْو ُکنَت َفّظا َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

ْل َعَلی الّل��ه ِإنَّ الّله ُیِحبُّ  َعْنُهْم َواْس��َتْغِفْر َلُهْم َوَش��اِوْرُهْم ِفی اأَلْمِر َف��ِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ

لی��َن. ب��ه برکت رحمت الهی، در برابر آنان )مردم( نرم و مهربان ش��دى! و اگر  اْلُمَتَوکِّ

خش��ن و س��نگدل بودى، از اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آن ها را ببخش و براى 

آن ها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، 

قاطع باش! و بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد. )آیه 159 سوره 

آل عمران(

جناب آیت الله خامنه ای،

اما آنچنان که توضیح دادم، بس��یار تحت فش��ار قرار گرفتم تا در دادگاه علیه خود، 

دوستان و مجموعه سیاسی که با آن ها همکاری می کردم و بیشتر از همه، علیه جناب 

آقای مهدی کروبی که در جریان انتخابات دهم ریاس��ت جمهوری از ایش��ان حمایت 

کرده بودم، اعتراف کنم و می گفتند: »باید اعتراف کنی تا حر شوی و پس از آن برای 

اسالم شمشیر بزنی.«

در ادام��ه چنین فش��ارهایی و پ��س از86 روز انفرادی و بع��د از 50 روز بی خبری 

مطلق، عدم دسترس��ی به تلفن و مالقات با خانواده )که منجر به طرح این پرس��ش 

در رس��انه ها شده بود که آیا عبدالله مومنی زنده است؟( پس ازانجام تمرین زیر نظر 

بازجویان برای اعتراف علیه خود روانه دادگاه شدم. درحالیکه نه اجازه داشتم وکیلی 

برای خود اختیار کنم و نه البته عالقه ای داشتم حتی با اختیار کردن وکیل – وکیل 

تس��خیری و مورد تایید و هماهنگ با بازجویان- به دادگاهی مش��روعیت بخش��م که 

دفاعیه متهمش پیش از محاکمه به او دیکته ش��ده اس��ت. بازجویان به دروغ به من 

گفته بودند که قبل از مهرماه )1388( بدون حکم از زندان آزاد می شوی و کافیست 

در دادگاه مت��ن مورد نظ��ر را بخوانی تا از بند رهایی یابی. من اما به دنبال آن نبودم 

ک��ه با اعتراف در دادگاه علیه خ��ود، از زندان رهایی یابم بلکه تنها به دنبال آن بودم 

که از فش��ار روحی و جسمی شبانه روزی بازجوها و مشت آهنین آن ها خالصی پیدا 

کن��م، تا الاق��ل هر روز با فحش های رکیک و ناموس��ی خطاب به خ��ود و خانواده ام 

مواجه نش��وم، تا برای پذیرش یک اعتراف دروغ سرم را داخل چاه توالت فرو نکنند، 

تا از ضرب و ش��تم های پیاپی و سیلی و مشت بازجو خالصی یابم، تا تهدید مداوم به 
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اعدام و اعمال روش های کثیف در بازجویی تمام ش��ود، تا مگر داستان کثیف اعتراف 

کردن به انحرافات اخالقی نداش��ته، پایان یابد. به این ترتیب بود که با دفاعیه ای که 

برایم آماده شده بود به دادگاه رفتم. در دادگاه تالش کردم متن دفاعیه را به گونه ای 

بخوانم که مشخص باشد انشایی دیکته شده را از رو می خوانم. باید علیه خود اعتراف 

می کردم و متنی دیکته ش��ده را که به مثابه کیفرخواس��ت علی��ه خود بود به عنوان 

دفاعیه می خواندم، بدون آنکه اعتقادی به آن داش��ته باشم. باور کنید تردیدی وجود 

ندارد که حتی یک گناهکار نیز عالقه ای به اعتراف در دادگاه در برابر عموم ندارد.

ام��ا تجربه زندان اوین و بازجویی های پرحاش��یه مام��وران وزارت اطالعات، فرد را 

ب��ه آنجا می کش��اند که حتی علیه خود ب��ه دروغ در دادگاه اعتراف کند و جالب این 

اس��ت که این اعترافات دروغ مبنای رای و حکم قاضی نیز قرار می گیرد. اگرچه من 

بارها در دوران بازجویی و بازداش��ت با فحاش��ی بازجوها خطاب به قاضی و دادستان 

نیز مواجه ش��دم؛ گویی که از نگاه آن ها قاضی و دادس��تان در روند صدور حکم هیچ 

تاثیر و نظری ندارند و این آن ها هس��تند که برای دس��تگاه قضایی کشور و کل نظام 

تصمیم می گیرند. در مورد عدم اس��تقالل دس��تگاه قضا و مقامات قضایی نیز تنها به 

اولین جلس��ه مالقات با دادستان جدید تهران یعنی آقای دولت آبادی اشاره می کنم. 

گرچه اوج فش��ار و شکنجه ها علیه من در دوره دادس��تان سابق تهران بود و مالقات 

من با آقای جعفری دولت آبادی نیز پس از 5 ماه بازداشت و برگزاری دادگاه صورت 

می گرفت و طبعا انتظار چندانی نداشتم اما بازجوی مربوطه پیش از انجام این مالقات 

موکدا به من گفت که نیاز نیست چیزی از آنچه بر من رفته است به دادستان بگویم 

و تصریح داشت که: »دادستان هیچ کاره است و همه کاره من هستم.« بازجو به من 

گفت که در مالقات با دادس��تان بگو: »وکیل نمی خواه��م.« و در نهایت این مالقات 

نیز در حضور بازجویی که تجربه ش��کنجه های چند ماهه او بیش از هر چیزی برایم 

ملموس و باورپذیر بود انجام پذیرفت و بدیهی اس��ت که در این شرایط سخنی برای 

گفتن با مقام قضایی باقی نمی ماند.

مقام رهبری،

باید توجه داشت که آیا قدرت نمایی نهادهای امنیتی در برابر مردم و جایگاه باالدستی 

آن ها در تصمیم گیری های مربوط به روند س��رکوب و مهار و کنترل تحوالت سیاسی 
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اجتماعی نش��ان از کاهش مشروعیت حاکمیت نداشته و وابستگی حکومت به قدرت 

س��رکوب را به ذهن متبادر نمی کند؟ و آیا این ب��اور هنوز در ذهن حاکمان ما ایجاد 

نش��ده که راه حل اس��تفاده از زور برای ادامه حکومت منسوخ شده است؟ و آیا اینان 

همچنان پاسخ مناسب برای اعتراض، مخالفت و حق خواهی را سرکوب می دانند؟

بیش از چهارصد روز از بازداش��ت من می گذرد و اندکی پیش از عید نوروز نیز که 

با وثیقه ای سنگین از زندان آزاد شده و به مرخصی کوتاهی آمدم، به دلیل نپذیرفتن 

اراده تی��م بازجوی��ی به ادامه اعتراف علیه خود و دیگران در خارج از زندان، به حبس 

بازگشتم. به آگاهی می رسانم من همچنان به اعتقاداتی که پیش از بازداشت داشته ام 

پایبن��دم و آنچنان که توضیح دادم س��خنانی را که تحت فش��ار در دادگاه روخوانی 

کردم، بیان اعتقاد خود نمی دانم.

جرم ما این بوده و هس��ت که برای بهبود ش��رایط کش��ور اصالحات و دموکراسی 

را مناس��ب ترین روش می دانیم و می خواس��تیم قدرت نامح��دود نهادهای بازدارنده 

دموکراس��ی را محدود کنیم. پرس��ش من این اس��ت که آیا حمایت از خواست ملت 

ایران برای دس��تیابی به دموکراس��ی کیفری برابر با تحمیل رفتارهای غیرانس��انی و 

ظالمانه دارد؟ آیا هنوز زمان آن نرسیده که بپذیریم بیان و باور هیچ فرد و یا جریانی 

نباید موضوع محاکمه قرار گیرد؟

و آیا انتظار اینکه در صورت ثبوت ش��کنجه، شکنجه گر محاکمه شود انتظار گزافی 

اس��ت؟ اگر به دنبال دفع عملی ظالم و رفع ظلم هستیم محاکمه شکنجه گران است 

که می تواند به تشویق راه های موثر و عملی برای اجرای عدالت بیانجامد و این کاستن 

از ظلم و استبداد است که می تواند زمینه ساز اجرای عدالت و قانون گردد.

در نهایت نمی دانم که این ظلم ها و شکنجه ها بر من و خانواده ام که گوشه هایی از 

آن روایت شد، با چه منطق و به چه قصدی انجام شده است و پاسخی نیز برای این 

پرسش نمی خواهم چرا که »صالح مملکت خویش خسروان دانند«. اما آنچه می دانم 

این است که چنین رفتارهایی نه با عدالت و انصاف سازگار و نه با هیچ قانون و شرعی 

قابل توجیه اس��ت. امید که تش��کیل یک کمیته حقیقت یاب، ما را از این ظلم های 

آشکار برهاند و لختی به سوی عدالت بکشاند.

��کُم النَّار َوَما َلُکم مِّن دوِن الّله ِم��ْن َأْولَِیاء ُثمَّ  َواَل َتْرَکُن��واْ إَِل��ی الَّذیَن َظَلُمواْ َفَتَمسَّ

اَل ُتنَصُروَن.
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و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال، 

هیچ ولی و سرپرس��تی جز خدا نخواهید داش��ت؛ و یارى نمی شوید! )قرآن کریم آیه 

113 سوره هود(

والسالم

عبدالله مومنی

مرداد ماه 1389

زندان اوین



حسین نورانی نژاد* 

بهانه های ساده و انرژی بخش در زندان

به نام خدا

به عزیزترینم، پرستوی نازنین

برای خودش حکایتی ش��ده این فصل عاشقی ما، رمضان. شش رمضان پیش، از خدا 

بهترین ها را خواس��تم، آن رمضان دلم لرزید تا با چش��م های تو افطار کردم. آن ماه 

را پیچیده در پوشش��ی فیروزه ای رویت کردم و دانس��تم که سهم من از آن ضیافت، 

محبتی است که سرنوشتم را به دست خود می گیرد.

راس��تی چه خوب که هنوز آن روس��ری فیروزه ای را نگه داش��ته ای. آن شب تلخ 

پارس��ال که به خانه مان ریختند و مرا پیش چش��م های نگران تو و رضا و مادر بردند، 

نمی دانستند که چه مدرکی است آن شال فیروزه ای واگرنه آن را هم می بردند. مدرک 

بزرگترین جرم من و ما. عاشقی، دوست داشتن زندگی، نفی سیاهی، پرستش زیبایی 

و تمنای آزادی. آه که چه حرف ها دارد آن شال فیروزه ای و آن حلقه حلقه های موی 

سیاهت که آراسته بود آن قرص ماه را اگر زبانش را می فهمیدند.

تا رمضانی بعد ایمان ما به معجزه، بدل به یقین شد و دیگران را نیز دعوت به ایمان 

به عش��قمان کردیم و باز تا رمضانی بعدتر توانس��تیم پیام این ایمان را به دیگران هم 

*  حس��ین نورانی نژاد: نامه ای از زندان اوین به همس��رش - مرداد 1389. حسین نورانی نژاد متولد 
1355 اس��ت. او که روزنامه نگار و عضو کمیته اطالع رس��انی جبهه مش��ارکت بوده است، در شهریور 
1388 از طرف نیروهای امنیتی بازداش��ت ش��د و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی یک سال را در زندان 

اوین گذراند. او مجددا در اردیبهشت 1393 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

http://www.kaleme.com/1389/05/31/klm-29876/
http://www.kaleme.com/1389/05/31/klm-29876/
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برسانیم، کانون توحید را که یادت هست.

چهارمین رمضان نشانه ای یافتم که برای خودم حجتی قاطع و برهانی گویا بود از 

درس��تی راهی که می رویم. من از س��ال ها پیش آرزو می کردم و به خودت هم گفته 

بودم که دلم می خواست ازدواجم در ماه رمضان و با زبان روزه باشد. از سوی دیگر تو 

می خواس��تی عاقدمان خاتمی باشد و دفتر آن بزرگوار هم خواهش ما را که وقتی در 

ماه رمضان به ما اختصاص دهید، رد کرده بود که وقت ایشان کامال پر است. پذیرفته 

بودم که آرزویم را به سود میل تو وانهم که ناگهان تماسی از دفتر خاتمی شوکه مان 

کرد: »پس فردا پنج ش��نبه مصادف با 15 رمضان و تولد امام مجتبی، حاج آقا برای 

خواندن خطبه عقدمان وقت دارند، آماده اید؟« آماده نبودیم اما به هر تالشی که بود 

همه مقدمات قانونی را در آن فرصت کوتاه فراهم کردیم و چه شیرین بود آن دو روز 

س��خت. با تمام وجود احساس می کردم که در رسیدن به آرزویم که محال می نمود، 

نشانه ای نهفته است.

ظهر 15 رمضان، 5 مهر 76، زیباتر از همیش��ه بودی، با مهریه یک جلد کالم الله 

مجید، یک جلد دیوان حافظ، یک ش��اخه نبات و یک ش��اخه گل رز و البته در قامت 

همسری برابر و مس��تقل آن چنان که شایسته شخصت چون تویی بود، پیوندمان را 

به رسمیت رساندیم.

رمضان ها یکی پس از دیگری پیامی خوش را برایمان می آورد، نوای ربنای شجریان، 

فراتر از عبادت و افطار، برای ما نجوایی عاش��قانه تر یافته بود. دل انگیزترین لحظات 

زندگی ام را هنگامی که بر س��ر س��فره افطار کنارم می نشستی تجربه می کردم. با آن 

لبخن��د ملیحت، لطافت حرکاتت، گیرایی چش��مانت، عطر موهایت و لطف حضورت، 

در کن��ارم ب��ودی و با ش��یطنت پنهانت می دانس��تی که در آن لحظ��ات بیش از هر 

وقتی دوس��تت دارم. آخ پرستو که این روزها وقت افطار، چقدر دلم برای قبول باشد 

گفتن هایت تنگ شده.

دیگر رمضان ها را زیر س��قف آشیانه خودمان بودیم تا رمضان پارسال. اوضاع کشور 

آشفته بود، تعداد زیادی از دوستان خوبمان در بند بودند و یکی پس از دیگری خبر 

بازداشت دوس��تی دیگر می رسید، افطاری هایمان آن حالوت سابق را نداشت. درگیر 

ماجراهای خاص آن روزها بودم و آشکارا نوبت خودمان را انتظار می کشیدیم.

تقدی��ر این بود که باز حادثه ویژه در زندگیمان با رمضان گره بخورد، تازه از افطار 
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فارغ شده بودیم که ماموران سر رسیدند و ما را از هم جدا کردند تا واپسین روزهای 

رمضان را در تنهایی انفرادی سر کنم.

آن ماجرا به انتظاری تا رمضان امس��ال ادامه یافت. این بار آغازین روزهای رمضان 

در انفرادی گذش��ت در حالی که هفتمین رمضان را با حضور محبت تو می گذراندم. 

اگر این حضور در این روزها نبود نمی دانس��تم آن ش��رایط را چگونه بگذرانم. من که 

عادت داش��تم رمضان ها را آرام تر و پرحوصله تر از س��ایر ماه ها باش��م، این بار پر از 

ناراحتی بودم. حسی که دوست نداشتم همراه لحظه های روزه و سحر و افطارم باشد 

ولی بود و دس��ت خودم هم نبود. تنها راهی که برای خالصی از این احساس داشتم، 

فکر کردن به تو و روزهای خوش رمضان های گذش��ته مان بود. به خودم می گفتم تو 

ک��ه تا حاال از رمض��ان جز خوبی ندیدی در این ماجرای به ظاهر نامبارک هم خیری 

نهفته اس��ت. به مایه خش��مت فکر نکن و با خدای خودت و عش��قی که از او ش��ش 

رمضان پیش هدیه گرفتی مشغول باش.

از انف��رادی که بعد از 20 روز به بند عمومی بازگش��تم، ب��ودن کنار هم بندی ها و 

آرامش��ی که به من منتقل کردند آرام ترم کرد اما فکر کردن به رنجی که تو و پدر و 

مادرم و دیگران در این روزها بردید هنوز آزارم می داد و می دهد. در آن 20 روز تنها 

امیدم��ان این بود که صدای تظلم خواهی زندانیان سیاس��ی به گوش هایی که هنوز 

می شنوند و وجدان هایی که هنوز بیدارند برسد. بیش از این کاری از ما ساخته نبود، 

هر چند ش��ما و س��ایر خانواده ها کارهای بزرگی کردید که اگر نبود، معلوم نبود چه 

پیش آید.

در آن اوضاع یک نگرانی دیگر هم داش��تم، اینکه 31 مرداد نزدیک اس��ت و شاید 

نتوانم به تو ش��ادباش بگویم. امس��ال تولدت با ماه عاش��قی ما، رمضان گره خورده و 

تا نیمه آن هم چیزی نمانده، دوش��نبه گذش��ته که به بند 350 برگشتیم بزرگترین 

خوش��حالم این بود که شاید برای این دو مناس��بت فرخنده به نوعی تبریکم را بهت 

برسانم.

ش��اید بپرسی میان این همه دردسر این هم شد دلخوشی؟ راستش بله، زندگی با 

همه س��ختی ها و نامردمی هایش برای دلپذیر ش��دن در اختیار بهانه های ساده و در 

عین حال پر شکوه خوشبختی ماست.

می ش��ود س��خت ترین دوره حی��ات را با مرور خاط��ره ای ش��یرین دگرگون کرد. 
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مناس��بت ها بهترین بهان��ه برای یادآوری ای��ن خاطره ها هس��تند. زاد روزت، یادآور 

وجود توست، رمضان یادآور عاشقی ماست و نیمه آن یادآور یکی از بهترین روزهای 

زندگی ام.

زندانی در زندان بر خالف آدم های بیرون که معموال س��عی می کنند از لحظه لذت 

ببرند، بیشتر با خاطره های گذشته وفکر آزادی در آینده دلخوش است. حتا آن کس 

که حکم اعدام دارد کلی قول و قرار با دیگر زندانی ها دارد که بعد که بیرون می روند 

چه کنند و کجا بروند و….همین امشب با یک اعدامی قرار گذاشتیم بیرون که میرویم 

با هم یک قلیان پرتقال نعناع بکشیم و کلی از این قرار سر کیف آمدیم. ابلهانه است؟! 

از بودن ما در اینجا که ابلهانه تر نیست.

زندان فرصتی اس��ت برای درک قدرت برخ��ی پدیده ها. در زمان اعتصاب تر، وقتی 

ک��ه تحلیل می روی، ی��ک حبه قند را که در آب حل می کن��ی، می فهمی چه انرژی 

زیادی دارد. اصال به قد و قواره اش نمی آید ولی جدا برای خودش زوری دارد که البته 

وقتی در حالت عادی هستی و یک پرس غذای کامل خورده ای آنقدر انرژی داری که 

خوردن یک حبه قند را احساس نمی کنی.

زمانی هم که دلتنگی و رنج بر ما مستولی می شود، قدرت ایمان و عشق و بهانه های 

س��اده به یاد آوردن این دو س��رمایه بزرگ، انرژی ویژه اش را نش��ان می دهند. زندان 

جای خوبی است برای تماشای معجزه قدرت ایمان و عشق.

زن��دان فرصتی ب��ود برای درک بهتر این نیروها و قدر دانستنش��ان. به ایمانم و به 

عش��قم می بالم. به وجود تو می بالم، به داشتن کس��انی که دوستشان دارم و دوستم 

دارند، به داش��تن بهانه هایی خوب برای نش��انی های بزرگ، به زادروز تو به رمضان و 

افطارهایش و به نیمه آن سالروز ازدواجمان.

تولدت مبارک و پیشاپیش سالروز ازدواجمان را هم شادباش می گویم. بابت رنجی 

که این بیست و چند روز دیدید مثل یک سال گذشته شرمنده ام هر چند که بی گناه 

هستم.

یا حق و به امید دیدارت

حسین نورانی نژاد

سحر 30 مرداد 89 ، بند 350 اوین



مهدی محمودیان*

فضای زیستی زندان های ایران؛ مجتمع رذایل

بسم الله الرحمن الرحیم

ولتک��ن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک 

هم المفلحون )آل عمران، 104(

حضرت آیت الله خامنه ای،

اولین و آخرین نامه ای که به ش��ما نوش��تم به تابستان سال 1386 بر می گردد که به 

عنوان یک شهروند و یک روزنامه نگار، گزارشی از برخوردهای غیرانسانی و جنایت بار 

نیروه��ای انتظامی را ب��ا افرادی که اوباش و اراذل نامیده ش��ده بودند و در خیابان ها 

بازداش��ت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند، خدمتتان عرض کردم. در آن 

نامه از ضرب و ش��تم ها، فحاش��ی ها، هتک حرمت ها، شکنجه های روحی و جسمی و 

جنس��ی برخی از نیروهای انتظامی نس��بت به جوانانی که غالبا 20 تا 30 ساله بودند 

و از فرزندان جوان این مرز و بوم به شمار می رفتند گزارش داده بودم، از ده ها نفری 

که در زمان نگهداری این افراد در کهریزک کش��ته ش��ده بودند، از رفتارهای زشت و 

*  مهدی محمودیان: نامه به آیت الله خامنه ای - شهریور 1389. مهدی محمودیان در سال 1357 
در تهران به دنیا آمد. او که روزنامه نگار و عضو کمیته اطالع رس��انی جبهه مش��ارکت بوده اس��ت، در 
ش��هریور 1388 بازداش��ت ش��د. او از جمله روزنامه نگارانی است که در انتش��ار جنایات رخ داده در 
بازداش��تگاه کهریزک نقش بس��زایی داش��ت. محمودیان نهایتا به پنج س��ال حبس محکوم شد و در 

شهریور 1393 از زندان اوین آزاد شد.

http://www.kaleme.com/1390/02/20/klm-57610/
http://www.kaleme.com/1390/02/20/klm-57610/
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نامناس��ب و غیرانسانی دادستان وقت با خانواده هایشان نوشته بودم، از مجبور کردن 

زندانیان به برهنه ش��دن و کابل زدن ب��ر بدن یکدیگر، از جادادن بیش از 40 نفر در 

یک کانتینر 30 متر مربعی به مدت چندین هفته، از شکستن دست و پاهای زندانیان 

و از کابل زدن بر بدنهای خیس زندانیان در حضور مرد هلیکوپترنشین در سحرگاهان 

و ……

اما دریغ از هرگونه پاسخ و عکس العملی. نتیجه آن شد که در سال 88 وقتی فرزند 

یکی از یاران نزدیکتان )فرزند آقای دکتر روح االمینی( به همراه چندین جوان عزیز 

دیگر در آن شکنجه گاه به شهادت رسیدند، تازه یادتان افتاد که باید دستور تعطیلی 

آن بازداشتگاه را صادر فرمایید.

و البته در روزهایی که در سال 88 در انفرادی به سر می بردم، بازجوها و نگهبانان 

به خوبی از خجالت آن گزارش ها درآمدند و جناب قاضی نیز چندین س��ال زندان را 

بخاطر افشاء مسایل مربوط به کهریزک به من تحمیل نمود.

با این حال، بر اساس آموزه های دینی، اخالقی و انسانی خود آموخته ام که در یک 

جامعه انسانی همه آحاد مردم نسبت به یکدیگر وظایفی دارند و در صدر آن وظایف، 

اش��اعه امر به معروف و نهی از منکر اس��ت و از آنجایی که هنوز کمی امیدواری برای 

اصالح امور در من وجود دارد و خوش بینانه فکر می کنم و یا الاقل امیدوارم که گزارش 

قبلی من را حضرت عالی ندیده باشید و یا نگذاشتند به دست شما برسد، بر آن شدم 

گزارشی از وضعیت شکنجه و رفتارهای وحشیانه نیروهای امنیتی با زندانیان سیاسی 

و همینطور وضعیت اس��فبار زندانیانی را که در 11 ماه اخیر )حداقل در سه زندان و 

یک بازداشتگاه( با پوست و گوشت خود احساس کرده ام برای شما بگویم، تا شاید این 

بار قبل از آنکه فردی از نزدیکانتان را از دست بدهید، دستور رسیدگی به این اوضاع 

را صادر کنید؛ با آنکه می دانم بعد از گفتن و انتشار این گزارش احتماال چندین سال 

دیگر نیز به محکومیتم اضافه خواهد ش��د و احتماال دوباره به انفرادی منتقل و مورد 

ض��رب و جرح بازجویان و برخی نگهبانان قرار خواهم گرفت، حضرت عالی را به دلیل 

خیرخواهی که معنای »النصیحه الئمه المس��لمین« تجلی یافته اس��ت مخاطب قرار 

می دهم و این نامه را با امید به پیگیری و اجرای قسط و داد و نه فقط در برخورد با 

زندانیانی چون ما که با جرائم و بزه های گوناگون و متنوع در زندان به سر برده و امید 

به جاری شدن عدالت دارند نگاشته ام. زندانیانی که در مسیر بازجویی ها و دادرسی ها 

و حتی پس از صدور احکام در زندان ها مورد انواع آزارها و ش��کنجه های جس��می و 
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روحی و جنس��ی و انواع و اقسام فش��ارهای غیر انسانی، چه از طرف زندانبانان و چه 

از طرف دیگر زندانیان قرار می گیرند و متاس��فانه با توجه به سیستم و نوع مناسبات 

دس��تگاه قضا در زندان، هیچ فریادرسی نمی یابند و شرم آور اینکه تمام این مظالم نه 

در زندان های شرق و غرب که در جمهوری اسالمی در جریان است که ادعای نیابت 

امام زمان را برای حکومت دارد؛ در حکومتی که مس��ئولینش هر روز دم از مدیریت 

جهان می زنند و از حقوق بش��ر و حقوق انسانی در دیگر کشورها انتقاد می کنند. لذا 

همگی وظیفه داریم تا حداقل دامن اسالم را از این همه فجایع و جنایات پاک کنیم 

و این وظیفه قاعدتا با توجه به مس��ئولیتی که به هر دلیل سیاس��ی و شرعی بر دوش 

حضرت عالی به عنوان حاکم نظام مدعی اس��المی و به عنوان کس��ی که خود را نایب 

امام زمان می خواند گذاشته شده است بیشتر سنگینی می کند. به امید به اینکه قبل 

از آنکه خیلی دیر شود و با از دست دادن نزدیکانتان متوجه شوید که جوانان این مرز 

و بوم در زندان ها چه می کشند، این گزارش را تقدیم حضورتان می کنم:

1- وضعیت زندان های کچوئی، رجایی شهر و اوین:

الف: مواد مخدر و اعتیاد. در این س��ه زندان و بندهایی که در آن حضور داش��تم، 
مواد مخدر به راحتی و بدون هیچ مشکلی و به هر میزان که اراده می شد وجود داشته 

و دارد، در حالی که برای ورود یک دست لباس در زندان اوین می بایست 6 ماه صبر 

کرد و در زندان رجایی ش��هر می بایست چند هفته نامه نگاری کرد و موافقت چندین 

مدیر و رییس را گرفت، اما مواد مخدر در حد مصرف نزدیک به هزار نفر در یک زندان 

وارد می ش��ود بدون اینکه مزاحمتی برای واردکنندگان مجاز )!( ایجاد شود. و این در 

حالی اس��ت که بعد از حدود 11 ماه زندان بودن هنوز نتوانسته ام اجازه ورود 2 جلد 

کتاب آموزش��ی را به دس��ت آورم. قابل ذکر است که ورود روزانه چند صد گرم مواد 

مخدر مختص زندان رجایی شهر نیست که در زندان کچویی نیز در مقیاسی کوچکتر 

به همین صورت بود و در زندان اوین و بند 350 که شرایط بسیار جالب تر بود، به این 

صورت که مواد مخدر دقیقا توسط زندانبانی که هر روز در اتاق رئیس اندرزگاه بودند 

و اکثرا با هم غذا می خوردند، به قیمتی ارزان توزیع می شد و این افراد خدوم نه فقط 

مشکلی نداشتند که از طرف عوامل نامرئی کامال حمایت می شدند.

ب: لواط. حضرت آیت الله با ش��رمندگی از اینکه مجبورم این مطالب را بنویس��م 
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صرفا از باب تکلیفی اس��ت که بر دوش خود احس��اس می کنم برای اطالع شما بازگو 

می کنم.

در بندهای مختلف زندان رجایی ش��هر عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل 

پذیرش در آمده اس��ت که ظاهرا مسئولین زندان [هم] برای کمتر شدن آلودگی های 

آن وس��ائل بهداش��تی مورد لزوم افراد را آزادانه در اختیار زندانیان قرار می دهند. من 

از صده��ا م��ورد از این روابط که با رضایت طرفین و به صورت آزادانه و ش��اید صرفا 

ب��ه خاطر چند نخ س��یگار و یا یک بار مصرف مواد ص��ورت می گیرد می گذرم. من از 

وضعیتی می گویم که در این زندان هر کس��ی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد 

و احیانا زوری در بازو نداش��ته باش��د و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج 

بدهد به دیگران، به زور در سالن های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود؛ 

و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دس��ت می آورد و بعد از چند وقت 

هم او را به دیگری می فروش��د. طبق مش��اهده یک زندانی سیاس��ی به یک جوان در 

طول یک شب 7 مرتبه تجاوز شده است و وقتی صبح به زندانبان شکایت می کند به 

انفرادی )یا به گفته مسئولین زندان سوئیت( منتقل می شود بدون اینکه هیچکدام از 

متجاوزین حتی مورد سوال واقع شوند.

ولی امر مسلمین … اینجا در زندان رجایی شهر تحت امر شما فرزندان و شهروندان 

کشور تحت امرتان با قیمت دویست و پنجاه هزار تومان اجاره داده می شوند ودر این 

سیستمی که شما مسئولیت آن را دارید هیچ دادرسی نمی یابند.

در زندان کچوئی ش��خصی که ده ها نمونه از آن قابل مش��اهده است، به اتهام عدم 

پرداخ��ت نفقه و مهر به زندان آمده اس��ت و به ص��ورت مفعول حرفه ای حکم آزادی 

گرفته است.

ج: ضرب، ش�تم و جرح زندانیان. برای زندانیان غیر سفارش��ی در بس��یاری از 
موارد هیچ گونه  ش��ان انسانی قائل نیستند. هر کس��ی اعم از مسئول، نگهبان و... به 

خود اجازه می دهد هر نوع کلمات رکیک و هتاکانه ای را نسبت به زندانیان روا بدارد 

و هر زمان که الزم بداند زندانی را با دست، باتوم، زنجیر و یا هر وسیله دیگری مورد 

ضرب و شتم و حتی جرح قرار دهد و هیچ دادرسی برای مظلوم به جز ناله ها و ضجه 

دردآور وجود ندارد. و یا در مورد دیگر، حداقل 3 مرتبه در طول یک ماه فقط در یک 

بند که 10 درصد زندانیان رجایی شهر را تشکیل می دهند زندانبانان چندین زندانی 
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را به دالیل مختلف با باتوم چنان مورد ضرب و ش��تم قرار دادند که تمام بدنش��ان را 

س��یاهی و کبودی در بر گرفته بود و تا چندین روز [توان] حرکت را از آن ها س��لب 

ک��رده بود. در یک مورد که فقط صدای آن را می ش��نیدم زندانی را که ظاهرا از یک 

زندانبان به دلیل ضرب و ش��تم ش��کایت کرده بود با الفاظ رکیک و با زنجیر و باتوم 

می زدند تا به گفته آن ها بگوید غلط کردم و ش��کایتش را پس بگیرد که البته او نیز 

بعد از نیم ساعت با بدنی کبود و سیاه رضایت داد و از شکایتش منصرف شد و سپس 

به خاطر بر هم زدن نظم زندان به انفرادی و یا س��وئیت )بند 11( منتقل ش��د و صد 

البته خوب اس��ت بدانید از س��گ های مواد یاب نیز به جای کشف مواد برای ارعاب و 

زخمی کردن زندانیان استفاده می شود.

جناب آقای خامنه ای، 

به جرات می توان گفت هیچکدام از قوانین رفاهی که در همین نظام و کش��ور برای 

رفاه زندانیان تصویب ش��ده اس��ت به اجرا گذاشته نمی شود، نه غذای سالم و کافی و 

نه محیط بهداشتی )مطابق آئین نامه( و نه هیچکدام دیگر از امکانات پیش بینی شده 

در قان��ون در اختیار زندان��ی قرار نمی گیرد و از آنجا که امکان اس��تفاده از مرخصی 

برای زندانیان در اختیار زندانبانان و مسئولین زندان )و نه قانون( قرار دارد هیچ کس 

اعتراض نمی کند.

در حکومت ش��ما زندانیان به بیگاری های بدون حقوق و یا حقوق اندک، کارگری 

در س��الن های سرویس بهداشتی و محوطه زندان گمارده می شوند و زندان ها به شهر 

مردگان می ماند که باید به هر طریقی فقط از آن خارج شد. البته کسانی که در زندان 

درآمده��ای میلیونی دارند، هیچ نیازی به بیرون رفتن ندارند و هر زمان که بخواهند 

با هماهنگی مسئولین زندان و به راحتی چند روزی از مرخصی استفاده می کنند.

د: ای�دز و س�ایر بیماری های واگیردار. جمعیت قاب��ل توجهی از زندانیان مواد 
مخدر و معتادان، به بیماری هایی همچون ایدز و هپاتیت مبتال هستند و هیچ تفکیکی 

بین بیماران و افراد س��الم وجود ندارد و با توجه به مصرف مواد مخدر و ش��یوع لواط 

بین این افراد هر روز بر تعداد افراد مبتال به بیماری های واگیردار افزوده می شود.

جناب آیت الله، اگر به وضعیت اسفبار این زندان ها توجه نشود با توجه به افزایش 

روزافزون زندانیان و برگش��ت بدون کنترل آن ها به جامعه و خانواده هر روز به تعداد 



  179 مهدی محمودیان

کسانی که به آلودگی های روحی روانی و جسمی مبتال می شوند افزوده خواهد شد.

2- برخورد با زندانیان سیاسی حوادث یک سال گذشته:

جناب آیت الله، از فجایع بازداشتگاه کهریزک و شهادت برادرانم در آنجا فعال چیزی 

نمی گوی��م، چ��ون می دانم به طور کامل می دانید در آنجا و توس��ط چه کس��انی چه 

گذش��ته اس��ت، از فجایعی که در خیابان ها و کوچه ها بر سر مردم آمد می گذرم، چرا 

که شما نیک می دانید که کسانی که عکس های شما بر سینه و دستشان بود، بر سر 

خواه��ران و برادرانم در خیابان ه��ا چه آوردند، از پدران منتظر فرزند و مادران گریان 

و قبره��ای بی صاح��ب می گذرم، از بیان به خاک و خون کش��یده ش��دن ده ها عزیز 

هم وطنم در خیابان ها می گذرم و صرفا به بیان جنایاتی که توسط نهادهای امنیتی و 

انتظامی دولت و حکومت شما بر سر زندانیان آورده اند بسنده می کنم.

در م��دت 4 ماهی که در زندان اوین و در بن��د 350 و همینطور در زندان رجایی 

ش��هر بودم، با بیش از 200 نفر از زندانیان سیاس��ی و کسانی که پس از انتخابات به 

دالیل مختلف بازداشت شده اند هم سلول و هم بند بوده ام که مطالب ذیل گوشه ای از 

ش��نیده هایی اس��ت که هر مورد آن از ده ها نفر شنیده شده است و بسیاری را نیز در 

بند 209 دیده ام و یا شنیده ام:

ال�ف: نح�وه بازجویی ها. تقریبا تمام بازجویی ها بر خالف ن��ص صریح قانون، با 
چش��م بند و رو به دی��وار صورت می گیرد، لذا در بیش��تر مواقع شناس��ایی و معرفی 

بازجویان امکان پذیر نیس��ت و در طول بازجویی ها سربازان گمنام شما از هیچ رفتار 

و روش خش��ونت بار و غیرانس��انی در برخورد با زندانیان کوتاهی نکرده و نمی کنند. 

می توان گفت اگر در این راه عمدی وجود نداش��ته باش��د این موارد به راحتی قابل 

تشخیص و رسیدگی است.

ب: به کار بردن الفاظ رکیک، فحاشی، تحقیرهای لفظی. تقریبا تمام کسانی 
که مورد بازجویی قرار گرفته اند از جمله خود من بارها و بارها با رکیک ترین الفاظ، با 

فحش های جنسی و خانوادگی و اتهامات اخالقی روبرو شده اند، به خصوص در بند 2 

الف که تحت نظر س��پاه اداره می شود، الفاظ رنگین تر و پر و پیمان تری نثار زندانیان 

و خانواده آن ها ]می ش��ود[ و به قول خودشان برای خرد و تحقیرکردن زندانی از این 

الفاظ توسط بازجویان استفاده می شود.
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ج: تحقیرهای روحی و جنس�ی. حداقل ده نفر از زندانیان شهادت می دهتد که 
در زمان بازجویی ها آن ها را مجبور کرده اند که برهنه شوند و یا با لباس زیر ساعت ها 

در بازجویی بایس��تند و حداقل س��ه نفر از این افراد شهادت می دهند که با باتوم و یا 

وسیله ای شبیه آن مورد تحقیر جنسی قرار گرفته اند وحداقل دو نفر از این ها کسانی 

بوده اند که تا قبل از بازداش��ت حاضر بوده اند برای جناب عالی جانشان را نثار کنند و 

حتی انتقادی هم به شما نداشته اند.

د: دروغ، تهدی�د و تطمیع زندانیان برای پ�روژه اعتراف گیری. جناب آقای 
آیت الله، سربازان گمنام شما از هیچ دروغ و نیرنگی برای فریب متهم بی دفاع جهت 

به اجرا گذاش��تن پروژه اعتراف گیری دریغ نکرده اند، از بازداش��ت اعضای خانواده تا 

صدور احکام دروغین اعدام و نمایش دروغین کودتا.

حداقل در دو مورد که شاهد آن بودم همسران زندانیان بازداشته شده اند و به آنان 

گفته شده اگر اعتراف نامه ها را نخوانند برای همسرانشان احکام سنگین صادر خواهد 

ش��د و آن ه��ا را مجبور به اعتراف ب��ه کارهای نکرده نموده ان��د. در دو مورد فرزندان 

نوجوان و جوان را احضار نموده و از پشت شیشه به زندانی نشان داده اند تا با اینکار 

او مجبور شود برای نجات فرزندانش آنچه را که آن ها می گویند انجام دهد.

حضرت آیت الله، همه این ها که در زندان های امنیتی شما در جریان است توسط 

سربازان گمنام شما در وزارت اطالعات و به خصوص سپاه پاسداران به انجام می رسد.

ه: دخالت در حری�م خصوصی متهمین و ایجاد درگیری های خانوادگی. در 
بس��یاری موارد به خاطر شنودها و سرک کش��یدن های قانونی و غیرقانونی نهادهای 

امنیتی در خصوصی ترین و ش��خصی ترین حوزه های زندگی افراد و دسترسی بازجوها 

به این اطالعات، حربه ای است برای تحت فشار قرار دادن زندانی، با استفاده از همین 

اطالعات. حداقل در س��ه مورد )من جمله خودم( با همس��ران متهمین تماس گرفته 

ش��ده اس��ت که تقاضای طالق کنند و یا با به اجرا گذاش��تن مطالبات )مهریه( خود 

]موجب شوند[ متهم تحت فشار بیشتر قرار بگیرد.

جن��اب آیت الل��ه، بازجویان وقاحت را به جایی رس��انده  اند که حتی به خود اجازه 

می دهند به همسران جوان زندانیان به دفعات تماس بگیرند تاجایی که آن ها مجبور 

شده اند گوشی های موبایل خود را خاموش یا تعویض کنند تا از شر این بی حرمتی ها 

نجات یابند.
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جناب آقای آیت الله خامنه ای، با چشمان خودم دیدم که در بند 209 جوان بیست 

و چند س��اله به خاط��ر تماس های مکرر بازجویان با م��ادر تنهایش چند بار اقدام به 

خودکشی کرد.

جناب آقای آیت الله، مامورین اطالعاتی شما به جایی رسیده اند که از همسر جوان 

یکی از زندانیان خواسته اند اگر دوست دارد شوهر و برادر زندانی اش از اعدام احتمالی 

نجات یابد و خود نیز به حبس طوالنی محکوم نشود از شوهرش طالق بگیرد!

و خدا را ش��کر می کنم که حداقل از این حوادث را در بند 350، دو یا س��ه مورد 

بیشتر ندیدم.

و: ضرب و ش�تم و جرح. تقریبا تمام زندانیانی که به بند 350 منتقل ش��ده اند 
و ب��ا آن ها صحبت کرده ام، کم ی��ا زیاد و هر کدام به میزان الزم )!( مورد نوازش قرار 

گرفته اند که از شرح بسیاری از آن ها می گذرم و فقط به برخی از انواع ضرب و شتم ها 

اشاره می کنم:

در بن��د 2 ال��ف متهمین را با ش��وکر )shoker( برقی م��ورد آزار و اذیت قرار  -

می دهند )با شوکر به آلت تناسلی و سایر نقاط حساس بدنشان می زنند(

در بند 2 الف، حداقل دو نفر از متهمین به محلی در زیر زمین برده ش��ده اند  -

و دستانش��ان در دس��تگاهی که برای کشیدن ناخن بوده است قرار داده شده 

است.

ده ه��ا زندانی که در بن��د 2 الف اوین بوده اند گفته اند که ب��ا کابل و باتوم به  -

دفعات متوالی مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند.

حداقل سه نفر از متهمین بند 2 الف می گویند به آن ها قرص های رنگی داده  -

شده که آن ها را از حالت عادی خارج کرده است واثرات آن در بعضی افراد تا 

مدت ها در بند 350 قابل مشاهد بوده است.

در بند 209 متهمین را برای تنبیه در س��رمای ش��ب های زمس��تان صرفا با  -

لباس زیر، س��اعت ها در فضای باز رها می کنند، از جمله خود من که بیش از 

ش��ش ساعت فقط با لباس زیر در نیمه شب اواسط دی ماه در فضای باز رها 

ش��دم و بعد از گذش��ت چند ماه هنوز آثار آن باقی است و به مداوای طوالنی 

مدت نیاز دارد.
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ده ها نفر که در بند 209 بوده اند از ضربات ناگهانی با اجسامی مثل پرونده بر  -

س��ر و صورت، ضربات مشت به گلو، سیلی زدن ها، مشت ها و لگدها، بشین و 

پاشوهای طوالنی و زیاد، به سینه و صورت خواباندن متهم در اتاق بازجویی و 

ده ها مورد شکنجه و آزار و اذیت های روحی و جسمی دچار صدماتی شده اند 

که اثرات آن در برخی افراد هنوز بعد از ماه ها قابل مشاهده است.

جناب آقای آیت الله، مطالب گفته ش��ده فقط گوش��ه ای از شرایطی است که  -

سربازان گمنام شما بر سر متهمین بی دفاع آورده اند.

3- نحوه برگزاری دادگاه های علنی و غیرعلنی:

الف: دادگاه های غیرعلنی 

اساس��ا دادگاه های غیرعلنی به جز برخی موارد اندک نه از لحاظ س��اختاری و نه از 

لحاظ محتوایی با هیچ یک از قوانین داخلی منطبق نبوده است و معموال بدون حضور 

وکیل و یا حتی نماینده دادس��تان تش��کیل و با چند س��وال و جواب ساده قاضی در 

نهایت با صدور همان حکمی که قبال بازجویان گفته بودند دادگاه به پایان می رس��د. 

البته قابل ذکر اس��ت که در بسیاری از موارد، من جمله قاضی شعبه 28، متهمین را 

با ترساندن از از حکم سنگین و به تعویق افتادن طوالنی دادگاه، از گرفتن وکیل منع 

می کنند و قضات ش��عبه 15 از پذیرش بسیاری از وکالی مستقل خوداری و متهم را 

مجبور کرده اند تا از وکالی مورد تایید و سفارشی های قاضی و دادگاه استفاده نماید.

جناب آقای آیت الله، از تعداد و درصد احکامی که با تمام فش��ارها در دادگاه های 

تجدی��د نظر، توس��ط این دادگاه ها نقض ش��ده اس��ت، می توان به عم��ق فضاحت و 

بی قانونی دادگاه های بدوی و مراحل تحقیق پی برد. احکام اعدامی که به س��ه س��ال 

زندان تبدیل ش��ده اند، احکامی که شش سال بوده به یکسال تبدیل شده اند، خود به 

خوبی نمایانگر افتضاحات دادگاه های انقالب هستند.

ب. دادگاه های علنی

جناب آقای آیت الله، در سال 1388 چندین دادگاه تحت عنوان دادگاه های علنی با 

حضور فله ای متهمین مرتبط و غیرمرتبط برگزار ش��د و امید دارم و یا احتماال ش��ما 

نیز به مانند ما صرفا از تلویزیون به تماش��ای آن ها نشس��ته باشی و سربازان گمنامت 
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در س��پاه و وزارت اطالعات در مورد چگونگی برگزاری آن ها و چگونگی آماده س��ازی 

نمایش ها با ش��ما س��خن نگفته باش��ند و از آنجا که برای فردی چون ش��ما توجیه 

نداشتند و حتما قابل پذیرش نخواهد بود، من به عنوان یک روزنامه نگار که در طول 

یک سال اخیر در زندان بودم و تقریبا با تمام کسانی که در دادگاه ها صحبت کرده اند 

از نزدیک مذاکره کرده ام، در ادامه گزارشی از مقدمه تشکیل این به اصطالح دادگاه ها 

را نیز به شما ارائه می دهم.

نحوه و اداره کردن زندانیان به تن دادن به اعترافات:

تهدید به بازداش��ت برخی از اعض��ای خانواده. حداقل در دو م��ورد از افرادی که در 

دادگاه ها علیه خود و دیگران صحبت کردند، همسرانشان توسط این نهادها بازداشت 

شده بودند و به آن ها گفته شده بود اگر قبول نکنند برای همسرانشان احکام سنگین 

صادر می ش��ود که بعد از پذیرش حضور در دادگاه، همسرانشان شب قبل یا روز قبل 

آزاد شده بودند.

در یک مورد نهادهای امنیتی ش��ما وقتی با مقاومت زندانی روبرو می شوند، فرزند 

نوجوان وی را بازداشت و از پشت شیشه وی را در مقابل پدرش بازجویی می کنند و 

او را تهدی��د می کنند که اگر وی همکاری نکند فرزندش را به اتهام فروش چند کیلو 

مواد مخدر بازداشت می کنند و به خاطر آبروی دختر جوانش مجبور می شود از آبرو 

و حیثیت خود بگذرد و در دادگاه صحبت کند.

در حداقل سه مورد از کسانی که در دادگاه ها صحبت کردند نهادهای امنیتی شما 

با تحت فشار گذاشتن زندانیان از طریق افشای مسائل خصوصی زندگیشان، از جمله 

تصاویر فیلم ها و یا اطالعات به دست آمده از شنودها و ردگیری های غیرقانونی موفق 

به گرفتن اعترافات بعضا دروغین شدند.

افرادی که در دادگاه ها حضور پیدا کرده اند:

ال�ف: ش�خصیت های سیاس�ی. جناب آقای آیت الله، س��ربازان گمنام ش��ما در 
بازجویی ه��ا با افتخار از خرد و تحقیر کردن این افراد س��خن می گفتند و آن چیزی 

که از ش��ادی ها و هلهله هایشان به نظر می رس��ید بوی تعفن انتقام جویی بود، انتقام 



184  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون

از محبوبیت برخی از این افراد که به گفته آن ها باید شاخش��ان شکس��ته می شد که 

به حمدالله س��ربازان گمنام شما با استفاده از غیرانسانی ترین و وحشیانه ترین اعمال 

ای��ن کار را انج��ام دادند. من در مورد این افراد س��خن نمی گویم، چ��ون امید دارم 

ش��خصیت های سیاس��ی که در دادگاه ها صحبت کردند، خود از الک منفعت طلبی و 

ترس خارج ش��ده به حرمت خوی صدها جوان رش��ید این مملکت که در حمایت از 

آن ها در خیابان ها به خاک و خون کش��یده شدند، بگویند در زندان ها بر سرشان چه 

آمده است و با این کار دوباره به آغوش مردم باز گردند.

ب: زندانیان غیرسرشناس. زندانیان غیرسیاسی که در دادگاه ها علیه خودشان 
و جنب��ش س��بز صحبت کردند غالبا اف��رادی بودند که مجبور ش��ده بودند در مورد 

وابستگی ش��ان به سازمان ها و گروه های مخالف نظام صحبت کنند تا سربازان گمنام 

شما بتوانند به مردم بقبوالنند که معترضین و مردم بی دفاع که در خیابان ها به خاک 

و خون کش��یده شده بودند وابس��ته به خارج و سازمان های ضد انقالبی و تروریستی 

بوده اند تا بلکه بدین طریق جنایت های خود را در خیابان ها و بازداشتگاه ها و زندان ها 

توجیه کنند. برای همین هم تقریبا از هر گروه و س��ازمان تروریس��تی و به اصطالح 

ضد انقالبی، چند نفر در این نمایش حضور داشتند، که من در ادامه به برخی از این 

افراد اشاره می کنم:

– حداقل ش��ش نفر از جمله دو نفری که در روزهای پس از حوادث روز عاش��ورا 
اعدام شدند، اساسا قبل از انتخابات بازداشت شده بودند و هیچ فعالیتی در انتخابات 

نداشتد که سه نفر از آن ها هم اینک زندانی هستند و یکی از این ها نیز زیر اعدام قرار 

دارد. تا روزی که آن نوشته ها را در مقابلشان گذاشته بودند به دلیل در انفرادی بودن 

از حوادث پس از انتخابات آگاهی نداش��تند و صرفا ب��ه دلیل اینکه بازجوها به آن ها 

گفته بودند که اگر این حرف ها را در دادگاه و یا تلویزیون بگویید نجات پیدا می کنید 

دست به چنین کاری زده بودند.

– حداقل س��ه نفر از کس��انی که در دادگاه به انجام اقداماتی از جمله آتش زدن 
کیوس��ک و همینطور مسجد و یا بانک در تاریخ 88/3/25 اعتراف کردند اساسا شب 

23 خرداد توس��ط نیروهای امنیتی ش��ما بازداشت ش��ده بودند تا برای انجام چنین 

نمایش هایی مورد استفاده قرار گیرند.

جناب آقای آیت الله، ماموین امنیتی ش��ما در س��پاه پاس��داران و وزارت اطالعات 
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برای اثبات ادعای وابستگی اعتراضات به حق مردم در خیابان ها به هر اقدامی دست 

زدند، کافی است شما زمان بازداشت اعتراف کنندگان را با اظهاراتشان در دادگاه های 

نمایشی بررسی کنید.

مراحل آماده سازی افراد برای حضور در دادگاه های نمایشی: 

بعد از اینکه زندانیان تحت فش��ارهای ویران کننده جس��می و روحی از ضرب و جرح 

ق��رار گرفته تا هتاکی و فحاش��ی و تا تهدید و تطمیع نیروهای امنیتی ش��ما مجبور 

می ش��دند حض��ور در دادگاه ها را بپذیرند، اوراق تایپ ش��ده ای در اختیارش��ان قرار 

می گرف��ت تا با خوان��دن و تمرین ک��ردن آن متون در دادگاه نقش خ��ود را بهتر و 

جذاب تر بازی کنند. و برای این امر متون تایپ ش��ده توس��ط زندانی مجددا نوش��ته 

می ش��د ت��ا در دادگاه ها خواندن از روی آن ها طبیعی ت��ر جلوه کند و در صورت لزوم 

دس��ت نویس ها توسط س��ایت های خبری نهادهای امنیتی منتشر شود تا دادگاه ها و 

اعترافات طبیعی تر جلوه کند.

آقای آیت الله، از روزهای قبل بسیاری از این افراد توسط برخی از بازجویان خاص 

م��ورد آزمایش قرار گرفتند و برای اجرای بهتر نقش مجبور بودند چندین و چند بار 

مطال��ب را در حضور بازجوها تکرار کنند و حتی ب��ه آن ها در مورد چگونگی حرکت 

دست و صورت و نحوه بیان مطالب آموزشی و تذکرات الزم داده شده بود.

برگزاری تمرین های نهایی در محل دادگاه ها. روز قبل از تشکیل دادگاه ها، زندانیان 

ب��ه محل دادگاه برده می ش��دند و در حضور قاضی صلواتی و یا دادس��تان وقت و یا 

آقایان دادیار و بازپرس متون را در مقابل دوربین های صدا و سیما و برخی خبرنگاران 

وابس��ته اجرا می کردند و در حین اجرا تذکراتی برای بهتر ش��دن نقش از کارگردانان 

گمنام ش��ما دریافت می کردند. جالب اینجاست که در یکی از موارد که زندانی بخت 

برگش��ته در دادگاه اصلی به خاطر حضور تماشاگران دست و پای خود را گم می کند 

و نمی توان��د نقش خود را خوب ب��ازی کند، برنامه 20:30 تصاویر و گفته های وی در 

تمرین روز قبل را پخش می کند و آقای شمشادی مجری این برنامه خبری -احتماال 

به اش��تباه- در حالی س��خنان اعتراف کننده در دادگاه را پخش کرد که پشت سر وی 

خالی از تماشاگران و دیگر زندانیان بود.

جناب آقای آیت الله، توجه داشته باشید که این تمرینات نه توسط تعدادی سرباز 
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گمنام که توس��ط عمال قوه قضاییه، قاضی ارشد آن و دادستان وقت تهران که مورد 

حمایت همیشگی شما بوده است صورت می گرفته است.

ش��ب قبل از دادگاه زندانیان متناسب با گفته هایی که قرار است در دادگاه بگویند 

اصالح )سر و صورت( می شدند تا چهره ای متناسب با نقششان داشته باشند. یکی از 

مضحک ترین بخش های این دادگاه ها وقتی بود که به دلیل عدم هماهنگی س��ربازان 

گمنامت��ان در س��پاه و وزارت ی��ک نفر در دو زمان مختلف ب��ا دو آرایش مختلف در 

برنامه سازی نمایش، دو اعتراف تقریبا متضاد انجام داد و جالب تر آنکه قاضی محترم 

ش��ما ب��ه جرم هر دو اتهام متض��اد که در دو روز و دو منطق��ه مختلف رخ داده بود، 

حکم اعدام و 10 س��ال زندان صادر کرده اس��ت در حالی که وی اساسا در آن روز در 

بازداشت به سر می برده است.

دوازده نف��ر از اف��رادی که قرار ب��ود در دادگاه صحبت کنند ب��رای امتحان نهایی 

به حس��ینیه و یا مس��جدی در طبقه س��وم دادگاه برده می شوند که در حضور سعید 

مرتض��وی متن های خود را بخوانند و بعد از تایید ایش��ان 9 نف��ر از آن ها فردای آن 

روز در دادگاه صحبت می کنند والبته دادستان به آن قول شرف می دهد که آن ها را 

فردای دادگاه آزاد کند، که نکرد.

جناب آقای آیت الله، حتما مضحک خواهد بود در مورد دادگاهی که با این شرایط 

تش��کیل می ش��ود حرف از آیین دادرسی، حقوق ش��هروندی، حقوق انسانی و ... زده 

شود، اما به جهت اطالع می گویم که هیچ یک از حاضرین در آن دادگاه ها نتوانستند، 

و یا بهتر بگویم نگذاشتند، از وکالی خود استفاده کنند و به اجبار وکالی خود را عزل 

کردند و [ناچار باید به] وکالی خودفروخته که توسط قضات و یا آقای دادستان و یا 

نهادهای امنیتی ش��ما تعیین می ش��د تن بدهند، و صد البته همان وکالی تسخیری 

هیچ وقت با این زندانیان مالقات و گفتگویی نداش��تند و حتی هرگز اجازه دسترسی 

به پرونده های متهمین را نداشتند و فقط برای سیاهی لشگر در دادگاه ها حضور پیدا 

کردند و بسیاری از آن ها حتی وکالت نامه امضا شده ای هم در اختیار نداشتند.

جناب آقای آیت الله،

نمی دانم بعد از انتش��ار این نامه چه سرنوش��تی پیدا خواهم کرد، نمی دانم ش��اید در 

دادگاه های عادالنه س��ربازان گمنامت با زیر پا گذاش��تن شرافت و انسانیت حرف ها و 
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نوشته هایم را تکذیب کنم و اعتراف کنم در این مدت که در زندان بودم توسط رژیم 

صهیونیس��تی و عوامل استکبار تحریک ش��ده ام تا نسبت به نظام مقدس شما توطئه 

کنم و یا نمی دانم ش��اید اعتراف کنم س��فیر انگلس��تان و فرانسه و رابط سازمان های 

جاسوس��ی غربی این حرف ها را به من آموزش داده اند. اما امروز در س��المت و آزادی 

کام��ل ب��ه خدای بزرگ و ائمه اطهار و همینطور به خون تمام ش��هدای راه آزادی به 

خصوص ش��هدای یک سال اخیر سوگند یاد می کنم و اعالم می کنم ضمن اینکه این 

مطالب عین واقعیت رخ داده در زندان های تحت امر شماست، هیچ هدفی جز تالش 

در راه اصالح امور و همین طور انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت 

الملوک نداشته و ندارم.

جناب آقای آیت الله، 

کاش حاکم��ان ص��دای ملت خود را قبل از آنکه دیر ش��ود می ش��نیدند تا الزم نبود 

ملت ها برای رساندن صدایشان به حاکمان شیشه ها را بشکنند.

مهدی محمودیان

روزنامه نگار در بند

شهریور 89- رجایی شهر



هادی عابدی باخدا* 

با وجود معلولیت اصرار دارند در زندان نگهم دارند

اینجان��ب ه��ادی عابدی باخدا،  فرزند محمد رس��ول، در تاریخ 24 خرداد 1360 در 

شهرستان فومن یکی از شهرهای گیالن مورد اصابت گلوله سپاه پاسداران قرار گرفتم 

و از ناحیه نخاع آسیب دیدم که در نتیجه آن از کمر به پایین فلج شدم )فرد ضارب 

م��ن علی رض��ا دقیقی نام دارد(. در همان روز برادرم هرمز عابدی باخدا را دس��تگیر 

کردن��د و در 10 م��رداد 1360 اعدام کردند. بعد از چند ب��ار عمل جراحی از جمله 

خونری��زی داخلی و بیرون آوردن گلوله از نخاع و گرفتن زخم های بس��تر و در حال 

درمان آبان س��ال 1361 به اتفاق کل خانواده که ش��امل مادر پیرم هم بود در تهران 

توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به زندان اوین انتقال یافتیم، و بالفاصله تحت 

بازجویی های خش��ن قرار گرفتیم. ما را در مقابل مادرم��ان می زدند، البته با کابل، و 

مادرم را در مقابل ما. با آنکه ش��رایط جس��می مرا می دانستند باز مورد شکنجه های 

روحی و جس��می قرار می دادند. بعد از س��ه ماه به دادگاه دو دقیقه ای برده ش��دیم و 

حتی اجازه دفاع هم نداش��تم و بعد از چند روز من را به چهار س��ال حبس و شانزده 

س��ال حبس تعلیقی محکوم کردند. این حکم هیچ وقت به من کتبا اعالم نش��د. به 

مادرم هشت ماه حکم دادند. در نتیجه یک سال در اوین و یک سال در قزلحصار در 

بدترین شرایط آن سال ها بویژه در قزلحصار در بند هشت بودم که سلول های فشرده 

*  هادی عابدی: رنجنامه ای از زندان / اس��فند 1389. هادی عابدی متولد 1338 در اس��تان گیالن 
است. در طول سال های پس از انقالب به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق چندین بار بازداشت 
و زندان��ی ش��د. او در یک درگیری خیابانی با نیروهای امنیتی و اصاب��ت گلوله به کمر، از ناحیه دو پا 
معلول شده است. عابدی در آبان 88 نیز بازداشت و زندانی شد و در مرداد 1392 از زندان آزاد شد. 

http://iranrights.org/fa/library/document/1973/politica-prisoner-hadi-abedi-baxhodas-grievance-letter
http://iranrights.org/fa/library/document/1973/politica-prisoner-hadi-abedi-baxhodas-grievance-letter
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آن معروف بود. طی این دو س��ال بیماری های��ی گرفتم از جمله بیماری کلیه و زخم 

بس��تر که بعد از آزادی پنج بار عمل جراحی کردم. ش��رایطم به قدری ناجور بود که 

رژیم مجبور شد بعد از دو سال من را آزاد کند. 

در س��ال 1366 در مهرماه به اتفاق همس��رم که حامله بود جهت خروج از کش��ور 

برای معالجه، مجددا در ش��هر سلماس توسط اطالعات رژیم دستگیر شدم )همسرم 

از هواداران مجاهدین بود که به خاطر این او را در س��الل 1363 از ش��غل آموزگاری 

اخراج کردند( و او نیز حدود 3 سال در زندان بسر برده. بعد از اینکه به مرکز اطالعات 

س��لماس ما را بردن��د، بالفاصله ما را زیر ش��کنجه بردند. با آنک��ه فهمیده بودند که 

همسرم حامله است به شکمش لگد می زدند و بعد از 23 سال از این جریان، آثار آن 

لگد زدن ها و همچنین فشارهای روحی که به همسرم می دادند را می توان در فرزندم 

دید. فش��ارهای عصبی روی فرزندم همچنان مش��اهده می شود و از آن رنج می برد. و 

خالصه بعد از شش ماه آزاد شدیم. و از آن به بعد هر از چند بار بویژه شهریور1367 

باز ما را اطالعات فومن خواس��ت و بعد از 24 ساعت بازجویی آزاد شدیم. خالصه در 

سال چند بار ما را خواستند تا اینکه در دی ماه سال 1387 بعد از گرفتن پاسپورت 

جهت دیدن فامیل ها و دوس��تانم به ش��هر اش��رف رفتم و بعد از یک هفته ماندن در 

آنجا به ایران برگشتم. در تاریخ 20 اسفند 1387 اطالعات رشت به منزلمان ریختند 

و تمامی وس��ایل ش��خصی خودم از جمله دو عدد کیس که مربوط به کارم می شد و 

سی دی و نوار، رسیور ماهواره، پاسپورت همراه من و همسرم به مرکز اطالعات رشت 

واقع در میدان نیروی دریایی رش��ت برده شدیم. و بالفاصله تحت فشار شدید روحی 

و تهدیدات بازجوها قرار گرفتیم. دو س��اعت بعد کیس شرکتی را که قبال من در آن 

کار می کردم را هم آورده بودند. بعد از شش ساعت بازجویی بدون وقفه چون چیزی 

نداش��تند، فقط رفتن به اش��رف مهم بود، آن هم چون قانونی و با پاسپورت و ویزای 

معتبر رفته بودم چیز دیگری نداش��تند، دیگر فقط به تهدید بسنده می کردند که تو 

دیگر حق کار کردن نداری. )کار من تیزرس��ازی، کلیپ س��ازی و تدوین فیلم بود.( 

در نتیجه ما را موقت آزاد کردند. بعد از چند روز تمامی دوس��تانم که در آن ش��رکت 

ساختمانی فعالیت اقتصادی داشتند و چون اکثرا از زندانیان دهه شصت بودند، یکی 

یکی برای بازجویی به اداره اطالعات رش��ت برده شدند. سؤاالتی که از آن ها می شد: 

آیا می دانستید که من به اشرف رفته ام یا نه ... که اکثرا اظهار بی اطالعی می کردند. 

بع��د از نوروز 1388 مجددا دوس��تانم را برای بازجویی خواس��تند. محور س��ؤالها 
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امضایی بود که برای از لیست خارج کردن سازمان مجاهدین از وزارت خارجه امریکا 

بود. و از آن ها می خواستند که در دادگاه علیه منن شهادت بدهند که آن ها را اغفال 

کرده و از امکانات شرکت جهت سازمان استفاده کرده ام، که هیچ کدام قبول نکردند 

و حتی از آن  ها خواسته بودند که من از آن ها امضا جهت شرکت گرفته ولی در جهت 

سازمان استفاده کرده ام که باز موفق نشدند. این بازجویی ها تا اواسط اردیبهشت 88 

ادامه داشت. بعد مجددا بازجویی از من شروع شد که دو روز پشت سر هم از ساعت 

9 صبح تا س��اعت 6 عصر ادامه داش��ت. از من مصاحبه می خواستند و می گفتند که 

باید امضاها را قبول کنی که هیچکدام را قبول نکردم. البته فش��ار روحی س��ختی بر 

م��ن آورده بودند تا اینکه به من دو روز فرصت دادند تا تمامی چیزهایی را که از من 

خواس��ته بودند  قبول کنم. این دو روز یک ماه طول کش��ید. تا به بازپرسی شعبه 1 

دادگاه انقالب رشت احضار شدم.

بازپرس مذکور فردی بود به نام مبراری که بس��یار بد دهن و بی تربیت بود. و من 

چون جواب توهین هایش را می دادم، مرا روانه زندان الکان کرد و 3 روز در بازداشت 

به س��ر بردم که با وثیقه آزاد ش��دم. در تیرماه 13888 به دادگاه برده شدم و با آنکه 

تمامی جرایمی که به من زده بودند را رد کرده بودم به جز رفتن به اش��رف که فقط 

آن را قب��ول ک��ردم و با آنکه قاض��ی که مرا محاکمه می کرد و اس��مش بابائی بود و 

وضعیت جسمی مرا می دانست، 2 سال حبس تعزیری برای من صادر کرد که تجدید 

نظر هم حکم را تایید کرد.

س��رانجام در تاریخ 18 آبان 1388 جهت گذراندن حکم به زندان الکان رشت که 

یک زندان عادی اس��ت منتقل شدم. همان ابتدا مرا به بهداری جهت تعویض سونداژ 

بردند که پزش��ک زندان با معاینه کردن من تش��خیص داد کهه باید در بند بهداری 

بستری بشوم.

و اما بند بهداری یک س��الن مخروبه اس��ت که با رنگ س��عی شده پوشانده شود و 

دارای 7 تخت است که با تخته های فیبری 1.5 متری از هم تفکیک شده است. یک 

تخت برای اتاقک تزریق و پانسمان و یک تخت هم برایی بیماران اورژانسی در اتاقی 

که من بودم درس��ت روبه روی من بود و تمامی زندانیان بدحال را که زمان مشخصی 

نداش��ت اول باید من رؤیت می کردم و ای��ن خیلی آزاردهنده بود. اکثر آن ها به علت 

چاقوکش��ی، خودزنی، ریختن آب جوش به همدیگر، در حد س��نکوب کردن به علت 

نرس��یدن مواد مخدر می آوردند. در اتاق من بقیه تخت ها مال بیماران اعصاب و روان 
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بود. یک درب هم این س��الن را به دو اتاق و حیاط هواخوری جدا می کرد که در یک 

ات��اق بیماران حاد روانی نگهداری می ش��دند و در یک ات��اق بیماران خاص واگیردار 

مثل سل، هپاتیت، ایدز نگهداری می شدند. کل زندانیان الکان در زمستان 88 حدود 

2هزار نفر می ش��دند که این بهداری به هیچ عن��وان جوابگوی آن ها نبود. حتی چند 

نفرشان به علت نبود امکانات فوت کردند. یکی از آن ها به نام حسن صادقی به علت 

اسهال شدید فوت کرد. 

یکی از چیزهایی که خیلی عادی است فراوان بودن مواد مخدر در داخل بندهاست. 

از مواد س��نتی گرفته تا مواد صنعتی به راحتی در دس��ترس همه اس��ت. البته کمی 

گران ت��ر از بیرون. ضمن��ا خود بهداری زندان نیز بهه زندانیان معتاد ش��ربت متادون 

می فروش��د. خالصه اگر هم یک بیمار معتاد بخواهد ت��رک کند نمی تواند. هفتاد در 

صد معتادان را جوانان 18-28 سال تشکیل می دهند. امکانات بهداری کامال محدود 

است . طوری که بیشتر وسایل دارویی را باید زندانی همچون من از بیرون تهیه کند.

بیماران اعصاب و روان که همگی حکم قصاص دارند. بیش��تر مواقع فریاد می زنند 

و فحاش��ی می کنند. و دقیقا غیر قابل تحمل اس��ت و کار نیروهای ویژه هم آمدن به 

بهداری و ضرب و شتم این بیماران است. نهایتا با آمپول های خواب آور قوی آن ها را 

می خوابانند. چون بالاس��تثناء تمامی این بیماران پابند دارند که به تخت آن ها بسته 

است، بارها زنجیر پاره کرده خودشان را به پنجره رسانده، شیشه شکسته یا خودزنی 

می کنند یا به دیگران آس��یب می رسانند. چند نفرشان سال ها در آن بهداری با پابند 

زندگی تلخی را می گذرانند. 

یک داستان راجع به بستن زنجیر به پاهایم:

یک روز تعطیل افس��ر نگهبان بهداری وقتی دید من پابند ندارم به یگان ویژه گفت 

پ��ای م��ن هم را ببندید. من اعتراض کردم و به او توضیح دادم که وضعیت و بیماری 

من فرق می کند پاهایم حرکت ندارد. ضمنا خطرناک یا بیمار روانی نیستم. در جواب 

گف��ت »به من ربط نداره« و چون مقاومت من را دید از یگان ویژه کمک گرفت و به 

زور شش نفر دست و پایم را گرفتند و پاهایم را زنجیر کردد که 24 ساعت نتوانستم 

نه بخوابم و نه تکان بخورم، چون پوست پاهایم بسیار نازک است و بالفاصله با اجسام 

س��فت تماس برقرار کند خم می ش��ود. تا اینکه دکتر زندان آمد و خود به این مسئله 
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اعتراض کرد تا پاهایم را باز کردند و دیگر نبستند.

و اما حمام بدون دوش، دستشویی بسیار کثیف و جالبتر این که حمام و دستشویی 

در ات��اق بیماران واگی��ردار قرار دارد. ظرف های غذای بیم��اران نیز در حمام در یک 

تشت شسته می ش��ود. من یک بار به این مسئله اعتراض کردم. گفتند خودت ظرف 

خودت را بشور چون دیگران اعتراضی ندارند. راست می گفتند به یک بیمار روانی هر 

چه می دادی می خورد. برایش مهم نبود. 

در سه ماه اول زندان فقط یکبار رفتم حمام آن هم با ویلچر خیلی سریع خودم را 

صابون زدم و اومدم بیرون و یک هفته تمام درد کلیه داش��تم و نهایتا به این نتیجه 

رس��یدم که بهترین جای زندان برای من همین تخت اتاقق اورژانس است که اگر دو 

تا لگد حس��ابی بهش بزنی از وس��ط دو نصف می ش��ود. و بهترین یاران زندان همین 

بیماران روانی هس��تند که بعدها با من دوست شده بودند. فقط من می توانستم آن ها 

را بدون آمپول ساکت کنم. 

کم کم اوضاع زخم بس��تر، عفونت کلیه و مثانه روز به روز بدتر بدتر می ش��د. حتی 

ادرارم برمی گش��ت به مثانه، جوری که اگر کمی غفلت می کردند کلیه هایم می ترکید 

و این ها باعث می شد که مرتبا تب و لرز می کردم. نهایتا پزشک زندان تصمیم گرفت 

من را به پزشکی قانونی بفرستد و نظر پزشکی قانونی این بود که در صورت امکانات 

پزش��کی در حد بیمارستان های مجهز می توانم تحمل حبس کنم. این موضوع باعث 

خنده پرس��نل بهداری شده بود که می گفتند خود پزشکی قانونی خبر اینجا را دارد، 

حال چرا این نظر را داده نمی دانیم؟

در همین ایام بود که یک س��ری قاضی همراه با دادستان انقالب اسالمی رشت به 

بهداری زندان آمدند که دکتر وضعیت مرا توضیح داد. ولی قاضی به دادس��تان گفت 

که این در رابطه با مجاهدین اینجاست و می تواند راحت 10 سال در این تخت حبس 

بکشد. از آنجا رفتند. 

هر روز اوضاع من وخیم تر می شد تا اینکه به من اعالم کردند که سه ماه مرخصی 

اس��تعالجی داری که بالفاصله از زندان به بیمارستان انتقال پیدا کردم. من ده روز را 

در بیمارستان گیل رشت بستری بودم. ولی چون هزینه بیمارستان باال بود نتوانستم 

ادامه معالجه بدهم. لذا به منزل آمدم.

در ادامه معالجه در بیرون مجددا به زندان برگردانده ش��دم . دوباره همان بهداری 
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با همان وضع و حتی بدتر از قبل. بهداشت بسیار اسفناک بود. وضع غذا خیلی ناجور 

شده بود .

یک ماه را گذراندم. پزش��ک زندان نامه نوش��ت و اعالم کرد وضعیت خطرناکی را 

می گذران��م ک��ه با نامه نگاری زیاد خالص��ه پنج روز مرخصی به م��ن دادند که رفتم 

بیمارس��تان آریای رشت بستری شدم، که دکتر ارولوژ وضعیت مرا وخیم اعالم کرد. 

بعد از چند روز دادگاه انقالب از پزشکی قانونی خواسته بود بیایند بیمارستان ببینند 

اصال من بیمار هستم یا نه. چون از پنج روز مرخصی من گذشته بود و پزشکی قانونی 

آمدند بیمارس��تان و کل مدارک پزشکی را از آزمایشات و عکس ها که در بیمارستان 

گرفته شده بود ]دیدند و[ خود آن ها نیز مرا مورد معاینه قرار دادند و بعد طی نامه ای 

ب��ه دادگاه اعالم کردند ک��ه این بیمار یعنی من نمی توانم ادامه حبس بکش��م، زیرا 

در ای��ن مدت که در زندان بوده بیماری های جدی گرفته حتی باید در بیمارس��تانی 

مجهزتر بستری شود. 

بعد از یازده روز از بیمارس��تان به منزل برای ادامه معالجه انتقال پیدا کردم و بعد 

به تهران ]برای بس��تری ش��دن[ در بیمارستان لبافی نژاد و جهت معالجات تخصصی 

اعزام ش��دم. بعد از یکسری آزمایش��ات و سونوگرافی نهایتا گفتند کلیه چپ در حال 

از کار افتادن اس��ت و حتی عصب های تحریک کننده مثانه هم از کار افتاده است که 

مس��تلزم یک جراحی سنگین توسط پزش��ک مغز و اعصاب برای پیوند عصب های از 

کار افتاده اس��ت تا بتوانند دس��تگاه تحریک کننده مثانه را نصب کنند. این در حالی 

است که دادگاه انقالب رشت علیرغم نظریه پزشکی قانونی که خود زیر مجموعه قوه 

قضاییه رژیم می باش��د از این دادگاه خواس��ته که مرا مجددا تحت معاینه قرار دهند 

چون به بیمارستان و دکترهای آن اعتماد دارند.

من از تمامی مجامع حقوق بشری بین المللی می خواهم که اول برای جوانان وطنم 

ک��ه ب��ه خاطر بیماری اعتیاد در زندان ها دارند از بی��ن می روند و دوم مرا که به جرم 

سیاس��ی در زندان عادی و در میان زندانیان خطرناک و با کمترین امکانات پزش��کی 

به سر می برم و با داشتن بیماری های جدیدی که در همین مدت در زندان گرفته ام، 

از جمله خش��کی پاها و کمر که قادر نیس��تم حتی به کم��ک برس و عصا چند قدم 

راه بروم و از دس��ت دادن یک کلیه و از دست دادن عصب های مثانه که باید تا ابد از 

س��ونداژ استفاده کنم که فقط با هزینه بسیار باال و آن هم با احتمال بازگشت ممکن 

است. و باز هم می خواهند مرا  در آن زندان نگه دارند. لذا از کمیساریای حقوق بشر 
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مل��ل متحد می خواهم که به کمکم بش��تابند تا مرا با این وض��ع در آن زندان قرون 

وسطایی نگه ندارند.

هادی عابدی باخدا

رونوشت به:

کمیساریای عالی حقوق بشر 

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا 

سازمان عفو بین الملل



مهدیه گلرو*

به مجازات خانوادگی ما پایان دهید

خدمت رئیس قوه قضائیه جناب آقای الریجانی،

اینجانب مهدیه گلرو از تاریخ 89/9/11 در بازداش��ت به س��ر می برم، و در طول یک 

سال و 9 ماه تنها حقوق رعایت شده ام به عنوان محکوم صرفا 2 مالقات حضوری )با 

عنایت به زمان محکومیت گذرانده( و مرخصی 48 س��اعته )س��اعت 22:30، 25 تیر 

لغایت 9 صبح 28 تیر ماه( بوده اس��ت. و هم اکنون همس��رم در بند 350 از تاریخ 1 

شهریور، سومین سالگرد ازدواجمان که تنها یکی از آن سه را کنار هم گذراندیم، که 

البت��ه تقارن اصرار به معرفی در آن روز خود قابل بحث اس��ت، در حال گذران دوره 

محکومیت می باش��د. لذا الزم می دانم نکاتی را به ع��رض آن مقام به عنوان باالترین 

مقام قضایی برسانم. 

1- پس از بازداش��ت و انتقال به بند امنیتی 209 و اعتراض به بازداش��ت همسرم 

*  مهدیه گلرو: نامه به آملی الریجانی: به مجازات خانوادگی ما پایان دهید - شهریور 1390. مهدیه گلرو 
متولد شهریور 1362 در خانواده ای روحانی در تهران است. در سال 1382 در رشته اقتصاد وارد دانشگاه 
عالمه طباطبایی شد. گلرو از فعاالن انجمن اسالمی این دانشگاه بود و نهایتا با محرومیت های تحصیلی 
پیاپی مواجه شد. او بار اول پس از تحصنی در اعتراض به محرومیت از تحصیل، در سال 1387 بازداشت 
ش��د که حکم یک س��ال حبس تعزیری را برایش به همراه آورد. بار دیگر در آذر 1388 بازداش��ت شد و 
دادگاه او را به بیش از دو س��ال حبس تعزیری محکوم  کرد. پس از آزادی یک بار دیگر نیز  آبان 1393 
در پی شرکت در تجمع اعتراضی علیه جنایت اسیدپاشی زنجیره ای در اصفهان بازداشت شد و پس از سه 
ماه با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. درباره مهدیه گلرو در توانا بیشتر بخوانید: مهدیه گلرو، ستاره ای 

در میان دانشجویان ستاره دار.

http://kaleme.com/1390/06/10/klm-71512/
http://kaleme.com/1390/06/10/klm-71512/
https://tavaana.org/fa/content/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://tavaana.org/fa/content/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://tavaana.org/fa/content/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://tavaana.org/fa/content/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://tavaana.org/fa/content/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://tavaana.org/fa/content/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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بازجوی پرونده اذعان فرمودند: »به دلیل رابطه نزدیک و حسی – عیاق بودن شما- ما 

وی را بازداشت کرده ایم تا با تو راحت تر کنار بیاییم!« عالوه بر این در تمام طول 21 

ماه که مس��ئله پرونده سازی برای همسرم فشار روحی مضاعفی را بر من داشت بارها 

با آقایان لواس��انی و رشته احمدی درباره پرونده گفتگو داشته ایم که در جواب آن ها 

اظهار می داش��تند: »عملکرد تو بر پرونده وی اثر خواهد داشت.« برای فشار روانی بر 

م��ن و خانواده ام قریب 5 ماه ممنوع المالقات��ی را تحمل کرده ام، در صورتی که این 

عالوه بر مجازات برای خودم به عنوان محکوم، هزینه روانی و بار حسی فراوانی را به 

همسرم تحمیل نمود.

هم اکنون با جلب نظر ش��ما به اصل »شخصی بودن جرم و مجازات« سؤال مطرح 

ش��ده این اس��ت که آیا نباید این ماده قانونی که اصلی از قانون اساسی درباره من و 

همس��رم که تنها قریب یک س��ال را در کنار هم بودیم، و قریب دو سال را در زندان 

گذرانده ام، رعایت می شد؟

الزم به ذکر است که قاضی تجدیدنظر، آقای موحد، یک سال از حکم همسرم را به 

حالت تعلیق درآورد با ذکر این مطلب به طور مکتوب در حکم که »به دلیل جوانی و 

اینکه تازه ازدواج کرده اید و همسرت مدت طوالنی است که در زندان به سر می برد، 

یک س��ال را تعلیق نموده ام.« آیا این خود نشان دهنده پرونده سازی و ارتباط این دو 

پرونده با یکدیگر نیست؟!

2- مسئله دوم که در طول این 21 ماه بارها ذهنم را به خود درگیر نموده، دخالت 

بازجو و وزارت فخیمه اطالعات در لحظه لحظه پرونده بوده اس��ت؛ در مسئله ممنوع 

المالقات��ی مقامات قضایی گ��زارش اطالعات را دخیل م  دانس��تند و مأموران وزارت 

دس��تور قوه را مهم می نمایاندند. وقتی در فروردین س��ال جاری بدون نش��ان دادن 

دستور و حکم قضایی به انفرادی منتقل شدم و در مالقات با دادستان تهران و آقای 

لواس��انی هر دو خود را بی خبر معرفی کرده و حتی جناب دادستان فرمودند: »من از 

س��ایت ها متوجه شده ام، سریع دس��تور دادم به بند بازگردید.« و جناب لواسانی هم 

مرتب از پیگیری های بی وقفه خود برای پایان انفرادی س��خن می گفتند، اما س��ؤال 

اینجاس��ت که براساس اصل »اس��تقالل قضایی« من حرف کدام مرجع را باید حجت 

بدانم، آیا اگر این اصل رعایت می ش��د برای مرخصی، عفو یا آزادی مش��روط نیاز به 

اس��تعالم از وزارت اطالع��ات و بازجوهای پرونده، که تنها مس��ئول تکمیل پرونده و 

تحویل آن به مراجع قضایی اند، ضروری بود؟
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3- نکته آخر اینکه در طی زمان س��پری ش��ده که 25 و 26 س��الگی من و 26 و 

27 س��الگی همسرم، از روزهای بی بازگشت جوانی مان است، من به عنوان دانشجوی 

س��تاره دار که عضو ش��ورای دفاع از حق تحصیل بوده ام پس از اخراج در س��ال 86 و 

توقف تحصیلم در آخرین روزهای فارغ التحصیلی تنها در پی احقاق حق تحصیل که 

در قانون اساسی به عنوان حق غیرقابل سلب مطرح شده بوده ام و به این دلیل روزها 

را در وضعیت امنیتی بند زنان بدون امکانات اولیه زندان )تلفن، هواخوری و مالقات 

حضوری( گذرانده ام، و بارها و بارها تقاضای بازبینی پرونده ام را نموده ام. همسرم که 

تنه��ا به جرم حمایت از من 31 روز در انف��رادی بدون بازجویی و پس از آن در طی 

3 ماه در 209 تنها 2 بار بازجویی، 1 بار برای تفهیم اتهام و بار دوم که س��ؤال هایی 

از قبیل »آیا خوش��بختی و آیا همسرت را مقصر نمی دانی؟« احساساتش مورد هجوم 

قرار گرفته. متأس��فانه تقاضای من از مراجع قضایی همچون دادستان تهران و معاون 

ایشان مورد توجه قرار نگرفت، اما حاال با توجه به ماده 168 قانون اساسی تقاضا دارم 

پرونده همسرم که تنها چند صفحه است در یک بعدازظهر طوالنی تابستان که زمان 

کوتاهی را خواهد گرفت مطالعه نمایید تا شاید پایانی بر مجازات های خانوادگی باشد 

که در طی 2 سال اخیر باب شده است.



رضا شریفی بوکانی*

حتی نمی گذارند به دیگران بگویم اتهامم چیست

اینجان��ب رضا ش��ریفی بوکانی متولد 1360 صادره از بوکان مح��ل اقامت تهران، به 

مدت 11 س��ال فعالیت سیاسی ]داش��ته ام[ که به خاطر آزادی و دمکراسی به عنوان 

یک ش��هروند کرد فعالی��ت خود را آغاز کردم. هدف من برای دمکراس��ی در ایران و 

آزادی در کردس��تان بوده و در این راستا بوده که با یکی از احزاب سیاسی کردستان 

ایران بودم و رابطه سیاسی داشتم.

در تاریخ 15 اردیبهش��ت 1389 در س��اعت 4 بعد ظهر همان روز حوالی ش��هرک 

غ��رب که در یک��ی از کافی نت ها به نام »کافی نت دانش��جو« در حال میل زدن بودم 

متاس��فانه در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتم و همان زمان من را به بازداشتگاه 

س��پاه پاسداران آوردند که در آن لحظه با چش��م بند در ماشین بودم و تا رسیدن به 

مقصد متوجه هیچ جایی نش��دم. در بازداشتگاه سپاه زیر فشار و بازجویی های زیادی 

بودم و برای اثبات کردن مدارک و اس��ناد علیه من، مرا زیر شکنجه های جسمی قرار 

دادند.

*  رضا ش��ریفی بوکانی: رنجنامه ای از زندان - ش��هریور 1390. رضا شریفی بوکانی در کردستان به 
دنیا آمد. در اردیبهش��ت 1389 در کافی نتی در تهران و با هجوم نیروهای امنیتی بازداش��ت شد. در 
ابتدا به اتهام »محاربه« و »افساد فی االرض« به اعدام محکوم شد. سپس حکمش به 30 سال و شش 
ماه حبس تغییر یافت، تا اینکه در نهایت و با تبرئه از اتهاماتی چون »جاسوس��ی«  به 3 س��ال و شش 
ماه حبس محکوم ش��د. اتهامات او عضویت در حزب دموکرات کردس��تان و »اقدام علیه امنیت ملی« 

برشمرده شدند. او در مرداد 1392 از زندان آزاد شد. 

http://iranrights.org/fa/library/document/1975/political-prisoner-reza-sharifi-bukanis-grievance-letter
http://iranrights.org/fa/library/document/1975/political-prisoner-reza-sharifi-bukanis-grievance-letter
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ح��دود 25 روز در این بازداش��تگاه در س��لول انفرادی بودم و بع��د از این 25 روز 

ماندگاری در انفرادی من را به دادگاه بردند که متاس��فانه چشم بس��ته و با دس��تبند 

و پابن��د ک��ه هیچ جا را ندیدم و روی صندلی عقب ماش��ین م��ن را دراز کرده بودند 

ک��ه متوجه هیچ جایی نش��دم که آیا جایی را ببینم و حت��ی دادگاه را ببینم که چه 

دادگاهی اس��ت که دم دمای ظهر بود من را به آنجا بردند. خیلی س��کوت بود. جلوی 

قاضی نشستم. متاسفانه چشم بند داشتم و قاضی من را به جاسوسی علیه نظام برای 

اولین بار متهم کرد و چند تا سوال از من کرد که من حاضر به پاسخ دادن به سوال 

ایش��ان نشدم .چون س��والی که ایشان از من کرد متاسفانه جایی برای جواب نداشتم 

و قرار بازداش��ت من را 90 روز یا سه ماه اعالم کرد که متاسفانه نمی دانم دادگاه من 

آیا نظامی بوده؟ آیا اتقالب بوده؟ و آیا جایی دیگر؟ چون به هیچ عنوان حرفی نزدند 

و پیش کس��ی نگفتند حتی خانواده خودم که چه دادگاهی است. قاضی گفت اینقدر 

این را زیر فشار بگذارید تا به حرف بیاید.

بعد از آمدن من از دادگاه من را به یک بازداشتگاهی بردند. اینقدر می دانم که در 

نواحی کوهی بود و به هیچ عنوان برایم آش��نا نب��ود که من 5 روز آنجا زیر بازجویی 

قرار گرفتم از طرف مسئولین اطالعات سپاه پاسداران که در آنجا این 5 روز فقط زیر 

شکنجه بودم و با لگد و مشت و کمربند من را می زدند و همین طور احساس می کنم 

کمتر از 24 ساعت بود آویزان شده بودم که از من اعتراف بگیرند.

بعد از این 5 روز چش��م بس��ته و با دس��ت بند و پا بند طبق معمول که در روی 

صندلی عقب ماش��ین که یک ماش��ین زانتیا بود  دراز کش��یدم و چشم باز کردم در 

زندان اوین س��اختمان 209 بودم. بنده را 100 روز در س��لول انفرادی نگه داشتند و 

به مدت 27 جلس��ه بازجویی شدم. متاس��فانه مسئولین وزارت اطالعات و سپاه علیه 

م��ن پرونده س��ازی زیادی کردند و به ایمیل من دس��ت پیدا کردن��د که یک ایمیل 

ش��خصی اس��ت ولی چون حاضر به انجام ای��ن کار نبودم که ایمی��ل خودم را بدهم 

زیر ش��کنجه های بس��یار سختی قرار گرفتم و ش��وک الکتریکی برای چنین مواردی 

اعتراف گرفتند از من که من فقط بتوانند پاس��ورد ایمیلم را از من بکش��ند بیرون که 

ش��کنجه های س��ختی را روی من بکار بردند. اکثر شکنجه هایی که انجام می شود در 

اوین س��ازمان 209 شبانه از ساعت 02:00 ش��ب الی 04:00 صبح می باشد. من که 

چشم بس��ته بودم، دستم بسته بود هر کس��ی می آمد هر جوری که دلش می خواست 

اذیتم می کرد با چفیه، دم پایی، لگد به پشتم و روی قفسه سینه ام و با کابل به پا هم 
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شکنجه زیادی کردند چون من حاضر به حرف زدن نبودم.

نزدیک 10 الی 15 روز گذش��ت که من را دوباره به دادگاه بردند به همان شیوه و 

رفتار غیرقانونی دوباره قاضی جاسوس��ی علیه نظام با یکی از احزاب سیاس��ی کرد و 

جاسوس��ی برای آمریکا چون قبل علیه من پرونده س��ازی دروغین کردند. دوباره من 

را به همان جای خودم یعنی 209 برگرداندند و بازجویی ها ش��روع ش��د چون چهار 

بار از اول بازجویی ش��دم که آیا حرف هایم یکی اس��ت یا نه. گفتند ش��ما اطالعات و 

اسناد محرمانه ایران را در اختیار یکی از احزاب کرد و به امریکا داده اید. فعالیت من 

ربطی به س��رویس اطالعاتی امریکا نداشته و خدمت من برای یک کشور دمکراتیک 

و فدرالیس��م و یک کردس��تان آزاد بوده. چون هدف من آرمانم بود که به دمکراسی 

ب��ه تمام معنا باور داش��تم ولی متاس��فانه ب��ا اینکه مدت زمان ح��دود 4 ماه در زیر 

ش��کنجه های ناباور و غیرقانونی آن ها بودم باز هم علیه من اقدام به هر کاری کردند 

که بتوانند به راحتی من را محکوم کنند و من را به اش��د مجازات محاکمه کردند و 

س��ه بار تفهیم اتهام ش��دم که به جاسوس��ی علیه نظام، ارتباط با امریکا و آخرین بار 

محارب ]تا بتوانند[ اشد مجازات این کار را انجام بدهند.

خانواده من از من هیچ اطالعی نداش��ت که آیا پسرش��ان زنده است یا مرده. حق 

تلف��ن نداش��تم، حق مالقات که بتوان��م تنها با مادرم صحبت کن��م ولی آن ها قبول 

نمی کردند. حق این را نداشتم که جرمم را به کسی بگویم. به همان نگهبانی که برای 

دادن غذا ]می آمد[ و یا من را به س��رویس بهداشتی می برد در 209 ]هم[ می بایست 

می گفتم جرم من مالی اس��ت که س��ه تا در آنجا از نگهبان ه��ای همان 209 من را 

می شناختند و باز هم در این راه دچار تهدید شدم.

روز آخر بود که از اطالعات س��پاه و مسئولین اداره ضد جاسوسی وزارت اطالعات 

آمدن��د که از من مصاحب��ه تلویزیونی بگیرند و مقداری اذیتم کردند و می گفتند باید 

ای��ن کار را انجام بدهم ولی من با هم��ه افتخاراتم این را رد کردم. به چنین عملکرد 

غیرانس��انی و همچین خیانت بزرگ علیه ملتم ]حاضر[ نشدم با دروغ های نوشته که 

خودش��ان ارائه داده بودند از من تقاضا شد که من این را به محضر دادگاه به نمایش 

برسانم. 3 بار تا به حال از من تقاضا شده من رد کردم که من را دوباره به بازداشتگاه 

سپاه آوردند و از آنجا من را به زندان گوهردشت بند 2 انتقال دادند.

اصال شخصیتم، حقوقم، انسانیتم به عنوان یک فعال سیاسی کرد رعایت نمی شود 
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و به هیچ وجه به وضعیتم و پرونده ام رس��یدگی نمی ش��ود. چون تهدید شدم که اگر 

جرمم را بگویم بیش��تر اذیت می ش��وم و بیشتر تحت فشار قرار بگیرم تا بیشتر اذیتم 

کنند. حق گفتن جرم را هم ندارم حتی پیش مسئولین خود اندرزگاه )بند( از پاسدار 

بند تا رئیس اندرزگاه و حفاظت و مس��ئولین بازرسی که از ما سوال کردند من مالی 

هستم یا مشروب ]قاچاق کرده ام[.

در هر صورت این وضعیت من بود که امیدوارم به وضعیتم از جانب سازمان حقوق 

بشر رسیدگی شود.

زندانی سیاسی

رضا شریفی بوکانی

شهریور 1389

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل
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جناب آقای محمدجواد الریجانی

دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

با سالم

ضرورت نگاشتن نامه ای که پیش روی شماست را زمانی احساس کردم که از موضع 

اعتراض آمیز ش��ما نس��بت به گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق 
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را دیکته ش��ده توسط قدرت های غربی وانمودید بر خود الزم دیدم که به عنوان یک 

زندانی سیاسی که می تواند در مورد برخی محتویات آن گزارش شهادت بدهد، نکاتی 

را بی��ان کنم. البته همانطور که خودتان می دانید امکان مطالعه آن گزارش برای من 

میس��ر نیس��ت و در ضمن قصد هم ندارم که به گفته ها و شنیده های هر چند معتبر 

دیگران استناد کنم، از همین رو فکر می کنم بهترین شیوه ورود به این مساله گفتن 

از تجربیاتی ش��خصی است که احتماال می تواند به محتویات آن گزارش مربوط باشد 

و برای سنجش حداقل بخشی از آن گزارش مورد استناد قرار گیرد.

من انکار نمی کنم که ممکن اس��ت برخورد شورای حقوق بشر با ایران تبعیض آمیز 

باش��د و نقض حقوق بش��ر در کشورهای غربی هم به صورت گس��ترده وجود داشته 

باشد، ولیکن فکر نمی کنم که صحت و سقم این ادعا تغییری در صورت مساله ای که 

با آن مواجهیم ایجاد کند و یا از ضرورت احترام گذاشتن ما به حقوق انسان ها بکاهد. 

این نکته را پیش��اپیش بگویم که احتماال نوش��ته پیش رو چندان خوشایند نخواهد 

بود، چرا که بس��یاری از اس��تدالل ها و تجربیات من بر خالف نظر و رای شماست، اما 

خب امیدوارم بپذیرید که در نفس نوش��تن این نامه و س��خن گفتن با ش��ما، احترام 

نهادن بیشتری نهفته است تا آن زمان که از سر پیشداوری یا ناامیدی چیزی نگویم 

و قضاوت های خویش را در خفا نگه دارم و در قفا بیان کنم.

- م��ن یک ش��هروند مح��روم از حق تحصیلم و ی��ا به بیان دیگر یک دانش��جوی 

س��تاره دار. خرداد ماه س��ال 1387 و پس از اعالم نتایج کنکور کارشناسی ارشد بود 

که از این مهم اطالع حاصل کردم و از رهگذر گفتگو با رئیس هس��ته گزینش استاد 

و دانشجو دانس��تم که »فاقد صالحیت عمومی« برای ادامه تحصیل شناخته شده ام. 

البته من تنها دانش��جوی س��تاره دار نبوده و نیس��تم و در واقع از سال 1385 و پس 

از ریاس��ت جمهوری آقای احمدی نژاد، دانشجویان بس��یاری به واسطه فعالیت های 

دانشجوئی ش��ان از ادامه تحصیل در مقاطع باالتر محروم شده اند. در طی این سال ها 

تالش مس��تمر و پیگیر محرومین از تحصیل برای بازگش��ت به دانشگاه به نتیجه ای 

نرس��یده است و مراجعات پیاپی آن ها به نهادهایی مانند وزارت علوم، مجلس شورای 

اسالمی، دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقالب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و دیگر نهادهای مسئول بدون پاسخ مانده است.

نکته تاسف انگیز اینکه حتی یک بار شخص رئیس جمهور در مناظره های انتخاباتی 

اس��اس وجود محرومی��ن از تحصیل را نیز تکذیب کرد، که ای��ن تکذیب تجمع های 
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اعتراضی محرومین از تحصیل را در برابر وزارت علوم و صدا و س��یما در پی داش��ت. 

تجمع های��ی که احتماال بزرگ ترین دلیل برخورد با محرومین از تحصیل در روزهای 

پس از انتخابات بود. تصور می کنم که هر انس��ان منصفی تصدیق می کند که مس��اله 

محرومین از تحصیل در ایران به ش��دت متناقض نماس��ت و پرس��ش های بسیاری را 

برمی انگیزد.

از جمله این پرس��ش ها اینکه در کجای قانون اساس��ی ما ذکر شده که برای ادامه 

تحصی��ل باید صالحیت عمومی افراد احراز ش��ود؟ آیا قانون��ی را که چنین محتوای 

تبعیض آمیز و غیرمنطقی دارد می توان قانونی موجه و معتبر شمرد؟ معیار تشخیص 

صالحیت عمومی افراد چیس��ت و توسط چه نهادی و با چه مکانیزمی این صالحیت 

تعیین می ش��ود؟ چرا هیچ نهادی حاضر نیس��ت به صورت رسمی مسئولیت محروم 

نم��ودن افراد از حق تحصیل را بپذیرد؟ براس��تی اگر این عمل اینقدر غیر قابل دفاع 

اس��ت که دولت حتی جرات اعتراف به آن را نی��ز ندارد، پس چه اصراری برای ادامه 

این کار دارد!؟

- من بدون هیچ جرم یا گناهی در زندان به س��ر می برم. س��ه روز پس از انتخابات 

ریاس��ت جمهوری در س��ال 1388 بازداشت ش��دم و با اتهام واهی محاربه از طریق 

ارتباط با منافقین محاکمه ش��دم، که نتیجه آن محکومیت ده س��ال حبس در تبعید 

بوده اس��ت. از زمان بازداش��ت تا زمان دریافت حکم قطعی که مدت 15 ماه به طول 

انجامید هرگز برگه ای را که س��ند بازداشتم باش��د رویت نکردم و تمامی مدت زمان 

گفتگ��وی من و قاضی پرونده بدون ش��ک ب��ه ده دقیقه بالغ نش��د و خب در چنین 

شرایطی اگر حکم عادالنه ای صادر شود، احتماال مایه تعجب است!

البت��ه تع��داد دیگری از محرومی��ن از تحصیل نیز که در پیگی��ری حقوق خویش 

تالش��ی مستمر داش��تند، به مانند من بالفاصله پس از انتخابات بازداشت شدند و در 

نهایت احکام سنگینی نیز دریافت نمودند. حداقل از نظر نویسنده کامال روشن است 

که این برخوردها تاوان پیگیری حق تحصیل بوده و انتساب محرومین از تحصیل به 

عناوین اتهامی نامربوط، تنها تالش��ی برای پنهان کردن بی تدبیری مس��ئوالن امر در 

این مورد می باش��د. حتی قاضی پرونده نیز در جلس��ه دادگاه صریحا اتهامات عنوان 

ش��ده را نامربوط خواند اما ظاهرا توان مقاومت در برابر فشارهای نهادهای امنیتی را 

نداش��ت و در پای��ان حکمی را صادر کرد که خالف همه ش��واهد و مدارک تنها نظر 

وزارت اطالعات را تامین می کرد!
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البته گاهی مس��ئوالن امنیتی و قضائی در س��خنان غیررسمی، دلیل صدور چنین 

حکم��ی را س��وابق خانوادگی ام عنوان می کنند که حقیقتا مص��داق عذر بدتر از گناه 

اس��ت، که البد مفهوم عدالت را در پی دارد! شخصا بارها و بارها در مراحل بازجویی، 

بازپرس��ی، دادگاه و حت��ی نامه های سرگش��اده اع��الم کرده ام که اتهام��ات وارده را 

نمی پذیرم و آن را توهین به خود تلقی می کنم، ولیکن گویا هیچ گوش ش��نوایی در 

کار نیس��ت. حتی یک بار در نامه ای به ریاس��ت قوه قضایی��ه تقاضا کردم که تمامی 

محتویات پرونده ام، اعم از متن بازجویی ها، مدارک، ش��واهد و اساسا هرچه که هست 

بدون هیچ مالحظه یا سانس��وری منتش��ر ش��ود تا معلوم گردد که آخر به کدام گناه 

ناکرده باید ده س��ال در زندان بمانم؟ حقیقتا گاهی با تعجب در این فکر فرو می روم 

که آیا کس�انی که به این س�ادگی احکام حبس طویل المدت صادر می کنند 

درک روش�ن و دقیقی از تفاوت روز و ماه و س�ال دارند یا خیر؟ آیا می دانند 
زندان چگونه جایی اس��ت و محبوس بودن یعنی چه؟ آی��ا می دانند که گذراندن ده 

سال از عمر در زندان چه حسی دارد؟ راستی اگر حضرات محترم روزی به این نتیجه 

برس��ند که در تصورات و قضاوت هایش��ان بر خطا بوده اند، چه می کنند؟ بر فرض که 

ما اینقدر با گذش��ت و بخش��نده باشیم که عمر تلف شده را بر آن ها بخشیدیم، آیا به 

راستی خودشان بر خویشتن می بخشند؟ …

– من تقریبا در تمامی جلس��ات بازجویی تحت فش��ارهای روحی و فیزیکی بودم. 
در واقع به جز در دو جلسه ابتدایی بازجویی که فضای نسبتا محترمانه ای برقرار بود، 

باقی جلسات سرشار از فشارهای روحی و جسمی مانند توهین، تحقیر، تهدید، بشین 

پاش��و رفتن اجباری، پشت گردنی و لگد بود … تمامی جلسات بازجویی بدون استثنا 

با چشم بند بود. در دو جلسه متوالی بازجوئی، اینقدر به اجبار بشین پاشو رفتم که تا 

س��ه روز قادر به راه رفتن نبودم و تا یک هفته از درد بی وقفه پا خیس از عرق بودم. 

زمانی هم که از اجرای دس��تور بازجو امتناع می کردم با لگد به پشت پایم می کوبید. 

در یک جلسه بازجو از من می خواست که سرم را روی دیوار بگذارم و پاهایم را عقب 

ببرم و در این وضعیت بمانم و در جلسه ای دیگر اینقدر فشار روحی و جسمی تحمل 

کردم که پس از بازگش��ت به سلول و بالفاصله پس از خوردن جرعه ای آب، از هر دو 

مجرای بینی ام خون س��رازیر ش��د. در یک جلس��ه، بازجو به زور پشت گردنی از من 

می خواس��ت که در برگه بازجویی بنویسم که دانش��جوی ستاره دار نبوده م و این در 

حالی بود که من با نظر وزارت اطالعات از تحصیل محروم شده بودم! یکی از جلسات 
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بازجوئی در اتاقی غیر از اتاق های بازجوئی و در زیرزمین ساختمان 209 و به دور از 

کنترل مانیتوری برگزار شد که آزاردهنده ترین آن ها بود. در همین جلسه و فقط در 

طی نیم ساعت از آن بازجو به زور پشت گردنی، لگد و بشین پاشو از من می خواست 

ک��ه در برگه بازجوئی بنویس��م که انتخابات را تحریم کرده ام و به آقایان موس��وی و 

کروب��ی توهی��ن کرده ام و باز هم ای��ن در حالی بود که دفاع م��ن از آقای کروبی در 

انتخابات چه در قالب مقاله، بیانیه و اظهارنظرهایم، نمی توانست برای وزارت اطالعات 

پوشیده باشد. در پایان همان جلسه از آنجا که نوشته های برگه بازجوئیم مطابق میل 

بازجو نبود، تهدید به اعدام شدم.

باره��ا وقتی به این نکته اش��اره ک��ردم که آنچه بازجو انتظار دارد بنویس��م، دروغ 

اس��ت، این پاس��خ را دریافت نمودم که: »می خوام دروغ بنویسی!« در یک جلسه 

بازجو از من خواس��ت که راهی برای همکاری کردن پیدا کنم »واگرنه س��ناریویی را 

برای پرونده ام خواهد نوش��ت که در زندان بپوس��م!« و در جلسه ای دیگر وقتی دلیل 

این همه فشار و آزار را پرسیدم، اینگونه پاسخ شنیدم که: »می خواهم کاری کنم که 

مجسمه ات رو بسازند و بگذارند سر در دانشگاه تا برای بقیه عبرت بشه.« به رغم همه 

آنچه که بر ش��مردم، این نکته را الزم به ذکر می دانم که همه گفته هایم در جلس��ات 

بازجوئی همچنان مورد تائید من اس��ت و این نکته از آن روست که در تمامی دوران 

فعالیت های دانشجوئی، با چنان حدی از شفافیت و روشنی عمل کرده ام که حتی اگر 

بخواهم نیز نمی توانم گذشته ام را انکار کنم.

نکته تاس��ف انگیز اما اینکه در گ��زارش وزارت اطالع��ات، بازجوهائی هایم به علت 

عدم وجود اقرار یا اعتراف بی ارزش قلمداد شده و به قاضی توصیه شده که به آن 

توجهی نکند! معمواًل وقتی به لحظات بازجوئی فکر می کنم، س��عی ام بر این اس��ت 
که با قرار دادن خودم در جایگاه بازجوها توضیح یا توجیهی برای آن برخوردها پیدا 

کن��م و به خود بقبوالنم که اتفاقات از س��ر س��وء تفاهم بوده ی��ا حداقل از این طریق 

خوش بینی ام را نس��بت به انس��ان ها حفظ کنم اما خب ش��واهد و قراین زیادی علیه 

میل من وجود دارد.

البته ذکر این نکته هم شرط انصاف است که در برخوردهائی که پیشتر با نهادهای 

امنیتی در مازندران داشتم و همینطور در مواجهه ای که سال پیش با وزارت اطالعات 

اهواز پیش آمده بود، فضای نس��بتا محترمانه ای برق��رار بود و حداقل اینکه از چنین 

فشارهائی خبری نبود.
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– م�ن یک زندانی تبعیدی ام. مهرماه س��ال 1389 و پ��س از تحمل پانزده ماه 
حبس در زندان اوین به زندان کارون اهواز تبعید ش��دم که شرایط وحشتناک آن را 

پیشتر در نامه ای جداگانه برایتان شرح دادم. شرایطی که هر وقت به آن فکر می کنم، 

از اینکه هنوز زنده ام احس��اس خوش��بختی به من دس��ت می دهد! پس از گذش��ت 

هش��ت ماه از دوره تبعید و در حالی که بسیاری از این مدت را به اعتراض به شرایط 

ب��د زن��دان در محرومیت از حقوق زندانیان عادی مانند ح��ق مکالمه تلفنی، مالقات 

حضوری، اس��تفاده از کتابخانه و باشگاه زندان و دریافت کتب و نشریات مورد نیاز به 

سر می بردم، باالخره نظر مسئولین امر به شرایط زندان جلب شد و زندانیان سیاسی 

و امنیتی کارون به زندان کلینیک اهواز که شرایطی مناسب و مدیریتی موفق داشت 

منتقل ش��دند. آن زندان اما محل اس��کان دائمی ما نبود و پس از س��ه ماه دوباره به 

زندان کارون بازگردانده شدیم و این بار در بندی مستقل و مجزای از زندانیان ساکن 

شدیم.

این وضعیت نیز متاسفانه دیری نپائید و پس از چهار ماه دوباره به بندی مختلط با 

زندانیان عادی منتقل شدیم که اگرچه نسبت به شرایط ابتدائی مان در زندان کارون 

شرایط بسیار بهتری دارد ولی همچنان از مشکل تراکم جمعیت رنج می برد. مشکلی 

که ریاس��ت س��ازمان زندان ها نیز چندی پیش به آن اشاره کردند و گویا پس از ابالغ 

سیاست های ریاست جدید قوه قضائیه، بدل به مشکل عمومی همه زندان های کشور 

گشته است.

این نکته را نیز در همین رابطه الزم به ذکر می دانم که از س��ه ماه پیش و پس از 

تغییر ریاس��ت زندان کارون، تغییرات بسیار مثبتی در ش��رایط عمومی زندان ایجاد 

شده است. 

فکر می کنم با همه آنچه تا کنون گفتم تصدیق می کنید که تحمل ده سال حبس، 

به اندازه کافی سخت و دشوار هست و اینکه با تبعید زندانی که بیش از هر چیز، رنج 

و آزار خان��واده زندان��ی را در پی دارد و همینطور جابه جائی های مداوم که برای همه 

زندانیان آزاردهنده اس��ت توأمان ش��ود، حقیقتًا ظلم است! اشتباه ما شاید اینجاست 

که فکر می کنیم برای ظلم کردن، ضرورتا می بایس��ت اراده ای بد و یا س��وء نیتی در 

رفتارمان باش��د، در صورتیکه اصال اینطور نیس��ت و تنها کافی اس��ت آنگاه که سر و 

کارم��ان با حقوق انسان هاس��ت، تصمیماتی نس��نجیده بگیریم و یا اینکه بر اس��اس 
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پیشداوری ها و تعصباتمان قضاوت و عمل کنیم.

جناب آقای الریجانی!

وقتی به گذش��ته و به خص��وص این هزارو اندی روزی که بی وقف��ه در زندان بوده ام 

می نگرم، می بینم که انضمامی ترین مسئله ای که همراه با آن مواجه بوده ام این است 

که چگونه می توانم آنگونه که می پس��ندم و به نظرم خوب و زیباس��ت، زندگی کنم 

و از نح��وه زیس��تنم دفاع کنم، بی آنکه کینه یا عداوت��ی را برانگیزم و یا به مصیبتی 

بدتر از آنچه در آن هستم گرفتار شوم! مشکل آنجاست که از سوئی همین تجربه نه 

چندان طوالنی از زندگی سندهای بسیار روشن و معتبری از ضرورت آزادانه زیستن 

)در معنای تس��لط بر سرنوشت خویش( در اختیار من قرار داده که نمی توانم به هیچ 

صورت ممکن قدر و اعتبار آن را نادیده بگیرم و خوب می دانم که حتی اگر روزی از 

س��ر مصلحت و ضرورت این حق را به زبان تخفیف دهم، باز هم وجودم به خالف آن 

گواهی خواهد داد. از س��وئی دیگر می دانم که بس��یاری از مسئولین امر و در معنائی 

دیگ��ر ایدئولوژی مس��لط، آن فهم��ی از آزادی را که من و امثال من می پس��ندند به 

مثابه دشمنی با خویش تلقی می کنند و حتی وظیفه خویش می دانند که با صاحبان 

چنی��ن باور و فهمی، برخورد کنند و خ��ب من از چنین وضعیت تخاصم آمیزی البته 

گریزانم! نمی دانم آیا ش��ما هیچ گاه چنین وضعی��ت تناقض آمیزی را تجربه کرده اید 

یا خیر؟ اما باور کنید که بس��یاری از ش��هروندان ایرانی چنی��ن تناقضی را به تمامی 

درون زندگی خویش احساس می کنند و فکر می کنند میان میل به آزادانه زیستن و 

میل در امنیت و عافیت بودنشان شکافی جدی ایجاد شده است! البته قبول دارم که 

قسمتی از این احساس در ذات زنده بودن و وضعیت بشر است و قسمتی از آن نیز به 

کم توانی و بی هنری ما در مدیریت زندگی برمی گردد، اما خب انگار قس��مت عظیمی 

از این تراژدی ناش��ی از وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی ما و فقر شدید آزادی های 

اساسی درون جامعه است. 

حقیقت این اس��ت که حاکمین ما چه بپس��ندند و چه نپس��ندند، مسئله اساسی 

جامعه ما مسئله آزادی، حقوق بشر و دموکراسی است و تا زمانی که این مسائل حل 

نش��ود، مشکل و دشواری اساس��ی ما همین ها خواهد بود! باور کنید اصال کار سختی 

نیس��ت که وجود چنین مش��کالتی را انکار کنیم و منتقدین را نیز عده ای فتنه گر و 
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فریب خورده بنامیم و از عرصه سیاس��ت و حتی جامعه حذفش��ان کنیم، اما خب این 

راه حل مسئله نیست و آن کسی که نگاه روشن بینانه ای به پیرامون خویشتن دارد، 

حداقل می توان مطمئن بود که چنین طریقی را در پیش نمی گیرد.

ضیاء نبوی

فروردین ماه 1391

زندان کارون اهواز



شاهرخ زمانی*

صدای دادخواهی مرا بشنوید!

خطاب به تمامی سندیکاها و نهادهای حقوق بشری و انسان های آزادیخواه

من شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش تهران و کمیته پیگیری پس از سی 

س��ال اقامت در تهران در تاریخ چهارده خرداد 1390 در بدو ورود به ش��هر تبریز به 

خاطر دیدار با پدر و مادرم توس��ط اداره اطالعات ش��هر به ش��کل کامال غیر قانونی و 

بدون کوچکترین سند و مدرک دستگیر شدم. بعد از چهل روز شکنجه های روحی و 

جس��می به زندان مرکزی تبریز تحویل داده شدم. در تمامی این چهل روز بازداشت 

غی��ر قانونی ام در اعتراض به ای��ن اوضاع در اعتصاب غذا بودم. به طوری که 27 کیلو 

وزن کم کرده ام و مطلقا بازجویی ندادم. با این اوصاف علیرغم اینکه کوچکترین سند 

و مدرکی از من وجود نداشته و یک سطر بازجویی ندادم، اداره اطالعات و شعبه یک 

دادگاه انقالب تبریز با زدن اتهامات »تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته سوسیالیستی« 

مرا مشمول مجازات در این موارد ]دانستند[، یعنی 11 سال حبس برای من بریدند. 

در صورت��ی که در حکم صادر ش��ده نیز من از اول تا آخ��ر منکر اتهامات بودم و این 

مس��ئله نش��ان دهنده جعلی و واهی بودن اتهامات است. به طوری که قاضی پرونده 

*  ش��اهرخ زمانی : نامه به احمد ش��هید - مهر 1391. ش��اهرخ زمانی در 1343 در کلیبر در استان 
آذربایجان شرقی به دنیا آمد. او که به شغل نقاشی ساختمان و کارگری اشتغال داشت، در چند تشکل 
کارگری عضو بود. او که س��ابقه بازداش��ت در سال 1372 را نیز داشت، پس از چند بازداشت نهایتا در 
س��ال 1390 و به اتهام تالش برای تش��کیل س��ندیکای کارگری به 11 سال حبس محکوم شد. او در 

شهریور 1394 در زندان رجایی شهر کرج به علت سکته مغزی درگذشت.

http://www.rahesabz.net/story/60951/
http://www.rahesabz.net/story/60951/


  211 شاهرخ زمانی

در اثر اصرار من که بر اس��اس چه چیزی حکم صادر کرده است، اعالم کرده و گفته: 

»ش��ما فکر می کنید من کی هس��تم بنده در سلس��له مراتب یک فرمانبرداری بیش 

نیستم.«

زندان تبریز یکی از مخوف ترین زندان ها با آدمکش ترین ماموران می باشد. برخورد 

غیرقانون��ی و غیرانس��انی و جنایتکاران��ه آن زبان��زد خاص و عام می باش��د. زندانیان 

سیاس��ی بدون برخورداری از کوچکترین حقوق قانونی مانند مرخصی، آزادی موردی 

و مش��روط و یا کتابخان��ه که فقط کتابهای تخصصی دارد تح��ت نظر اداره اطالعات 

مرکزی به بدترین شکل ممکن زندانیان را تحت شکنجه های روحی و جسمی فراوان 

قرار می دهد. بدترین رفتار انداختن زندانیان عادی به جان زندانیان سیاسی می باشد. 

به علت اینکه بندی مس��تقل وجود ندارد، ای��ن کار را به طور روزمره انجام می دهند 

و روزی نیست که یک درگیری کوچک و یا بزرگ در این اداره بوجود نیامده باشد.

در یک اطاق بیست متری بیست و یک تخت است که گاهی از چهل نفر به باال در 

آنجا هستند. همیشه هفت نفر از زندانیان عادی مخصوص که روحشان فاسد بوده و 

تحت ارعاب تن به جاسوسی و درگیری می دهند در میان زندانیان هستند.

زندانیان سیاسی با افراد مبتال به بیماری ایدز و یا هپاتیت در تماس می باشند که 

با تحریک مسئوالن به سوهان روح زندانیان سیاسی تبدیل می شوند. در سال 90 بعد 

از س��ه روز نگهداری در این اطاق که به نوعی بهش��ت حساب می شد، مرا به بند 12 

اداره اطالع��ات برای آزار و اذیت بیش��تر ]بردند و[ در یک قرنطینه همراه با زندانیان 

خطرناک که فقط برای س��ه روز قابل تحمل اس��ت نگهداری کردند و بعدا به همراه 

جمهور آزگوچ از پ.ک.ک به بند 15متادون که پنجاه نفر مبتال به ایدز و هپاتیت در 

آنجا بودند، انتقال دادند. در آنجا در اعتراض به این مسئله یک اعتصاب چند روزه با 

تمامی زندانیان انجام دادیم.

اداره اطالعات در اردبیهش��ت 91 بدون کوچکترین حکمی با جعل سند و این که 

من تقاضای انتقال داده ام مرا به یزد انتقال داد. من از لطف این عده برخوردار ش��ده 

و در آنجا با تهمت اینکه ش��ما اخبار و اوض��اع داخلی را به بیرون می دهید دوباره به 

تبریز به بند هش��ت کار درمانی تبریز برگردانده ش��دم. در آنجا ما زندانیان سیاس��ی 

تبریز نوشته ای کتبی در 14 ماده برای سازمان زندان ها نوشته و موارد دیگری از آزار 

و اذیت ماموران را توضیح دادیم و خواهان رسیدگی فوری به حقوق قانونی مان مانند 
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مرخصی ها، آزادی مش��روط و امکانات باش��گاهی، کالس های فنی و حرفه ای شدیم. 

… )چند ثانی��ه نامفهوم( مامور انتظامات داخلی زندانیان عادی را وادار کرد علیه من 

و چند نفر دیگر ش��کایت کردند و گفتند که م��ا به رهبری توهین کرده، به زندانیان 

ع��ادی فح��ش داده و زندانیان کارگر را تحریک به اعتص��اب کرده ایم. این پرونده در 

ش��ورای 11 بازرسی تشکیل ش��د و بعد از این ماجرا ما را به زندان رجایی شهر کرج 

تبعید کردند. البته بعدا دو نفر از کسانی که شکایت کرده بودند پشیمان شدند.

جناب احمد شهید،

علیرغم ش��کایت خانواده ام به نهادهای قانونی از جمله دفتر رهبری، دیوان عالی نهاد 

حقوق بش��ر و غیره با جواب های س��رباال و تهدید و ارعاب مواجه بوده ام. علیرغم این 

تهدید و ارعاب من قس��مت هایی از حرف های همی��ن نهادها را که برای رفع تکلیف 

و به خاطر فش��ارهای خانواده ام به وکیلم گفته اند یاد آور می ش��وم. کارشناس دیوان 

عالی کش��ور گفته: »متاسفانه در حق ایشان اجحاف شده و کوچکترین ادله قانونی و 

محکمه پس��ندی که قاضی بتواند این حکم را بدهد در پرونده ایشان موجود نیست.« 

یکی از افراد حقوق بش��ر اس��المی در تهران در مقابل پیگیری زیاد پرونده به همسر 

من گفته اس��ت: »خانم چیزی از اینجا عاید ش��ما نخواهد شد، تصمیم جای دیگری 

گرفته ش��ده است. ش��ما تنها به حقوق بش��ر جهانی می توانید مراجعه کنید.« گویا 

قاضی صادر کننده حکم در مقابل فش��ار بر روی س��ه م��درک، حکم را صادر کرده، 

گرچه گفته در سلس��له مراتب پیچیده کنونی فرمانبرداری بیش نیس��تم. )چند ثانیه 

نامفهوم( تنها امید ما زندانیان، احزاب و نهادهای جهانی علیه سیاستهای ضد بشری 

موجود هستند.

در پای��ان قابل تذکر می باش��د ک��ه در اداره اطالعات به صورت مس��تقیم و یا غیر 

مس��تقیم تهدید به مرگ ش��ده ام، از جمله مسمومیت، قرار دادن در کنار افراد عادی 

مبت��ال به ایدز، وادار ک��ردن افراد نامتعادل روانی و جان��ی و خطرناک به درگیری با 

من، قرار دادن افراد اطالعاتی در پوش��ش زندانی در کنار من که مرا تش��ویق به فرار 

می کردند تا حین فرار با تیر کشته شوم که با شناسایی و افشای این افراد از آن ها دور 

شده ام. مامورین مردمی و خوب زندان چندین بار در زندان در این مورد به من تذکر 

داده اند که با توجه به نمونه مهندس امانی، مبارزی که توسط مامورین از طریق فرار 
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س��اختگی از بین برده ش��د، مواظب خودم باشم. در مورد هرگونه عواقب از این قبیل 

من به همه هشدار می دهم. مرگ من در زندان بهر دلیل متوجه مسئولین می باشد.

با امید به آینده ای انس��انی عاری از تبعیض و ظلم دس��ت همه ش��ما را به گرمی 

فشرده و قبال از زحمات شما به گرمی نهایت تشکر را دارم.

شاهرخ زمانی 

زندانی رجایی شهر

29 مهرماه
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بر اقدامات بی حد و مرز دولت ها راه درازی را پیموده اس��ت. اکنون بشر امروزی برای 

زیس��تن صلح آمیز و متناسب با ش��ان خویش حقوقی می طلبد. حقوقی که به حقوق 

بشر شهرت دارد؛ واژه ای فریبنده و سخت گریزان از بخشی از آحاد بشر.

رعای��ت حقوق بش��ر که بای��د به مثابه یک وظیف��ه برای دولت ها به ش��مار  آید و 

حکومت ها موظف به رعایت آن هستند، به عنوان امتیازی ارزیابی می شود که دولت ها 

به شهروندانشان اعطاء می نمایند.

داستان حقوق بشر و مکانیسم های تضمین آن مسیری را طی نموده است که پس 

از دهه های متمادی هنوز تحقق آن بیش از هر چیز به اراده  دولت ها وابسته است که 

خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند.

اینچنین اس��ت که حقوق بش��ر در ج��ای جای کره  زمین نقض می ش��ود بی آنکه 

مکانیسم های موثری برای محافظت از آن بتواند اقدام موثری به عمل آورد.

زندان های بس��یاری از کش��ورها در سراس��ر کره زمین مملو از مخالفان سیاسی و 

عقیدتی و دگراندیشان است.

اقدامات سیاس��ی و حقوقی دولت ها و نهادهای بین المللی برای حفظ حقوق بشر و 

دگراندیشان حتی اگر تا اندازه ای در حفظ حقوق زندانیان سیاسی شناخته شده موثر 

واقع ش��ود، هرگز نمی تواند حقوق هزاران زندانی سیاس��ی گمنامی را تامین کند که 

حقوقشان در هزارتوی مکانیسم های ناکام بین المللی پایمال شده است.

البته کش��ورهایی مانند چین، کوبا، ونزوئال و در همس��ایگی ما روسیه و کشورهای 

عربی از جمله کش��ورهایی هس��تند که زندانیان سیاسی ش��ناخته شده ای دارند که 

سال هاست در زندان به سر می برند یا برده اند. لیو شیائوبو، دپالنکو و خواهران شورشی 

از جمله زندانیان سیاسی ش��ناخته شده هستند. مع هذا آن ها نمونه هایی از واقعیتی 

تل��خ و گس��ترده اند مبنی بر این که چنی��ن نظام هایی اقدام به حب��س و زندان های 

طویل المدت برای دگراندیشان یا مخالفان سیاسی در سطح گسترده می نمایند.

قطعا ش��ما نیز نقض حقوق بش��ر را منحصر به موضوع زندانیان نمی کنید. طی دو 

سال گذشته منطقه  خاورمیانه چند انقالب و ناآرامی را تجربه کرده است؟ کدام یک 

از این انقالب ها در بهار عربی به موضوع حقوق بشر بی اعتنا بوده است؟ در حالی که 

مهم ترین خواس��ته این انقالب ها از لیبی تا مصر، اردن تا عربستان و بحرین و فاجعه 

آمیزترین شان سوریه، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، استقالل قوه ی قضاییه و آزادی 
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زندانیان سیاس��ی و قطع کشتارها بوده است که متاس��فانه همچنان در سوریه ادامه 

دارد. می توان نتیجه گرفت مطالبه  اصلی تمامی این انقالب ها بنیادی ترین مقوله های 

حقوق بش��ر است که توسط دولت های مربوطه نقض می شده است. و از آنجا که این 

دولت ها هیچ راه مذاکره و گفتگویی باقی نگذاش��ته اند و مکانیسم های بین المللی نیز 

جهت تضمین حقوق بنیادین بش��ر پاسخگو نبوده است، ما شاهد اوج گیری انقالب ها 

در منطقه هستیم.

به راس��تی دنیای واقعی در قرن بیس��ت و یکم همچنان بازی قدرت های سیاسی 

است. دولت سوریه باید تا کجا به کشتار خود ادامه دهد؟ در کدام نقطه این اقدامات 

دولت س��وریه جنایت علیه بشریت محس��وب می شود؟ و اگر عمل سوریه از مصادیق 

جنایت اس��ت چگونه باید این ماشین خش��ونت متوقف شود؟ نهادهای حقوق بشری 

چگونه می توانند این ماشین سرکوب را متوقف کنند؟

متاسفانه از دیدگاه من، بشری از ایران، زنی از ایران، مکانیسم های بین المللی برای 

پاسداری از حقوق بشر کافی نیست.

حقوق بش��ر و دموکراسی میراث مشترک بش��ریت است و همه  افراد بشر شایسته  

برخورداری از آن هستند و باید در جهت حفظ آن تالش کنند.

من از رویای عدالت در کش��وری س��خن می گویم که به دنبال یک روز انتخابات، 

صده��ا تن از معترضان انتخابات را که همه  افتخارش��ان به آن اس��ت که با پرهیز از 

هرگونه خش��ونتی اعتراض خود را اعالم کرده اند، راهی زندان نمود. جرم آن ها ش��ک 

در صحت نتیجه  انتخابات بوده است!

مجموع احکام صادره علیه آنان بیش از هزار سال و تعدادشان صدها نفر بوده است. 

این انتخابات ده ها نفر کش��ته و بیش از 10 اعدام سیاس��ی را در پی داشته است که 

حکم آن ها اجرا شده است. در حالی که مردم ایران استحقاق برخورداری از انتخاباتی 

آزاد، عادالنه و دموکراتیک را داشتند.

بازداش��ت ها به معترضان انتخاباتی ختم نش��د. خانواده های آن��ان در معرض انواع 

تهدیدها و مجازات ها قرار گرفتند و وکالی آنان نیز به طور وس��یع مورد بازداش��ت و 

صدور احکام س��نگین ق��رار گرفتند و حتی وکالیی که وکال��ت چنین وکیالنی را به 

عهده گرفتند مورد تعقیب قضایی و مجازات قرار گرفتند.

می دانی��د که س��ه تن از پنج وکیل اینجانب تحت تعقی��ب قضایی قرار گرفتند که 
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هم اکنون نیز یکی از آنان، عبدالفتاح س��لطانی با حکم 13 س��ال حبس در زندان به 

س��ر می برد. از طرف دیگر، آگاهید که فش��ار قضایی رو به تزاید علیه خانواده ام و به 

ویژه کودکانم مرا واداش��ت تا دس��ت به اعتصاب غذا بزنم. زیرا که مجازات خانوادگی 

در تنبیه مضاعف زندانیان سیاس��ی و متالش��ی کردن خانواده ها از طریق فش��ارهای 

قضایی امری عادی و طبیعی اس��ت! اجازه دهید بیش از این از دش��واری هایی که با 

آن ها مواجهیم سخنی نگویم. من نیز مانند شما می دانم دموکراسی مسیری طوالنی و 

دشوار را طی می کند. از این بابت شکایتی باقی نمی ماند جز صبر و مداومت بر ادامه  

مس��یری که در پیش گرفته ایم. با این مقدمه قصد دارم به شما بگویم هرگز با چنین 

سختی هایی امید به آینده را از دست نداده ایم.

بی ش��ک آن ها که پیش از ما این مس��یر را طی کرده اند، س��ختی هایی مشابه ما را 

پشت سر نهاده اند؛ اما امید چراغ راه آن ها بوده است.

کافی اس��ت به خاطر داشته باش��یم حوالی س��ال هایی که مبارزات پیگیر مارتین 

لوترکینگ در اعتراض به تبعیض نژادی می رفت تا به ثمر بنشیند، در منطقه ای دیگر 

از دنیا نلسون ماندال در مبارزه با تبعیض نژادی قریب سه دهه حبس را آغاز کرد و در 

سال آزادی وی، در قاره ای دیگر زنی مبارز در برمه که اکنون میانمار نامیده می شود، 

به جرم آزادیخواهی قریب دو دهه حبس را تجربه کرد.

اکنون در س��ال های مقارن با آزادی آنگ سان سوشی, آزادیخواهان ایرانی به جرم 

آزادیخواهی و اس��تفاده از روش های کامال مس��المت جویانه روانه  حبس های طوالنی 

مدت ش��ده اند. این ها همه نش��ان از یک حقیقت دارد. مشعل آزادی دست به دست 

می گردد اما خاموش نمی شود.

رویای تحقق عدالت، اس��تقرار قانون و احیای حقوق بش��ر از طریق وکالت وسوسه 

انگیز است حتی اگر به زندان ختم شود.

هر نس��لی حکایت های خاص خود را دارد. بشر کره  زمین چندین نسل است که با 

تعصبات مذهبی دس��ت و پنجه نرم می کن��د. آنان که با تنگ نظری جز پیروان دین 

خود را س��اکنان جهنم می ش��مارند، آیا نمی دانند که بیشتر ساکنان کره  زمین را به 

جهنم می فرستند؟

هم آنانند که دوس��ت دارن��د کره  زمین را به جهنم تبدی��ل کنند. به همین دلیل 

است که جدایی دین از حکومت ضروری است تا حکومت ها با سوء استفاده از قدرت 
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رسمی ش��ان فرصت ایجاد جهنم های بزرگ علیه پیروان افکار، ادیان و ایدئولوژی های 

دیگر را نیابند.

زمانی که بحث بر س��ر »عدم خش��ونت« اس��ت، خش��ونت طلبان هزاران استدالل 

می آورند تا خش��ونت رس��می را توجیه کنند. آن ها می گویند کافی است مخالفین ما 

عقایدشان را انکار و یا حتی آن را کتمان کنند! 

راس��تی خشونت چیست؟ و عدم خشونت کدام است؟ آیا باید مردم معترض را که 

در گرفتن حقوقش��ان مصرا ند و با صبر و بردباری جفایی را که بر آنان تحمیل ش��ده 

است، تحمل می کنند خشونت طلب دانست؟

اگر چنین بود باید به میلیون ها انسان در قرون وسطی ایراد گرفت که چرا در برابر 

کلیسا ایستادند.

بحث ها و مجادالت مذهبی را پایانی نیس��ت و تا عمر نوع بش��ر پا برجاست فرصت 

کاف��ی ب��رای این بحث ها هم وج��ود دارد، و البته عالقه مندان خ��ود را در جای جای 

کره  زمین داراس��ت. نتیجه  این بحث ها هرچه باش��د، تاثیرات خود را بر زندگی افراد 

می گذارد. اما آنچه حائز اهمیت اس��ت حقوق این افراد است که باید حفظ شود. باید 

از تعقیب افراد به دلیل عقایدش��ان جلوگیری به عمل آید تا ش��اهد رعایت عدالت در 

جامعه باشیم و این امکان پذیر نیست جز با »استقالل قضایی«.

من یک رویا بیش��تر ن��دارم: رویای تحق��ق »عدالت« و بر این ب��اورم این رویا در 

کشوری که به من تعلق دارد جز با استقالل قضایی محقق نمی شود.

اما استقالل قضایی نیز به نوبه  خود بسیار دور و دست نیافتنی است. وقتی فعاالن 

سیاسی، فعاالن مدنی، وکال، معترضان انتخاباتی، اقلیت های دینی و قاچاقچیان مواد 

مخدر همگی در دادگاه های انقالبی محاکمه می شوند که اصوال »غیرعلنی« اند، احیاء 

عدالت و استقالل قضایی در چنین نظامی بسیار دور از دسترس قرار می گیرد.

پس من به راه حلی دیگر می اندیش��م. به »دادگاه آس��یایی حقوق بش��ر« که اتباع 

کشورهای آسیایی بتوانند با مراجعه به آن دادگاه, از مظالم دستگاه قضایی نسبت به 

خود جلوگیری به عمل آوردند و حقوقش��ان به طرزی شایس��ته مورد حمایت نهادی 

منطقه ای قرار گیرد.

در توجه به نیاز باالس��ت که ضرورت رعایت حقوق بش��ر توسط دولت ها به عنوان 
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وظیفه  آن ها حائز اهمیت است. حکومت ها باید بدانند که برای حفظ خودشان ناگزیر 

از رعایت حقوق بش��ر برای تک تک ش��هروندان هستند. اینجاست که باید تدابیری را 

بیندیش��ند تا ]بتوان[ به تعهدات بین المللی دولت ها امیدوار بود؛ در غیر این صورت 

پیوستن به هر کنوانسیونی جز تبلیغات پر سر و صدا نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

حق، حقیقت و حقوق مفاهیمی بس واال اس��ت که در طی سالیان متمادی توسط 

افرادی به مفاهیمی دور، دست نیافتنی و پیچیده تبدیل شده است.

به باور من آزادی رهایی است. همان رهایی از منافع شخصی تا نگذارد حقیقت را 

کتم��ان کنیم یا حتی بی اعتن��ا از کنار آن بگذریم. آن باور حقیقتبین، رنج را بر خود 

هموار می س��ازد تا با احساسی توام با رهایی و آزادی زندگی رضایت بخشی را تجربه 

کند.

بار دیگر مراتب س��پاس و قدردانی و همچنین افتخار خود را بابت جایزه ای که به 

من تعلق گرفته است اعالم می دارم. من این جایزه را به تمام زندانیان سیاسی ایران 

تقدیم می نمایم و پیش از همه به اقلیت های دینی که به نام اس��الم، مذهبی که من 

پیرو آن هس��تم، بر آنان جفا روا داش��ته شده اس��ت؛ هم وطنان بهایی و مسیحی ام و 

همچنی��ن معترضان انتخاباتی که با صبر و بردباری حبس را تحمل می کنند و دیگر 

زندانیان سیاس��ی به ویژه وکیل شجاع و ثابت قدمم عبدالفتاح سلطانی که همواره با 

وجود تمام خطراتی که وی را تهدید می کرده اس��ت امر دفاع از متهمان سیاس��ی و 

عقیدتی را به عهده داش��ته اس��ت. ایشان وکالت مرا نیز به عهده داشتند و در دفاع از 

اینجانب نیز ش��جاعت و چیره دس��تی بی نظیری از خود نشان دادند. او اکنون به 13 

سال حبس توام با تبعید به یکی از شهرستان های دوردست ایران محکوم شده است 

و استوار و ثابت قدم در حال گذراندن حبس خویش است.

با تقدیم بهترین احترامات

و با آرزوی تحقق حقوق بشر در سراسر جهان

نسرین ستوده

اوین آذر 1391



ژیا بنی یعقوب*

محروم از دیدن بهمن

وقتی یکی از زندانبان ها، نام مهس��ا امرآبادی، فاران حس��امی و لوا خانجانی را برای 

مالقات با بستگانش��ان )همس��ر یا برادر( می خواند، تقریبا همه زندانی های بند زنان 

منتظرند که نام من را هم بخواند، اما زندانبان می گوید که منتظر نباشید همه نام ها 

فقط همین بود. سوال های پی در پی دوستان در بندم انگار مامور زندان را به یکجور 

همدلی می کش��اند که می گوید: »همین االن به مسئوالن تلفن می زنم، شاید نام ژیال 

بنی یعقوب را به اشتباه جا انداخته اند.«

من اما کامال سکوت کرده ام، من در این باره هیچ سوالی نمی کنم، من به زندانبان 

اعتراض نمی کنم و از او درخواست پیگیری نمی کنم. من خیلی خوب می دانم که نام 

من و بهمن در فهرست مالقات ها به اشتباه از قلم نیفتاده. من می دانم در فهرستی که 

از س��وی مسئوالن زندان برای مالقات کسانی که به صورت خانوادگی زندان هستند، 

طبق روال معمول اداری نام من و بهمن هم وجود داش��ته است. من می دانم کسانی 

*  ژی��ال بنی یعقوب: نام��ه از زندان اوین / آذر 1391. ژیال بنی یعقوب در مرداد 1350 در بندرانزلی 
متولد ش��د. پدربزرگ او از فعاالن قدیمی چپ در ش��مال ایران بود. بنی یعقوب در 1370 در رش��ته 
روزنامه نگاری وارد دانشگاه عالمه طباطبایی شد. بنی یعقوب که از همان دهه هفتاد وارد کار روزنامه 
نگاری ش��ده بود، از س��ال 1385 تا 1388 چهار بار بازداشت ش��د که سه بازداشت ابتدایی مربوط به 
ش��رکت او در فعالیت های خیابانی جنبش زنان بود. او در بازداش��ت آخر به یک س��ال حبس تعزیری 
و س��ی سال محرومیت از فعالیت های روزنامه نگاری محکوم ش��د. ژیال بنی یعقوب برنده چند جایزه 
بین المللی در حوزه شجاعت روزنامه نگاری و آزادی بیان است. درباره ژیال بنی یعقوب در توانا بیشتر 

بخوانید: ژیال بنی یعقوب؛ روزنامه نگاری مستقل و شجاع.

http://www.kaleme.com/1391/09/21/klm-123789/
http://www.kaleme.com/1391/09/21/klm-123789/
https://tavaana.org/fa/content/%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9
https://tavaana.org/fa/content/%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9
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نه س��هوا که کامال عمدی روی نام من و همس��رم قلم کشیده اند تا برای پنجمین ماه 

متوالی از مالقات با یکدیگر محروم باشیم.

مهسا، فاران و لوا با هیجان زیاد برای مالقات با همسر و برادر آماده می شوند و من 

بیشتر از همیشه دلم در هوای بهمن پر می زند.

اغلب بچه ها دور من جمع ش��ده اند، هر کس س��عی می کند دلخوری اش را از این 

اتفاق در محبت آمیز ترین واژه ها برای من و بهمن بریزد و آن را بار ها تکرار کند.

ش��بنم مددزاده که برادرش در زندان رجایی ش��هر اس��ت، و نام او هم مثل من از 

فهرس��ت مالقات خط خورده اس��ت، مثل همیش��ه با انرژی و روحیه زیاد دستش را 

روی ش��انه ام می گذارد و می گوید: »قوی باش. روزی نه چندان دور تو بهمن را و من 

فرزاد را می بینیم.«

مهوش شهریاری چه سریع با خط خوشش روی یک کاغذ سفید شعری برایم گفته 

و آن را به دستم می دهد:

به بی   نهایت خویشتن رسیده ای

هنگام

که درد را به   نهایت کشیده ای

وتلخی ها را به تمامی چشیده ای

به بی   نهایت خویشتن رسیده ای

- برای لحظه های دشوار ژیالی عزیز

کس��ی می گوید: »حتما دادستان با مالقات ژیال و بهمن مخالفت کرده«، کسی در 

جواب��ش می گوی��د: »این مالقات ها بدون اجازه و نظر وزارت اطالعات نیس��ت، حتما 

بازجو ها با آن مخالفت کرده اند«، و باز کسی می گوید: »شاید هم…«

ادامه اش را نمی ش��نوم. انگار ده ها اسم و عنوان و سمت توی گوشم یکی می شود. 

ق��وه قضایی��ه، وزارت اطالعات، دادس��تانی و… برای من همه نام های یک سیس��تم 

هس��تند، همه نام های سیس��تمی که که من و همسرم و ده ها روزنامه نگار دیگر را به 

جرم مقاالت انتقادی که درباره اش نوش��ته بودیم به زندان می اندازد و با مالقات نیم 

ساعته یک زوج زندانی پس از پنج ماه مخالفت می کند.
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کم کم پنج ماه می ش��ود که از مالقات با بهمن محروم هس��تم. در این مدت بار ها 

آیین نامه س��ازمان زندان ها را ورق زده ام، در هیچ ماده و تبصره آن مالقات یک زوج 

زندانی ممنوع اعالم نشده است و من هر بار از خودم می پرسم در کجای این سیستم 

و چه کسی، مالقات من و بهمن را مضر به حال امنیت ملی تشخیص داده؟ بر اساس 

کدام اس��تدالل به این نتیجه رس��یده ک��ه من حتی حق ندارم نیم س��اعت روبروی 

همس��رم بنشینم و برای دقایقی دست هایش را در میان دستانم بگیرم و به او بگویم: 

»بیشتر از همیشه دوستت دارم.«

… دوس��تانم برای مالقات آماده ش��ده و راهی دادسرای اوین هستند تا عزیزانشان 

را در آغوش بکش��ند. دلم می خواهد توس��ط آن ها نامه یا یادداش��ت کوتاهی را برای 

بهمن بفرستم اما می دانم چنین چیزهایی در این سیستم اقالم به شدت ممنوع تلقی 

می ش��وند. فکری می کنم و یک بسته کوچک آدامس نعنایی را که از فروشگاه زندان 

خریده ام، برمی دارم و رویش می نویسم: »بهمن جانم! دوستت دارم.«

بهمن طعم آدامس نعنایی را دوس��ت دارد و می دانم فروش��گاه زندان رجایی شهر 

فقیر تر از آن اس��ت که آدامس نعنایی داش��ته باشد. هنوز نمی دانم این بسته کوچک 

آدامس نعنایی توانس��ته از سد ماموران اوین و بعد هم ماموران رجایی شهر بگذرد و 

توی دست بهمن قرار بگیرد یا نه؟ همچنان که نمی دانم جمله »بهمن جانم دوستت 

دارم« مشمول سانسور ماموران زندان شده است یا نه. شاید تا حاال ماموری روی آن 

خط کشیده باشد. شاید هم روی قلب یک مامور مهربان اثر خودش را گذاشته باشد 

و باالخره راهش را به سوی بهمن باز کرده باشد.

ژیال بنی یعقوب

زندان اوین، بند زنان

هجدهم آذر ماه 1391ش



شیرین عبادی*

دادگاه هــای انقاب شــعبه ای از وزارت اطاعات 
شده اند

جناب آقای دکتر احمد شهید

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران،

همانگون��ه که در گزارش های قبلی به اطالع رس��انده ام، تعدادی از دراویش گنابادی 

به صرف داشتن عقاید مذهبی در زندان به سر می برند. در شهریور ماه 1390، چهار 

وکیل دادگس��تری به اسامی مصطفی دانشجو، فرش��ید یداللهی، امیر اسالمی و امید 

بهروزی که وکالت تعدادی از دراویش را برعهده داشتند، به همراه سه درویش دیگر 

به اس��امی افش��ین کرم پور، حمید رضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری دستگیر و 

زندانی شدند. پس از مدتی برای افراد فوق الذکر محاکمه ای ترتیب داده شد ولی آنان 

به علت اعتراض به صالحیت دادگاه انقالب و نیز ش��یوه غیرقانونی بازداش��ت خود، از 

حضور در دادگاه س��رباز زده حاضر به دفاع نشدند. به همین دلیل مسئوالن مربوطه 

ب��رای مجازات و تنبیه بیش��تر آن��ان از تاریخ 26 دی ماه 1391 همگی را به س��لول 

انفرادی منتقل کرده و شرایط بسیار سختی را بر آنان تحمیل کردند.

چون به اعتراض های زندانیان نامبرده و بستگان آن ها توجهی نشد، بنابراین دو نفر 

از دراویش به اس��امی صالح الدین مرادی و کس��ری نوری که قبال دستگیر شده و در 

*  شیرین عبادی: نامه به احمد شهید در باره دراویش زندانی - فروردین 1392. شیرین عبادی متولد 
1326 در همدان اس��ت. او به عنوان حقوق دان، نویسنده و فعال حقوق بشر شناخته می شود. شیرین 
عبادی پیش از انقالب اس��المی در س��مت قاضی دادگاه کار می کرد. در سال 2003 جایزه صلح نوبل 

را دریافت کرد و از آن پس به چهره ای جهانی در دفاع از زندانیان سیاسی ایران تبدیل شده است.

http://www.humanrights-ir.org/php/view.php?objnr=884
http://www.humanrights-ir.org/php/view.php?objnr=884
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زندان بودند، به دلیل همدردی با وکالی خود، ازز تاریخ 27 دی ماه 1391 دست به 

اعتصاب غذا زدند و چون باز هم مس��ئوالن قضایی به اعتراض های زندانیان رسیدگی 

نکردند، از اول فروردین 1392 اعتصاب خش��ک خود را ش��روع کرده و هم اکنون در 

شرایط جسمی وخیمی به سر می برند.

همچنین در اعتراض به بی توجهی مس��ئوالن زندان و قضات پرونده، از تاریخ اول 

فروردی��ن 1392 دو نفر دیگر از دراویش گنابادی که در زندان هس��تند، به اس��امی 

علیرضا روش��ن و مصطفی عبدی نیز شروع به اعتصابب غذا کردند و احتمال می رود 

که در روزهای آتی تعداد دیگری نیز به اعتصاب کنندگان ملحق شوند.

جناب آقای شهید،

دراویش گنابادی همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند که سابقه آن ها به چند 

قرن قبل باز می گردد. آن ها پس از تاسیس جمهوری اسالمی، صرفا به دلیل اعتقادات 

خود از س��وی ماموران حکومتی تحت انواع فش��ارهای غیر قانونی از قبیل بازداشت، 

ش��کنجه، تحقی��ر، توهین و تهدید قرار دارند و چون نا امی��د از اجرای عدالت بوده و 

دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دس��ت به اعتصاب غذا زده اند که هر 

لحظه بیم حادثه ناگواری می رود.

گزارشگر محترم،

متأس��فانه دادگاه های ایران، خصوصا محاکم انقالب، اس��تقالل خود را از دست داده 

و به ش��عبه ای از وزارت اطالعات تبدیل ش��ده اند و مسئولیت چنین وضعی مستقیما 

متوجه رئیس قوه قضاییه است. 

با اعالم مراتب فوق، خواهش��مندم این نام��ه در پرونده دولت ایران ضبط و هنگام 

تهیه گزارش و رسیدگی مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

با احترام

شیرین عبادی
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مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال 2003

ششم فروردین ماه 1392

رونوشت:

دفتر آقای بان کی  مون، دبیر کل سازمان ملل متحد

دفتر خانم ناوی پیالی، کمیساریای عالی  حقوق بشر 

گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده 

اتحادیه بین المللی وکالی دادگستری



امید کوکبی*

در دادگاهی که قاضــی اش به من توهین می کند 
شرکت نخواهم کرد

ریاست محترم قوه قضائیه

حضرت آیت الله صادق آملی الریجانی

سالم علیکم

اینجانب امید کوکبی فرزند نوبت، زندانی بند 350 زندان اوین دومین باری است که 

برای ش��ما نامه می نویس��م و امروز که این نامه را تحریر می کنم حدود 10 ماه است 

بدون هر گونه دلیل و مدرکی ) و ش��اید در اثر یک س��وء تفاهم( در بازداش��ت به سر 

می برم. پس از چند بار تفهیم اتهام متفاوت از جمله شرکت در تجمعات غیر قانونی و 

اخالل در نظم و امنیت، نهایتا اتهاماتی واهی و بی اساس که روحم را آزرده کرده است 

با عنوان »ارتباط با دول متخاصم و کسب درآمد نامشروع« را به من تفهیم کردند که 

یقینا این اتهامات با توجه درخواس��ت ها و عملکرد مسئولین امر کامال منافات دارد و 

با هیچ منطق و عقل سلیمی همخوانی ندارد. 

*  امی��د کوکبی: نام��ه به رییس قوه قضاییه - مهر 1392. امید کوکبی در 1361 در گنبدکاووس به 
دنیا آمده اس��ت. او که دانشجوی دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بود، در سال 1389 
و هنگامی که از ایران به آمریکا بازمی گش��ت در فرودگاه بازداش��ت ش��د. پس از چندماه بازداشت به 
اتهاماتی چون »کسب مال نامشروع« و »ارتباط با دولت متخاصم« به 10 سال زندان محکوم شد. او در 
زندان به سرطان کلیه مبتال شد و در نهایت در شهریور 1395 به طور مشروط از زندان آزاد شد. درباره 

امید کوکبی در توانا بیشتر بخوانید: ایستادگی دانشمند جوان بر سر اصول اخالقی.

http://iranrights.org/fa/library/document/2476/detained-physicist-omid-kokabees-letter-to-the-head-of-the-judiciary
http://iranrights.org/fa/library/document/2476/detained-physicist-omid-kokabees-letter-to-the-head-of-the-judiciary
https://tavaana.org/fa/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C
https://tavaana.org/fa/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C
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چگونه می ش��ود به کس��ی که متهم به جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینان 

کرد و او را به محرمانه ترین و سری ترین بخش اسرار نظام دعوت کرده از او درخواست 

همکاری نمود ؟ دعوت های مکرر مسئولین امنیتی و اطالعاتی و تحت فشار قرار دادن 

خان��واده ام جه��ت متقاعد کردن من به همکاری و نش��ان دادن در باغ س��بز و وعده 

حمایت ه��ای مختلف همچون آزادی و ادامه تحصیل در   همان دانش��گاه قبلی خودم 

)دانش��گاه آس��تین تگزاس( برای کس��ی که تاکنون هیچ فعالیتی خارج از دانشگاه و 

محافل علمی دنیا نداشته و با عالم سیاست بیگانه است چه معنا و مفهومی را تداعی 

می کند؟ و در پشت این اتهام زنی ها و فشار ها چه هدفی نهفته است ؟ 

اگ��ر چه من به عنوان یک ایران��ی حاضر به همه گونه خدمت و جانفش��انی برای 

کش��ورم هستم، لیکن بنده همیشه این استدالل و پاسخ را به بازجویان و نمایندگان 

اعزامی از نهادهای مختلف داش��ته و دارم که: امروز که هیچ خطایی نکرده ام و هیچ 

اطالعی از موضوعات و فعالیت های محرمانه نظام ندارم با من اینگونه رفتار می شود و 

تمام زندگی و خانواده ام را به واقع گروگان گرفته اند. در آینده اگر راضی به همکاری 

شوم و به سبب آن از این اطالعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواهد شد؟ 

و چه چیزی را برای حصول اطمینان و اعتمادشان از من به گروگان خواهند گرفت؟

جناب آقای الریجانی،

تنها گناه من این بوده و هست که تحصیالتم منحصر به فرد بوده و در ایران کسی در 

این رشته تخصص و تحصیالت من را ندارد و از بد حادثه ظاهرا این تخصص شدیدا 

مورد نیاز واقع شده است. 

ام��ا ای��ن مرقومه را جهت دفاع از بی گناهی خودم برای ش��ما نمی نویس��م و البته 

امیدی هم به شنیدن یا اهمیت دادن به آن ندارم، زیرا نه تنها به نامه اول من »که با 

سختی توانستم از زندان برای شما ارسال کنم« کوچک ترین توجهی نکردید و از آن 

نامه هم سوء تعبیر شد و موجب تشدید فشار ها بر من گردید، بلکه دلیل نگارش این 

نامه، گالیه از مجموعه تحت امر شما و به خصوص دادگاه رسیدگی کننده به پرونده 

من اس��ت، که حتی از نمایش و تصویرگری یک دادرسی به ظاهر قانونی و بی طرفانه 

عاجز مانده و به وضوح و آشکارا به قوانین و مقررات و مصالح نظام و کشور بی اعتنایی 

ک��رده و بد تر از آن اینکه در جلس��ه دادگاه با عصبانی��ت اقدام به تحقیر و تهدید من 



228  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون

کرده و با به کاربردن الفاظی که اینجانب شرم دارم در این نامه به ذکر آن ها بپردازم، 

از من به اصرار می خواس��ت که مطابق خواسته وی اقرار به ارتباط با آمریکا و خیانت 

به کشورم کنم.

ریاس��ت محترم ای��ن دادگاه نه تنها بی طرف نبوده صالحیت رس��یدگی به پرونده 

اینجان��ب را ندارد، بلکه در یک نظام اس��المی و قائل به اخالق و عدالت و مهرورزی، 

این ویژگی ه��ای اخالقی، قطعا صالحیت هر قاضی ای را برای تصدی پس��ت قضایی 

زایل کرده شایس��تگی نشستن بر این مسند را از او سلب می کند. مگر دعوی و اتهام 

من ش��خصی و متوجه اوس��ت که اینگونه بر من پرخاش و توهین و تهدید می کند؟ 

قاضی ای که به متهم بدون هیچ دلیل موجهی توهین و تحقیر و پرخاش نماید دیگر 

بی طرف نیست و طبق قانون هم صالحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.

ل��ذا اکنون به عنوان عک��س العمل طبیعی یک زندانی که به حرمت و حقوق اولیه 

انس��انی او توهین شده است اعالم می کنم که بعد از این حاضر نیستم در این دادگاه 

حض��ور یافت��ه از خود دفاعی بکنم و اگر هم اجبارا مرا به دادگاه ببرند قطعا س��کوت 

ک��رده دفاعی نخواهم کرد تا ایش��ان با فراغ بال به آنچه ک��ه از قبل برای من تجویز 

کرده ان��د حکم دهد؛ هر چند که ممکن اس��ت این موض��وع موجب طوالنی تر کردن 

عمدی زمان رس��یدگی به پرونده من ش��ود )ک��ه خود نوعی مج��ازات فرد پیش از 

محاکمه اس��ت( و نیز همچنان که در این مدت به بس��یاری از مواد قانونی )از جمله 

رس��یدگی به اعت��راض من به قرار بازداش��ت و یا عدم تمدید قرار بازداش��ت پس از 

گذشت یک ماه و یا حق مالقات با وکیل( عمل نشده و تا امروز اجازه مالقات با وکیل 

را به بنده نداده اند )و معلوم نیس��ت ک��ه وکالی محترم چگونه می خواهند در دادگاه 

از من دفاع کنند( ممکن اس��ت این نامه تظلم خواهی من موجب ش��ود باز هم بر من 

غضب کرده بیش��تر سخت گیری کنند. بنابراین، از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم 

به این حداقل انتظار من که جزء حقوق اولیه یک زندانی است توجه کرده با واگذاری 

امر رسیدگی به پرونده به شعبه ای دیگر شرایط را برای برگزاری یک دادگاه موجه و 

بی طرف و با رعایت اصول اخالقی و حقوق شهروندی فراهم فرمایند.

امید کوکبی

 1390/9/2 

زندان اوین بند 350



فریبا کمال آبادی*

ایــن بهایی اســت که برای اعتقاد بــه وحدت نوع 
انسان می پردازیم

جان شیرین من، فرشته کوچکم،

وقت��ی ب��ه تو و آمدنت به دنیایمان می اندیش��م، چنان عواطف و احساس��ات افس��ار 

می گس��لد، می جوش��د و به فوران می آید که هرگز توان توصیف آن را ندارم. عش��ق 

می جوش��د و مفری برای بروز و تعینش می یابد. گاهی به صورت دعا برای سالمتیت 

از اعماق قلب و لس��انم جاری می ش��ود، گاهی به صورت کلماتی خطاب به اطرافیانم 

ظاهر می گردد که از روزشمار آمدنت برایشان می گویم و زمانی نیز خود را به صورت 

حلقه های نخ در می آورد که دست بر گردن میل بافتنی افکنده او را تنگ در آغوش 

گرفته و س��رانجام به صورت لباس��ی و یا پتویی برایت ش��کل می گیرد. با همه این ها 

عطش دیدن و بوییدنت آرام نمی گیرد و هل من مزید می گوید.

*  فریبا کمال آبادی: نامه به نوه تازه متولد ش��ده اش - آبان 1392. فریبا کمال آبادی در ش��هریور 
1341 در تهران در خانواده ای بهایی به دنیا آمد. پدر او پزش��کی بهایی بود که در دهه 60 بازداش��ت 
و ش��کنجه ش��د. کمال آبادی که در فعالیت های مربوط به امور بهاییان مش��ارکت داشت، بار نخست 
در س��ال 1384 بازداش��ت شد و سه ماه را در حبس گذراند. او بار دیگر در سال 1387 به همراه گروه 
“یاران ایران” بازداشت شد و در دادگاه به اتهام »جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ 
علیه نظام« به 20 سال حبس محکوم شد که با وجود کاهش یافتن به 10 سال در دادگاه تجدیدنظر، 
دادس��تان کل کش��ور آن را »خالف شریعت« تش��خیص داد و حکم 20 سال حبس به آنان ابالغ شد. 

درباره فریبا کمال آبادی در توانا بیشتر بخوانید: 20 سال زندان برای بهایی بودن.

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170739.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170739.php
https://tavaana.org/fa/content/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
https://tavaana.org/fa/content/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
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در بندم و دس��تم از چاره کوتاه اس��ت. حتی اجازه ندارم به مادرت، دختر دلبندم، 

در لحظات حساس تولدت تلفن بزنم، صدایتان را بشنوم و از سالمتیتان مطلع گردم، 

زیرا درخواس��ت های مکررم برای تلفن همواره با مخالفت روبه رو شده است. نمی دانم 

چند روز پس از تولدت از آمدنت مطلع خواهم شد.

می دان��م هنگامی که قدم به جهان ما گذاری، رش��د کنی و ببالی س��واالتی دائما 

ذهن��ت را به خود فرا خواهد خواند و خواهی پرس��ید: چرا من در س��رزمینی دیگر، 

به دور از وطنم، ریش��ه هایم، بس��تگانم و عزیزانم متولد ش��دم؟ چرا مانند بسیاری از 

کودکان در بدو تولدم مادر بزرگم، پدر بزرگم و بستگانم را در کنارم نداشتم؟

دلبندم، کودکم، به تو می گویم. همه این ها درد عش��ق اس��ت، عشق به نوع انسان، 

بهایی است که تو و خانواده ات برای اعتقاد به »وحدت نوع انسان« و »صلح عمومی« 

می پردازید. تاوان »اراده«ای اس��ت که برای خدمت به عالم انسانی فعال گشته است. 

میدانم این ها کلماتی کلی و سخنانی مبهم است. پس برایت از جزئیات می گویم:

پدرت در س��ال 1360در ش��هر همدان متولد ش��د.همدان یک��ی از قدیمی ترین 

ش��هرهای ایران و مهد فرهنگ و تمدن آریایی اس��ت. همدان، ابن س��ینا را در خود 

پرورده که یکی از بزرگترین فالس��فه و پزشکان تاریخ جهان است. کسی که فرهنگ 

و تمدن غرب به میزان بسیاری خود را وامدار او می داند.

هنگامی که پدرت ش��ش ساله ش��د و قدم به دبستان نهاد، مادر و پدرش به خاطر 

اعتقاد به دیانت بهایی دس��تگیر ش��ده به زندان اوین در تهران منتقل گش��تند. او به 

همراه خواهر چهار س��اله و برادر هش��ت س��اله اش، یعنی عمه و عمویت هر هفته از 

هم��دان به تهران س��فر می کرد تا در دو روز متوالی پ��در و مادرش را در زندان اوین 

مالقات کند.

قبل از آن، یعنی در س��ال 1363 پدر بزرگ مادرت )یعنی پدر من( که پزش��کی 

متعهد و عاشق نوع انسان بود، کسی که تمام لحظات حیاتش را وقف خدمت و درمان 

بیماران و دردمندان نموده بود، در س��اری دستگیر و زندانی شد و تحت شکنجه های 

سخت قرار گرفت.

و امروز، در س��ال 1392، من، مادر بزرگت در حالی که حسرت دیدنت، در آغوش 

کش��یدنت و یا الاقل ش��نیدن صدای کودکان��ه ات را از پس س��یم های ارتباط دارم، 

ششمین سالی است که در حبس تعصبات برخی از هموطنانم گرفتارم.
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حتما از خود می پرسی مگر اعتقاد به دیانت بهائی چه خطایی است که مستوجب 

حبس و زندان باش��د؟ هنگامی که بزرگ ش��وی و تاریخ ادیان بخوانی در می یابی که 

مس��یح که امروزه معبود و محبوب اهل عالم اس��ت در زمان حیاتش مصلوب شد، به 

اته��ام ای��ن که دیانتی را بنیان نهاده بود که برای متعصب��ان زمانه اش جدید بود و با 

دیانت پدرانشان تفاوت داشت.

خواه��ی خواند ک��ه خالص ترین مؤمنین ب��ه حضرت محم��د )ص( در ایام حیات 

مبارکش مورد ش��کنجه و آزار قرار گرفتند و برخی به شهادت رسیدند. می خوانی که 

حضرت علی )ع( مضروب شمشیر جهل و تعصب گشت. حضرت امام حسین )ع( در 

حماسه ای بی نظیر با خون مقدسش به عظمت و برتری عدالت بر ظلم شهادت داد و 

می خوانی که همان ابن سینا، فیلسوف همشهری پدرت، توسط کوته اندیشان به کفر 

متهم شد چنانکه در پاسخشان چنین گفت :

کفر چو منی گزاف و آسان نبود - محکمتر از ایمان من ایمان نبود

در دهر چو من یکی و آن هم کافر - پس در همه دهر یک مسلمان نبود

و ام��روزه پی��روان دیانت بهایی در کش��ور مقدس ایران به هم��ان مصیبت و بالیا 

گرفتارند:

از سال 1357 تا کنون، تعداد بسیاری از آنان دستگیر و زندانی شده، عده ای  -

به شهادت رسیده اند .

تمامی کارمندان بهایی از ادارات دولتی اخراج شده اند.  -

تمامی افراد مسن بهایی با قطع حقوق بازنشستگی شان مواجه شده اند. -

تمام��ی ام��الک جامعه بهایی و بس��یاری از اموال و ام��الک بهائیان غصب و  -

مصادره شده است.

در بس��یاری از شهرها قبرستان های بهایی تخریب شده و دامنه این مظالم از  -

مرز دنیای زنده ها عبور نموده مرده های بهایی را نیز در بر گرفته است.

تمامی جوانان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه ها محروم گشته اند. یعنی یا  -

از ورود به دانشگاه ممنوع شده یا به محض ورود اخراج شده اند و ...

می دانی دلبندم، همه این ظلم ها و جفاکاری ها به نام مسلمانی و در لباس حمایت 

از اس��الم و در ظل حکومت منتس��ب به اسالم روی داده اس��ت. اشتباه نکن! دیانت 
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مقدس اس��الم جز برای استقرار عدالت و س��عادت ظاهر نشده است و نفوس مقدسه 

این دین جز برای رفاه و آس��ایش مردمان حیاتش��ان را فدا نکرده اند. اما گاهی ظلم 

ب��رای توجی��ه خود لباس عدل به ت��ن می کند و کینه و نفرت نق��اب محبت می زند. 

برای ما بهائیان هرگز این س��وء استفاده از دیانت مقدس اسالم برای استتار تعصبات 

جاهلیه، ساحت رفیع آن را به زیر نمی کشد و شان و حیثیتش را خدشه دار نمی سازد. 

طوری که چه در زندان، چه در ایران، و حتی در جهان دائما از شان و مرتبت دیانت 

مقدس اسالم در نزد همگان حتی خود مسلمانان، دفاع می کنیم.

می دانم س��وال خواهی کرد که من مادربزرگت، چرا در زندان اسیرم؟ بگذار برایت 

بگویم:

م��ا یک جم��ع هفت نفره به نام »ی��اران ایران« بودیم که جامع��ه بهائیان ایران را 

اداره می کردیم. به احوال شخصیه ش��ان مطابق با احکام دیانت بهایی رسیدگی نموده 

از آن��ان در مقابل مظالم وارده حمایت می کردیم. اگر از کار اخراج ش��ده و در تأمین 

مخارج یومیه ناتوان بودند، به کمک سایر بهائیان، طرق کسب معاش و آموزش حرفه 

و فن در اختیارشان می گذاردیم. اگر دچار بیماری شده قادر به تامین امکانات درمان 

نبودند از طریق پزشکان بهایی به یاریشان می شتافتیم. برای آموزش و تربیت اخالقی 

کودکان و جوانان امکاناتی فراهم می ساختیم و با یاری اساتید بهایی که از تدریس در 

دانشگاه ها اخراج شده بودند برای هزاران جوان بهایی از جمله پدر و مادرت در منازل 

بهائیان کالس درس و امکان ادامه تحصیل فراهم می آوردیم و ... .

تمامی تالش این جمع این بود که فعالیت هایی که در جهت »نسل کشی« جوانان 

بهایی صورت می گیرد، از طریق اقدامات س��ازنده خنثی ش��ود و این امر به گونه ای 

انجام ش��د که امروز نه تنها کینه ای از »حکومت«، »اس��الم« و »حکومت اس��المی« 

در دل احدی از بهائیان ایران وجود ندارد بلکه فرد فرد بهائیان به وطنش��ان عش��ق 

می ورزن��د، دیانت مقدس اس��الم را تقدی��س می نمایند و آرزوی خدم��ت به ایران و 

ایرانی��ان را در دل می پرورانند، به طوری که حت��ی عده ای از جوانان بهایی به صرف 

خدمت به کودکان هموطنشان در مناطق محروم به سال ها حبس محکوم شده اند.

البد س��ؤال دیگرت این اس��ت که چرا ش��ما در ایران نماندید؟ چرا با اینکه پدر و 

مادرت عاشق ایرانند و قلبشان برای اعتالء و سر افرازی ایران می تپد از ایران رفته اند 

و تو دور از وطنت متولد شدی؟
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پدر و مادرت از جمله هزاران جوان بهایی هستند که در موسسه »علمی آزاد« که 

زیر نظر جامعه بهایی ایران اداره می ش��د تحصیل نموده اند. بس��یاری از دانشگاه های 

معتمد جهان با مشاهده محرومیت جوانان مستعد بهایی ایران، شرایط ادامه تحصیل 

برایشان ایجاد نموده اند. بلی، بیگانگان آشنا گشته اند و دوران نزدیک و غریبان، یار.

والدین��ت نیز برای ادام��ه تحصیل مجبور به ترک وطن مالوف خویش گش��تند تا 

برای خدمت به کشور محبوبشان قوی تر و آماده تر شوند و آرزویشان را برای عظمت 

این س��رزمین مقدس تحقق بخش��ند. کودکم امیدوارم پاس��خی شایسته به سواالت 

احتمالی ات داده باشم. مطمئنم سایر هموطنانم در آینده ای نه چندان دور با سواالتی 

نظیر س��ؤاالت تو از طرف فرزندان و آیندگانش��ان رو به رو خواهند ش��د و در معرض 

س��واالتی نظیر این قرار خواهند گرفت که شما در مقابل »این همه بی عدالتی که بر 

هم وطنانتان وارد شده است چه کرده اید؟«

آرزو دارم ایش��ان امروز ب��ه گونه ای حرمت »عدالت« و »انص��اف« را پاس دارند و 

طوری به دفاع از حقوق هم وطنان برخیزند که پاس��خی شایسته برای فرزندانشان به 

همراه داشته باشند.

فریبا کمال آبادی

زندان اوین، آبان 1392



مسعود کردپور*

چرا صحبت از رعایت قانون و حقوق بشر هراس انگیز 
است؟

سران محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه

سالم و خسته نباشید

این روزها مطالبی چون تدوین حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی، رابطه زندانی 

و زندانبان، برخورد مس��ئوالن قضایی با زندانی و چگونگی قضاوت عادالنه در جامعه 

اس��المی را در روزنامه هایی که وارد زندان می شوند مطالعه می کنم. تفاوت نوشتارها 

با واقعیتی که من و هم بندانم در آن قرار داریم بس��یار زیاد اس��ت. هر بار در فکر فرو 

می روم و با دوستان در زندان بحثمان می شود که آیا این سخنان را باور کنیم یا رفتار 

و سلوک مسئولین و کارگزاران محلی حکومت و وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی 

را که در اثر س��وء مدیریت این افراد در طی س��ال های گذش��ته بر مردم بی گناه این 

*  مس��عود کردپور: نامه به س��ران سه قوه - آذر 1392. مسعود کردپور در بوکان و از پدری مهابادی 
و م��ادری بوکانی به دنیا آمد. او که س��ابقه روزنامه نگاری ه��م دارد، دبیر آموزش و پرورش بود. ابتدا 
در مرداد 1387 بازداش��ت ش��د و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. به واسطه 
مس��ائل سیاس��ی، با وجود بیش از 20 سال سابقه تدریس، از تدریس در مدارس نیز منع شد. کردپور 
مجددا در اس��فند 1391 و هنگامی که برای پیگیری امور برادر بازداش��ت ش��ده اش، خسرو، به اداره 
اطالعات مهاباد مراجعه کرده بود، در آنجا بازداش��ت شد. مس��عود کردپور در نهایت به اتهام اجتماع و 
تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کش��ور به تحمل س��ه سال حبس و از بابت فعالیت تبلیغی علیه 
نظام به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری محکوم ش��د. درباره برادران کردپور در توانا بیش��تر بخوانید: 

برادران کردپور؛ راویان کردستان.

http://www.rahesabz.net/story/78684/
http://www.rahesabz.net/story/78684/
https://tavaana.org/fa/kordpoor-profile
https://tavaana.org/fa/kordpoor-profile
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منطقه تحمیل شده است؟

در مدت 9 ماهی که از بازداش��ت اینجانب می گذرد، علیرغم تالش های وافر جهت 

گفتگو و مفاهمه با مس��ؤولین و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر، متأسفانه پاسخ 

شایس��ته جز توصیه به س��کوت در رابطه با تظلماتی که نس��بت به اینجانب و برادرم 

خس��رو کردپور و بسیاری از زندانیان و شهروندان وجود دارد نشنیده ام، لذا ناگزیر از 

نوش��تن این نامه به شما روس��ای قوای سه گانه کشور شدم، چون معتقدم که زندان 

چاره مشکالت نیست.

نکات زیر را در رابطه با پرونده خود و همچنین مشکالت و مصائبی که در مناطق 

کردنشین وجود دارد به استحضار می رسانم، امید است که برایتان مؤثر واقع شود:

اینجانب حدود 18 س��ال در مدارس و دانشگاه های کشور تحصیل کرده ام و حدود 

21 س��ال به تدریس در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهرهای مختلف کشور 

از جمله تهران، اصفهان، بوکان و تکاب مشغول بودم. خوشبختانه در طی ایام زندگی 

که 42 سال سن دارم هیچ گاه شاکی خصوصی نداشته ام. اکنون نیز حدود 15 سال 

است که در چارچوب اخالق حرفه ای روزنامه نگاری با رعایت قانون، به فعالیت مدنی و 

انسانی و روزنامه نگاری روی آورده ام و علیرغم نوسانات و تالطمات سیاسی و امنیتی 

سال های اخیر در کشور و بویژه کردستان با مشکالت آنچنانی روبه رو نگردیده ام. ولی 

متأسفانه طی چند سال اخیر در پی تنگ نظری ها و تغییراتی که در حوزه مدیریتی 

کشور رخ داده است با مشکالت عدیده ای از جمله تبعید، محروم از تدریس و زندان 

روب��ه رو گردیده ام و در س��ال 87 به یک س��ال حبس تعزی��ری و بازخریدی اجباری 

محکوم شدم و اکنون بار دیگر از حدود 9 ماه پیش به همراه برادرم خسرو در مهاباد 

بازداشت و پس از 4 ماه بالتکلیفی و نگهداری در شرایط سخت انفرادی در مهاباد و 

ارومیه از تیرماه سال جاری در زندان مهاباد به سر می بریم.

متأسفانه استدالالت و دفاعیات اینجانب و برادرم خسرو و وکالیمان در طی دوران 

بازداش��ت و در دادگاه انق��الب، مورد توجه مس��ئولین امر قرار نگرف��ت و ما به دلیل 

اطالع رس��انی و انتقاداتی که در طی س��الیان اخیر به سیاست های حاکمیت و نحوه 

مدیریت در این منطقه داش��تیم به حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم 

گردیدیم. آنچه که موجب تعجب اس��ت این اس��ت که چنانچه روزنامه نگاری در این 

منطقه در چارچوب آنچه که در روزنامه ها و مطبوعات سراس��ری و یا بین جناح های 
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حاکمیت مطرح می ش��ود صحبت کند و یا بگوید که چرا قانون اساسی و حقوق ملت 

بعد از گذشت 34 سال از انقالب در ابتدایی ترین شکل آن هم رعایت نمی شود، جرم 

نابخش��ونی مرتکب شده و باید به حداکثر مجازات محکوم گردد؟ این در حالی است 

که حدود 34 سال پیش در اوایل انقالب امام خمینی اعالم نمودند که مارکسیست ها 

در بیان عقیده آزادند. حال ما به دلیل اظهارنظر و انتقاد از وضعیت موجود که هدف 

از آن جز اصالح امور و حل مشکالت مردم نبوده به تبعید و زندان محکوم می شویم، 

این در حالی است که مسئولین مدعی هستند که کشور ام القرای جهان اسالم است 

و حکومت عدل علی الگوی حکومتداری کش��ور می باش��د. آن حضرت می فرمودند تا 

مخالفین دس��ت به شمش��یر نبرند حقوقشان را از بیت المال قطع نخواهم کرد، حال 

چگونه اس��ت که بعد از گذش��ت 34 سال از انقالب که آرمان های آن آزادی و عدالت 

ب��ود و هزاران نفر برای پیروزی آن جان خود را ف��دا کردند، منتقدین و مخالفین به 

دلیل اظهار نظر در مورد وضعیت کش��ور به تبعید و زندان محکوم می ش��وند و هنوز 

بسیاری از اصول قانون اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدین است در محاق 

توقیف به سر می برد و هنوز زمینه های اجرایی شدن آن فراهم نشده است؟ چرا اصل 

168 قانون اساس��ی که در رابطه با جرائم سیاسی و مطبوعاتی است اجرا نمی شود و 

آن ها را بدون حضور هیات منصفه به زندان محکوم می کنند؟ 

لذا با توجه به ش��رایط امنیتی سیاسی حاکم بر منطقه، اینجانب هیچ گونه امیدی 

به قضاوت عادالنه و مستقل در دادگاه های استان آذربایجان غربی ندارم و از مسئوالن 

قضای��ی رده باالی کش��ور تقاضا دارم که از طریق قضات مس��تقل پرونده اینجانب و 

برادرم را مورد رس��یدگی مجدد قرار دهند تا از نزدیک به نحوه رسیدگی و چگونگی 

صدور حکم در دادگاه های این مناطق آشنا شوید.

روسای محترم سه قوه،

ب��اور بفرمائید که ش��ما هم اگر یک ش��هروند کرد بودی��د و در موقعیت و جغرافیای 

امنیت��ی، سیاس��ی، اقتصادی و اجتماع��ی منطقه زندگی می کردید و از یک س��و در 

معرض سیاس��ت های به ش��دت متمرکز حاکمیت که نتیجه ای ج��ز واگرایی هرچه 

بیشتر ندارد قرار می گرفتید و از سوی دیگر با سوء مدیریت های ناکارآمد و تضییقات 

و برخوردهای امنیتی س��لیقه ای و محرومیت ه��ای اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و 
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ن��داری و بیکاری روبه رو می ش��دید، حتما به این وضعی��ت اعتراض می کردید و تاب 

تحمل نداش��تید. متاس��فانه سیاس��ت های انقباضی حاکمیت طی چند سال گذشته 

هرگونه راه قانونی اعتراض و انتقاد را بسته است و سیاست های امنیتی در این منطقه 

فاقد کمترین انعطاف است و این مسئله از یک سو باعث بروز حساسیت و شکنندگی 

هر چه بیشتر فضای سیاسی و امنیتی و از سوی دیگر ازدیاد هرچه بیشتر پرونده های 

سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی در چند سال اخیر شده است.

رفتار نیروهای امنیتی در منطقه، بدور از تس��امح و تس��اهل و با سخت گیری های 

غیرضروری همراه بوده و فضا برای فعالیت های منتقدین هر روز محدودتر می ش��ود. 

در چنین ش��رایطی اندیشه و فعالیت سیاسی هرچه بیشتر زیرزمینی شده و جنگ و 

خش��ونت و ش��بنامه، جای روزنامه و گفتگوی متمدنانه و مدنی را خواهد گرفت و در 

نتیجه حقوق بشر و منافع ملی و مردم محروم منطقه هرچه بیشتر پایمال خواهد شد.

رئیس جمهور منتخب جناب دکتر روحانی، 

به نظر اینجانب برای حل مش��کالت و معضالت کش��ور راه های گفتگو و مفاهمه بین 

حاکمی��ت و نهادهای مدنی و روزنامه نگاران ش��جاع و منتق��د و حتی مخالف باید باز 

باش��د تا مش��کالت به طور شفاف بیان و ریشه یابی شده و جامعه و حکومت از تباهی 

و فس��اد پاالیش ش��ود. نهادهای مدنی بذرهای دموکراس��ی و حقوق بشر هستند و 

در جه��ان کنونی که عصر ارتباطات اس��ت، بدون حضور مردم آگاه و باس��واد که در 

قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شناسنامه دار و مسئولیت پذیر سازماندهی شده 

باشند، نمی توان به پیشرفت و توسعه پایدار رسید.

دولتمردان و مجلس نشینان محترم، به نظر اینجانب راه برقراری امنیت در منطقه، 

افزایش بودجه نهادهای امنیتی و قضایی و فش��ار بیشتر بر فعاالن عرصه های مختلف 

و روزنامه نگاران نیس��ت، بلکه این مس��اله باعث شکاف بیش��تر بین حاکمیت و مردم 

و برقراری امنیت گورس��تانی خواهد ش��د. راه برقراری امنیت در منطقه و توس��عه و 

پیش��رفت در مناطق کردنشین، به رس��میت شناختن آزادی های مش��روع و قانونی 

ش��هروندان و به بیانی دیگر حکومت بر دل و جان مردم اس��ت، چنانچه مردان خدا و 

انبیای الهی رمز پیروزی و موفقیت خود را به دست آوردن قلوب مردم می دانستند.

به نظرش��ما سران محترم، جرم کس��انی که به آن ها اجازه داده نشده که حتی در 
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چارچوب قوانین موجود به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بپردازند و اکنون در 

زندان به سر می برند چیست؟ این افراد و حتی بسیاری از زندانیان که به دلیل شرایط 

سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی در زندان به س��ر می برند معلول مدیریت ناکارآمد و 

غیرعلمی در عرصه  ای سیاس��ی و امنیتی کش��ور هس��تند و جرمی جز اینکه محل 

تولدش��ان کردستان اس��ت مرتکب نشده اند. لذا خواهشمند اس��ت دستورات الزم را 

جهت بررسی مجدد پرونده آن ها صادر فرمایید تا درصورت امکان آزاد شوند و دوباره 

به کانون خانواده خود برگردند.

رئیس محترم قوه قضائیه، 

متأس��فانه داش��تن کتاب قانون اساس��ی در زندان مهاب��اد ممنوع اس��ت و علیرغم 

درخواس��ت های مکرر اینجانب برای دریافت کتاب قانون اساس��ی نتوانستم آن را به 

دست آورم. بنده معتقدم داشتن و خواندن و دانستن قانون اساسی و قوانین کشور نه 

تنها برای شهروندان حتی برای مخالفین نیز ضروری است به طوری که وجود قوانین 

غیرمنطبق با خواست های شهروندان از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است.

روسای محترم،

بدانی��د انگار عده ای در این منطقه ت��الش می کنند که مردم از حداقل حقوق قانونی 

خودش��ان بی اطالع باش��ند و قانون س��تیزی را رمز ماندگاری در قدرت و ثروت و به 

دس��ت آوردن حقوق های میلیونی خود می دانند. رابطه عده ای با قانون و قانونمداری 

مثل رابطه جن و بسم الله است. برای بنده مشخص نیست که چرا صحبت از رعایت 

قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عده ای هراس انگیز است؟ در 

واقع می توان گفت تجزیه طلبان واقعی کسانی هستند که از حاکمیت قانون و رعایت 

حقوق بش��ر واهمه دارن��د و تالش می کنند مردم و فعالی��ن عرصه های مختلف را به 

ش��یوه های گوناگون به تخطی و س��رپیچی از قانون سوق دهند و زمینه برخوردهای 

امنیتی و قضایی را فراهم آورند و بدین شیوه از آب گل آلود ماهی بگیرند و تداوم و 

بقا و قدرت خود را در این شرایط تضمین کنند.

لذا خواهشنمد است شما سروران ترتیبات الزم را جهت برقراری حکومت قانون و 

نیز اجرای فصل سوم قانون اساسی که در رابطه با حقوق ملت در منطقه است فراهم 
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آورید تا روزنامه نگاران و فعالین مدنی و ش��هروندان بتوانند به صورت مس��المت آمیز، 

منطقی و مدنی در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.

مسعود کردپور

روزنامه نگار

زندان مهاباد – 19 آذرماه 92



اعضای پیشین یاران* 

ناگهان خدمت ما خیانت تشخیص داده شد

جناب حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی

ریاست محترم جمهور

بدون شک در تاریخ هر کشوی لحظات بسیار مهمی پیش می آید که در آن اقداماتی 

به ظاهر س��اده می تواند س��یر زندگی ملت را تغییر دهد، س��وء تفاهمات دیرینه را از 

میان بردارد، و فصلی جدید در سرنوشت مردم آغاز نماید.

دعوت اخیر جناب عالی برای ش��رکت در گفتمانی همگانی درباره حقوق و وظایف 

ش��هروندی، بارقه امیدی در قلوب روشن نموده که شاید چنین لحظه ای اکنون برای 

مردم ش��ریف ایران و سرنوش��ت این سرزمین مقدس فرا رس��یده است. ما نیز ضمن 

گرامیداشت این اقدام مبارک بر آن شدیم که در پاسخ به مسئولیت اخالقی عمیق که 

نس��بت به وطن خود علی الخصوص نسبت به جوانان این مرز و بوم احساس می کنیم 

منویات قلبی خود را بیان نموده در این گفتمان مهم شرکت کنیم.

م��ا این اقدام را از درون س��لول زندان و علیرغم محدودیت های ناش��ی از آن و به 

عنوان جمعی از شهروندان قانونمند این مملکت انجام می دهیم، شهروندانی که بیش 

*  نامه هفت مدیر زندانی بهایی به حس��ن روحانی به مناس��بت تدوین »منشور حقوق شهروندی« - 
آذر 1392. گروه یاران ایران متشکل از هفت نفر از مدیران جامعه بهایی ایران است. وظیفه این گروه 
رس��یدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه س��یصدهزارنفری بهاییان ایران بوده است. هر هفت 
نفر در اسفند 1386 و اردیبهشت 1387 بازداشت شدند. اتهام این هفت نفر »جاسوسی برای اسرائیل، 
توهین به مقدس��ات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی« اعالم شد و دادگاه پس از دوسال برای هر 

کدام از این افراد حکم 20 سال زندان صادر کرد.

https://hra-news.org/fa/letters/<0646><0627><0645><06C0>-<0647><0641><062A>-<0645><062F><06CC><0631>-<0632><0646><062F><0627><0646><06CC>-<0628><0647><0627><0626><06CC>-<0628><0647>-<0631><0626><06CC><0633> <062C><0645>
https://hra-news.org/fa/letters/<0646><0627><0645><06C0>-<0647><0641><062A>-<0645><062F><06CC><0631>-<0632><0646><062F><0627><0646><06CC>-<0628><0647><0627><0626><06CC>-<0628><0647>-<0631><0626><06CC><0633> <062C><0645>
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از 5 س��ال پیش صرفا به دلیل خدمات خود جهت تمشیت امور داخلی جامعه بهائی 

ایران دستگیر و روانه زندان شدند. به عالوه از این رو در این ایام پر واقعه و خطیر به 

نوش��تن این نامه پرداختیم تا مبادا تاریخ از ما به عنوان کسانی یاد کند که در انجام 

وظایف خود قصور نموده اند.

جناب روحانی!  

اگرچ��ه نف��س ابراز تمایل به بررس��ی و رعایت حقوق حقه ش��هروندی افراد ملت به 

خ��ودی خود از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت، اما در اینج��ا الزم می دانیم که با 

قاطعی��ت تم��ام بیان کنیم که در نظر ما یگانگی و براب��ری و آزادی تمام مردم صرفا 

س��اختاری مدنی و قانونی محس��وب نمی گردد بلکه اصلی  اس��ت روحانی که منبع و 

سرچشمه اش آفریننده یکتایی است که تمامی نوع بشر را از تراب واحد خلق فرموده. 

مردم ایران به حق مایلند که زندگی فردی و جمعی ش��ان مرفه و ش��کوفا باشد، آرزو 

دارند که فرزندان ش��ان ترقی کنند، جوانانش��ان راه پیشرفت را بپیمایند و ملتشان از 

صلح و آرامش برخوردار باش��د. اما بدیهی اس��ت که هیچ یک از این آرمان ها محقق 

نخواهد شد مگر آنکه شرایط اجتماعی و قانونی این امکان را فراهم سازد که با تمامی 

اجزاء اجتماع صمیمانه و مش��فقانه رفتار شود، افراد از حقوق بنیادین خود برخوردار 

باش��ند و هیچ کس به دلیل قومیت، جنس��یت، عقاید دینی و با به هر دلیل دیگری 

مورد ظلم قرار نگیرد.

هرچند گفتمان جاری حقوق ش��هروندی پیرامون منش��وری اس��ت که در دست 

نگارش اس��ت، اما اینجانبان معتقدی��م که فراتر از اظهار نظر درب��اره مندرجات این 

منشور، این دعوت فرصت مغتنمی ا ست تا وضع و موقعیت ملت خود را مورد بررسی 

و بازنگری قرار دهیم و ببینیم که مایلیم در چگونه اجتماعی زندگی کنیم و مختصات 

جامعه مطلوب ما کدام است؟

برای اینکه چنین تفحصی از کارایی الزم برخوردار باش��د الزم اس��ت ابتدا سواالت 

دقیقی در مورد وضع جامعه و محیطی که می خواهیم نس��ل آینده ما در آن پرورش 

یابد مطرح س��ازیم و به قلب و روح خود مراجعه کنیم و از خود بپرس��یم که با توجه 

به اینکه ایران عزیزمان در گذشته دچار انواع و اقسام تعصبات، تبعیض ها، خشونت ها 

و دیگ��ر معضالت اجتماعی بوده به گونه ای ک��ه آثار نامطلوب آن را می توان در تمام 
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عرصه های اجتماع مالحظه نمود، حال با توجه به تجربیات گذش��ته واقعًا مهم ترین و 

واالترین اصول و قواعدی را که برای وطنمان و ش��هروندانش آرزو می کنیم چیست؟ 

و از چه راهی می توان بدان ها دست یافت؟ چگونه می خواهیم احترام و شرافت ذاتی 

هر فرد را حفظ نماییم؟ چگونه هر جزء از اجزای مختلف اجتماع از فضایی س��ازنده 

بهره من��د خواهند ش��د؟ برای اینکه زنان بتوانند س��هم کامل و مس��اوی خود را در 

پیشرفت اجتماعی کشور ادا نمایند چه شرایط و امکاناتی باید ایجاد شود؟ می خواهیم 

با کودکان چگونه رفتار ش��ود؟ چگونه می توانی��م اقلیت ها اعم از قومی و دینی و هر 

ن��وع اقلیت دیگر را قادر س��ازیم ک��ه با آزادی و دوش به دوش دیگران در به س��ازی 

اجتماع مش��ارکت کنند؟ چه بای��د کرد تا نظرها و عقاید مختل��ف مورد احترام قرار 

گیرند؟ چگونه خشونت را از اجتماع خود بزداییم؟ چگونه حق آموزش برای همگان را 

تضمین کنیم؟ این افکار از جمله موضوعاتی است که باید راهنمای ما در جستجوی 

اصول هدایت کننده اجتماع و تدوین حقوق شهروندی باشد.

جناب رییس جمهور!  

مش��ورت با عناص��ر مختلف اجتماع درباره آینده مملکت صرف��ا می تواند قدمی اولیه 

در راه بنیان چنین اجتماع مترقی محس��وب  گردد، اما آنچه اهمیت اساسی دارد این 

اس��ت که برنامه های آموزش و پرورش کشور بازبینی شوند تا اطمینان حاصل کنیم 

که زمینه اجتماعی الزم برای پرورش یک فرهنگ پیش��رو فراهم می ش��ود. فرهنگی 

که بر اس��اس اصولی بنیادین از قبیل شرافت و کرامت انسان و تساوی شهروندان در 

برابر قانون استوار است.

مس��لما تهیه و تدوین س��ندی برای تعیین حقوق شهروندی مردم می تواند قدمی 

مهم در راه پیشرفت کشور باشد، اما اگر این منشور به دقت تدوین نشود و یا بدتر از 

آن اگر عمًد برای ایجاد جدایی تنظیم شود می تواند به وسیله ای برای اعمال تبعیض 

و تداوم س��رکوب تبدیل گردد. بنابراین عالوه بر بهره برداری از گفتمانی آزاد و ترویج 

برنامه های آموزش��ی صحیح، آنچه برای تضمین حقوق ش��هروندی ملت شریف ایران 

شدیدا مورد نیاز است، اوال وضع قوانینی ا ست که با صراحت کامل حافظ این حقوق 

باشد و ثانیا تاسیس ساختارهای الزم است که اجازه ندهد اجرای این قوانین موکول 

به تفسیرهای مستبدانه و دلخواهانه گردد.
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احکام صادره برای هزاران نفر از بهائیان در اخراج از مشاغل دولتی، اعدام بیش از 

200 نفر از بهائیان، اخراج هزاران نفر از جوانان دانش��جو از دانش��گاه ها در گذشته و 

همچنین احکام صادره در هش��ت سال اخیر برای صدها شهروند بهائی و وقایع وارده 

ب��ر م��ا هفت نفر و روند قضایی که منجر به محکومیت هریک از ما به بیس��ت س��ال 

زن��دان گردید، دالیلی گویا بر اهمیت این نکته اس��ت و ضرورت وجود ضمانت برای 

اجرای این قوانین را صد چندان مورد تاکید قرار می دهد. کما این که سالیان دراز ما 

ب��ا اطالع کامل دوایر مختلف دولتی افتخار خدمت به جامعه بهائی ایران را داش��تیم 

اما ناگهان یک روز به دنبال کج اندیشی و اعمال سلیقه های فردی برخی از مسئولین 

امور، چنین تصمیم گرفته شد که اقدامات و خدمات ما غیرقانونی شناخته شود و در 

نتیجه اکنون قریب به شش سال است که در زندان به سر می بریم.

جناب رییس جمهور!  

به راس��تی اگر تدبیری چاره ساز اندیشیده نشود در شرایطی که حقوق افراد می تواند 

اینچنین خودس��رانه و دلخواهانه پایمال شود، چه کس��ی می تواند مطمئن باشد که 

همین اتفاق و همین سرنوش��ت که امروز ما گرفتار آن هس��تیم، فردا گریبان گیر او 

نخواهد شد؟!

در پایان توفیق حضرت عالی در راه خدمت خالصانه به ملت بزرگ ایران برای تحقق 

عدالت، آزادی و برابری آرزومندیم.

با احترام،

وحید تیزفهم

جمال الدین خانجانی 

سعید رضایی

مهوش شهریاری 

بهروز عزیزی توکلی 

فریبا کمال آبادی

عفیف نعیمی



نامه گروهی 24 زندانی رجایی شهر*

هیچ قانونی در حفظ حقوق ما اجرا نمی شود

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، 

کلیه نهادهای حقوق بشری

و جناب احمد شهید

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران

با درودهای گرم،

در رابطه با زندانی کردن انس��ان ها با روند غیرقانونی و زیر پا گذاش��تن حقوق حقه 

زندانیان در ایران الزم اس��ت اعالم نماییم، طبق تحقیقات و مدارک مس��تند موجود 

روند غیرقانونی فوق از مرحله دس��تگیری تا بازجویی و محاکمه و نگهداری در زندان 

به  طور مس��تمر و پیوس��ته صورت می گیرد که ناگزیر به مواردی از آن که به صورت 

رویه ای عمومی درآمده اشاره خواهیم کرد: 

1. عطف به ماده 33 قانون اساس��ی و ماده 2 قانون مجازات اس��المی که ناظر به 

قانونی بودن جرم و مجازات اس��ت، این قانون در مورد زندانیان سیاس��ی و عقیدتی 

بویژه آنان که در سالن 12 زندان رجایی شهر محبوس می باشند، اعمال نگردیده و ما 

امضاکنندگان این نامه هیچ جرمی مرتکب نشده ایم که مستحق زندانی شدن باشیم.

2. اص��ل 33 قانون اساس��ی و م��واد 112 لغایت 118 و 129 از قان��ون آیین نامه 

*  نامه 24 زندانی رجایی شهر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد / اسفند 1392. 

http://www.kampain.info/old/kampain.info/mere77b-2.html?id=901
http://www.kampain.info/old/kampain.info/mere77b-2.html?id=901
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دادرس��ی کیفری به تش��ریفات مربوط به احضار، اخطار و جلب و تفهیم اتهام تاکید 

می نماید؛ در حالی که اغلب قریب به اتفاق زندانیان سیاسیی عقیدتی بدون احضار و 

یا اخطار قانونی و به صورت کامال غیر قانونی و بعضا با ضرب و شتم، توهین و اهانت 

و تا مدت ها در بازداشتگاه های غیرقانونی و سلول های انفرادی و در شرایط کامال غیر 

انسانی نگهداری شده و می شوند.

3. م��ا زندانی��ان عقیدتی سیاس��ی برخالف اص��ل 159، 172، 173 و 168 قانون 

اساس��ی و تصریح ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب به صورت 

غیرقانونی، در دادگاه های غیرقانونی بویژه دادگاه انقالب،، بدون حضور هیات منصفه 

و بدون داشتن وکیل اختیاری و به صورت زیر فشار محاکمه و به حبس های طوالنی 

مدت محکوم گردیده ایم در حالی که در برخی از احکام غیرقانونی به تبعید و نفی بلد 

رس��یده که در مواردی اشاره نگردیده [کذا در اصل]؛ اما عمال و به صورت غیرقانونی 

توس��ط مقامات اداره اطالعات -و نه الزاما مقامات قضایی- مازاد بر حکم تحریر شده، 

همگی به زندان هایی از جمله رجایی شهر تبعید گردیده ایم.

4.  چنانکه اش��اره شد برخالف اصل ش��خصی بودن مجازات و ممنوعیت تفتیش 

اموال و اسناد غیر مرتبط با جرم حتی غیر مرتبط با شخص متهم، اموال آن ها توقیف 

و ضبط گردیده و حتی در مواردی هیچ  گاه مسترد نشدهه و نمی شود برخالف ماده 

96 ب��ه بعد از آیین نامه دادرس��ی کیفری و قانون احترام و حفظ حقوق ش��هروندی 

احکام مربوط به ورود به منازل و اماکن متهمین و اصوال ثابت نش��ده توس��ط قضات 

غیر صالح ابطال یافته است.

5. آنگونه که اش��اره گردید طبق ماده 38 و 39 قانون اساس��ی و ماده 570 بعد از 

قانون مجازات اسالمی، متهمین در هنگام بازجویی مورد آزار و اذیت و هتک حرمت 

ق��رار گرفته اند، چنانچه جناب احمد ش��هید و نمایندگانن اصلی نهادهای مس��تقل 

حقوق بش��ری، امکان دیدار با زندانیان عقیدتی سیاس��ی را داش��ته باشند، مدارک و 

مستندات تقدیم خواهد شد.

6. ضرورت دارد اش��اره نماییم به استناد ماده 186 قانون مجازات اسالمی پیشین 

ده ه��ا هزار نفر به ج��رم عضویت و هواداری از گروه ها تحت عن��وان محارب، تهدید، 

مجازات و اکثرا اعدام ش��ده اند؛ حال ماده مذکور به علتیی حذف گردیده اس��ت. نظر 

به آثار و تاثیرات حصر در تمام دنیا، از جمله مقررات جمهوری اس��المی و به استناد 
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ماده 10 قانون مجازات های اسالمی مصوب 1392، محکومین مشمول قانون منسوخ 

می بایس��ت فورا آزاد شوند که چنین نشده اس��ت و طبق اصول و مصوبات، ترتیبات 

م��وارد قانون جدید نظر به عدم عطف به ماس��بق ب��ودن قوانین ناظر به آینده بوده و 

تس��ری به گذش��ته ندارد؛ بنابراین همه متهمین فوق علیرغ��م تصریح قانون فوق به 

صورت غیرقانونی، در تمامی زندان ها از جمله سالن 12 زندان رجایی شهر نگهداری 

می ش��وند. بنابراین از تاریخ ابالغ اجرایی ش��دن قانون، یعنی از 1392/3/21 همه در 

توقیف غیرقانونی به سر می برند.

7.  نظر به ماده 134 قانون مجازات اسالمی که می بایست موارد تعدد جرم تا سه 

جرم اشد مجازات ایجاد گردد؛ با توجه به تصحیح قانونی، با قانون شکنی صریح، دلیل 

نیاز به قانون دوباره بوده است. ]کذا در اصل[

8. عالوه بر موارد باال می بایس��ت به صدور احکام اعدام و قصاص در دادگاه های در 

بسته انقالب و توسط قاضی های غیر قانونی و غیر مستقل و فاقد صالحیت در محاکم 

انقالب اش��اره نماییم، به گونه ای که بالغ بر 400 محکوم به اعدام در س��الن عقیدتی 

ش��ماره 10 رجایی شهر و س��الن 12 عقیدتی سیاسی رجایی شهر مثل زانیار مرادی 

و لقمان مرادی و هوش��نگ رضایی و اف��زون بر 1150 مورد قصاص در زندان رجایی 

شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. به غیر از احکام اعدام که هر هفته 5 نفر از 

آن ها به چوبه دار سپرده می شوند، صدها حکم ابد مثل محمد نظری، خالد فریدونی، 

افش��ین بایمانی، خالد حردانی، شهرام پورمنصور، فرهنگ پورمنصور، سعید ماسوری، 

حاج کریم معروف عزیزی و عمر... در سالن 12 سال های زیادی را سپری کرده اند، در 

حالی که بسیاری از آن ها بی گناه به چنین حبس هایی محکوم شده اند.

9. افزون بر موارد باال می بایست به شرایط ضد قانونی و ضد حقوق بشری زندانیان، 

از جمله ش��رایطی که زندانیان عقیدتی سیاس��ی در آن نگهداری می شوند، اشاره ای 

داشته باشیم.

آیین نامه س��ازمان زندان ها، روابطی را طرح کرده که باید توسط بازرسین سازمان 

زندان ها بر اجرای آن، نظارت مس��تمر و منظم داشته باشند؛ اما زندانبانان به صورت 

خودس��رانه، به اعمال س��لیقه خود مبادرت می ورزند. برای نمونه ماده 30 آیین نامه 

هدف زندان و تحت مراقبت قانونی بازپروری و بازسازگاری از طریق ماده 24 در تامین 

بهداش��ت، تربیت بدنی و تفریح سالم، ماده 68 اش��تغال، ماده 140 اقدام به آموزش 
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رایگان، ماده 144 تعهد به تاس��یس کتابخانه یا مکان مطالعه، ماده 147 وسایل فنی 

و بصری دفتری و ماده 151 امکانات و وسایل از جمله سالن های سرپوشیده ورزشی 

می باشد؛ اما در زندان رجایی شهر به ویژه سالن 12، نه تنها هیچ  یک از این امکانات 

وجود ندارد، بلکه طی 24 س��اعت ش��بانه روز تنها مدت 2 ساعت برای هواخوری در 

سالن گشوده می شود و طی 22 ساعت بقیه، زندانیان بدون هیچ امکاناتی در سلول ها 

و راهروهای زندان محبوس هس��تند و تنها اتاق کوچکی که به عنوان کتابخانه از آن 

استفاده می شد، اخیرا به دستور آقای مردانی، رییس زندان تخلیه و تخریب شد.

10. ب��ا وجود اینکه ماده 69 بر مراقبت های پزش��کی و بیمارس��تانی تاکید و مواد 

102، 103، 104، 111 و 117 مس��ئولیت معاینه و هزینه دارو و درمان را بر عهده 

زندان گذاش��ته، زن��دان جز در موارد س��رماخوردگی وو آزمایش های پیش پا افتاده، 

ن��ه تنها اقدامی جدی برای س��المت زندانیان نمی کند بلکه تم��ام هزینه را بر عهده 

زندانیان گذاشته و بر خانواده آن ها تحمیل می کنند.

ش��ایان توجه است که طی سال گذش��ته فقط در سالن 12 منصور رادپور، مهدی 

حکمتی، محمد مهدی زاویه، افشین اسانلو و علیرضا کرمی خیرآبادی به دلیل همین 

شرایط غیر انسانی و عدم رسیدگی فوت شدند. در زندانن رجایی شهر به طور متوسط 

هفته ای یک نفر جان خود را از دست داده، یا به دالیل مرتبط کشته می شود.

11. م��واد 47 و 125 و 213 آیین نام��ه بر حق مرخص��ی و موارد دیگر 80، 483، 

185 و 297 ب��ر مکاتب��ه و مالقات حضوری تاکید ویژه دارد، اما تنها امکانی که برای 

زندانیان باقی مانده، مالقات غیرحضوری با شرایطط ویژه به مدت 20 دقیقه در هفته 

اس��ت. این در حالی اس��ت که ارتباط تلفنی وجود نداشته و زندانبانان از ترس اینکه 

مبادا زندانیان بتوانند با خانواده خود ارتباط برقرار کنند؛ دستگاه های ارسال پارازیت 

را نصب نموده اند که به شدت سالمت ما زندانیان را به خطر انداخته است.

12. اص��ل 39 قانون اساس��ی هرگون��ه هتک حرمت و حیثی��ت زندانی را موضوع 

مج��ازات دانس��ته و م��اده 101 آیین نامه س��ازمان زندان ها، هرگون��ه برخورد تند و 

توهین آمیز و تنبیه بدنی را به کلی ممنوع کرده اس��ت؛ اما درر زندان رجایی شهر به 

هنگام ورود به قرنطینه زندانی را لخت و عریان کرده و به ش��یوه بس��یار تحقیرآمیز 

به ویژه در برخورد با زندانیان عادی، حتی درون ماتحت زندانی را تفتیش می کنند.

هنگام اعزام به مراکز پزش��کی و یا قضایی به او دس��تبند و پابند زده و با توسل به 
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زور لباس زندان که طبق آیین نامه، پوشیدن آن الزامی نیست بر تن زندانی می کنند 

که اگر زندانی مقاومت کند همچون لقمان مرادی، موردد ضرب و ش��تم وحش��یانه 

قرار می گیرد که تا مرز بی هوش��ی و خونری��زی داخلی پیش می رود. برای اثبات این 

مورد مس��تندات پزشکی وجود دارد و نظر به اینکه طبق ماده 20 تاسیس و استفاده 

از کلیه زندان ها، فقط مختص س��ازمان زندان ها می باش��د و مراجع قضایی، اجرایی، 

امنیتی و انتظامی از این کار اکیدا منع شده اند، اما دستگاه هایی مثل سپاه پاسداران، 

وزارت اطالعات، سپاه و اطالعات قوه قضاییه دارای دادگاه های و زندان های متعدد و 

غیرقانونی در درون و بیرون زندان ها هستند. این دستگاه ها به صورت آشکار زندانیان 

سیاسی عقیدتی را مورد اذیت و آزار بسیار قرار داده و اموری مربوط به مرخصی، عفو، 

آزادی های موردی یا عمومی و مش��روط و اعزام مجدد ب��ه بازجویی های غیر قانونی 

پس از قطعی شدن حکم ها نیز دخالت می کنند؛ این اعمال خودسرانه به صورت روال 

عادی درآمده است.

13. این دس��تگاه های امنیتی ذی نفوذ، حکم های مورد نظر خود را در دادگاه های 

بدوی و تجدید نظر از پیش به قضات وابسته و غیرمتعهد و غیر صالح دیکته می کنند 

و آنان نیز همین حکم ها را ظرف چند دقیقه به صورتت کامال فرمایش��ی به متهمان 

اعالم و انشا می کنند.

14.  نظ��ر به اینکه مواد 93 و 95 در تغذیه ح��اوی کالری و ویتامین های کامل و 

کافی با س��بزیجات تازه و میوه تازه، هر هفته س��ه بار و برای هر بار، 300 گرم تاکید 

نموده، اما نه تنها چنین امکانی در اختیار زندانیانن قرار نمی گیرد، بلکه عمال زندان، 

هزینه تغذیه را بر عهده زندانیان گذاشته، و به این دلیل که غذای زندان قابل خوردن 

نیس��ت، زندانیان مجب��ور به تامین مواد غذایی با قیمت بس��یار گران از درون زندان 

هستند که این امر موجب تحمیل هزینه سنگین بر خانواده زندانی گردیده است.

در عنایت به موارد باال، به اس��تحضار مراجع ذی صالح و مقامات مرتبط به مس��ایل 

حقوق بش��ری می رس��انیم که بنابر زیرسازی اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی مصوب 

مجلس ش��ورای ملی در س��ال 1354، اعالمیه جهانی حقوق بشر به صورت قانونی و 

قواعد آمری حکومت ایران اعالم شده؛ بنابراین کلیه اقدامات غیرقانونی که به مواردی 

از آن اش��اره ش��د برخالف اصول 2، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 18 اعالمیه 
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جهانی حقوق بشر می باشد. از شما دعوت می کنیم با اعزام نماینده به ایران و مشاهده 

وضعیت و اس��ناد موجود ما در رابطه قضات و محاکم، بازرس��ی و زندان، اقدام قانونی 

و انسانی را اجرا بفرمایید.

دوشنبه 12 اسفندماه 1392

سالن 12 زندان رجایی شهر کرج

امضاکنندگان:

1. حسن آشتیانی، 2. محمد امیرخیزی، 3. عباس بادفر، 4. افشین بایمانی، 5. حمید 

رضا برهانی، 6. ایرج حاتمی،  7. خالد حردانی، 8. افشین حیرتیان، 9. شاهرخ زمانی، 

10. سمکو خلقتی، 11. سید محمد سیدزاده،، 12. حشمت الله طبرزدی، 13. صادق 

حس��ینی، 14. محم��د مهدی ابیات، 15. صالح کهندل، 16. س��عید ماس��وری، 17. 

زانی��ار م��رادی،  18. لقمان مرادی،  19. کریم معرفت��ی، 20. محمد علی منصوری، 

21. میثاق یزدان نژاد،  22. ناصح یوسفی،  23. علیرضا فراهانی،  24. پیروز منصوری



فتحی محمد نقشبندی*

من و پسرم گرفتار خشم مقاماتیم با اتهاماتی بی پایه

بسمه تعالی

محضر حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 

ریاست محترم و محبوب جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم

ضمن عرض س��الم، خیر مقدم، خس��ته نباش��ید و دعای طول عمر با عزت و ش��رف 

برای مقام معظم رهبری و جناب عالی و توفیق روز افزون ش��ما و دولت تدبیر و امید 

به عدالت و مهرورزی، امید اس��ت در این س��فر پر مهر، ثمر بخش به اس��تان مرزی، 

محروم و غنی سیستان و بلوچستان توجه آتیه را در آینده مظلومانه اینجانب فتحی 

محمد نقشبندی امام جمعه مسجد جامع قاسمی و مسئول حوزه علمیه مفتاح العلوم 

راسک شهرستان سرباز و پسرم حافظ عبدالغفار نقشبندی ]مبذول فرمایید[ که سال 

س��وم را اخیرا در قرنطینه بند دوازده زندان مرکزی زاهدان بدون کوچک ترین جرم 

سیاس��ی و اجتماعی، شاکی، مدرک و حقیقتی، فقط با خشم و غضب بعضی از افراد 

اداره اطالعات اس��تان و شهرستان سپری می کنیم و دست و پنجه نرم می کنیم و به 

*  مولوی فتحی محمد نقشبندی: نامه به حسن روحانی - اردیبهشت 1393. فتحی محمد نقشبندی 
امام جمعه اهل سنت شهر راسک )مرکز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان( در فروردین 
1391 به اتهام عاملیت در ترور مولوی مصطفی جنگی زهی بازداشت شد. او که همواره نقش خود در 
این ترور را انکار می کرد، به 15 س��ال حبس و نفی بلد محکوم ش��ده بود، اما در اردیبهشت 1394 با 

وثیقه ای 5 میلیاردتومانی آزاد شد. 

https://hra-news.org/fa/letters/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://hra-news.org/fa/letters/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گفته یکی از بازجو ها مشکل شما مسائل دینی و مذهبی، استفاده از حقوق قانونی و 

اجتماعیتان است، اما آمریت قتل شهیدان جنگی زهی و کوهساری و محاربه با نظام 

اسالمی اتهام شما است. یعنی با این اتهام می توانیم شما را نابود کنیم.

خدماتی را که قبل و بعد از اس��تقرار نظام اس��المی تا لحظه ورود به بازداش��تگاه 

اطالعات حتی در آن سوی مرز ها داشته ]ایم[ و برای خود آقایان، گروگان را از خاک 

پاکستان آورده و تحویلشان داده ایم همه را نادیده گرفته و جهت قبوالندن اتهام فوق 

به دستگاه های قضائی و دیگر دولتمردان، تعدادی از افراد منطقی و پسر یادشده ام را 

با شکنجه های فرای طاقت بشری، وادار به اعترافات کذب و تهمت های تلقینی کرده 

[اند] که خوشبختانه همه در هر سه جلسات دادگاه انقالب اسالمی شعبه یک زاهدان 

اعترافات را کذب، تهمت و تلقینی و بر اثر شکنجه ها، رعب، وحشت و اهانت غیر قابل 

تحمل اعالم و رد نموده اند و از طرفی اولیای دم ش��هیدان جنگی زهی و کوهس��اری 

نیز محضری نامه عدم استماع هر نوع شکایت علیه متهمین در بند در خصوص قتل 

نام بردگان در دفا تر رس��می کش��ور تنظیم و رضایتشان را برای همه متهمین در بند 

اعالم و در بعضی جلسات با مسولین قاتلین را کسانی دیگر اعالم داشته اند.

مع الوصف با توجه به عنادی که داش��ته اند، دس��ت از ظلم برنداش��ته و متاسفانه 

قاضی شعبه یک دادگاه انقالب اسالمی زاهدان آقای ماه گلی را هم مجاب بر محکوم 

ک��ردن افراد نموده که بنده را به 15 س��ال حبس در زن��دان خرم آباد تحت مراقبت 

شدید و پسرم را به حبس 12 سال در زندان ابهر قزوین تحت مراقبت شدید محکوم 

]کرده[ اس��ت، که این حکم غیرعادالنه و یک جانبه مورد اعتراض، و چند ماه اس��ت 

دیوان عالی محترم کشور ارجاع و الی االن الینحل مانده است.

امید اس��ت قبل از برگشتن جنابعالی به مرکز این معضل عنادی و مغرضانه حل و 

پاداش آن را از احکم الحاکمین دریافت نمایند.

از لطف و کرمی که می فرماید کمال تقدیر و تشکر می شود.

فتحی محمد نقشبندی

1393/1/23

از قرنطینه بند 12 زندان مرکزی زاهدان



 این نامه در دو قس��مت نگارش یافته اس��ت؛ بخش نخس��ت مربوط به 
مشاهدات و اطالعات محمدعلی طاهری از شکنجه های رفته بر زندانیان 
سیاسی-عقیدتی در بند سپاه پاسداران زندان اوین است و در بخش دوم 

شرح شکنجه های واردشده بر محمدعلی طاهری آمده است.

 

محمدعلی طاهری* 
بخش اول

آزادی عمل بازجوها در بازداشــت موقت افراد به 
هر مدت دلخواه

گزارشگر محترم حقوق بشر

جناب آقای احمد شهید، 

احترام��ا اینجانب محمد علی طاهری، فرزند محمد متول��د 1335 بنیان گذار عرفان 

حلقه )کیهانی(، فرا درمانی و س��ایمنتولوژی، از طرف سازمان اطالعات سپاه در سال 

89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم و پس از 67 روز حبس در سلول 

انفرادی در اوین، بند 2 الف )بازداش��تگاه اختصاصی سازمان اطالعات سپاه(، مجددا 
*  محمدعل��ی طاه��ری: نامه به احمد ش��هید - تی��ر 1393. محمدعلی طاهری در س��ال 1335 در 
کرمانش��اه به دنیا آمد و بنیان گذار گرایش��ی عرفانی به نام »عرفان حلقه« اس��ت. از سال 1380 ارائه 
خدمات��ی تح��ت عن��وان فرادرمانی و عرف��ان حلقه را به عن��وان طب مکمل یا جایگزی��ن آغاز کرد و 
طرفداران زیادی در ایران پیدا کرد. در سال 1389 از طرف ماموران اطالعات سپاه پاسداران و به اتهام 
اقدام علیه امنیت ملی دس��تگیر و پس از 67 روز بازجویی آزاد ش��د. در اوایل س��ال 1390 مجددا به 
اتهام »ارتداد، محاربه، توهین به مقدس��ات، فساد فی االرض و سب النبی« دستگیر و زندانی شد. او که 
به پنج سال حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود، به اتهام »فساد فی االرض« به اعدام هم محکوم 

شده بود که با اعتراض وکالی او، این حکم لغو شد. او هنوز در حبس به سر می برد.

https://tavaana.org/fa/content/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://tavaana.org/fa/content/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
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اوایل س��ال 90 با پاپوش های امنیتی و اتهامات س��اختگی همچون ارتداد، محاربه با 

خدا و رس��ول خدا، توهین به مقدس��ات، مفسد فی االرض و س��ب النبی دستگیر و 

به س��لول انفرادی همان بند منتقل ش��دم و در خالل بازپرس��ی و بازجویی، تخلفات 

و جرایم زیر از س��وی بازپرس ش��عبه پنجم دادس��رای اوین )آقای اسدی( و 6 نفر از 

بازجوه��ا اعمال گردید ک��ه برخی از موارد آن جهت هرگونه بررس��ی و اقدام تقدیم 

می گردد )و آماده دادن شهادت حضوری هستم(: 

گزارش برخی از تخلفات و جرائم ارتکابی در مورد س��ایر افراد هم س��لولی )بعد از 

سلول انفرادی و در اتاق های2 نفره(

اس��تفاده از خانه ها و مکان های ش��خصی جهت بازجویی که ش��واهد موجود . 1

نشان می دهد که در هر منطقه ای از این مکان ها وجود دارد و بازجوها برخی 

از متهمین را در این مکان های غیررسمی مورد بازجویی قرار می دهند.

ضرب و ش��تم افراد )چند مورد گزارش شده(، فحاشی، هتک حرمت )هم در . 2

بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی گزارش شده(

گرفتن اعترافات زوری، دیکته شده و خالف واقع، تهیه مصاحبه های فرمایشی . 3

و… )هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی(

دریافت دست خط و امضای اجباری، مبنی بر نداشتن وثیقه در پایان هر دوره . 4

بازداشت موقت در مورد بعضی از متهمین.

تهدید متهم به صدمه رسانیدن به اعضای خانواده یا جلب و … آن ها.. 5

گروگان گیری خویش��اوندان درجه یک افراد، ب��رای معرفی خود، خصوصا در . 6

مورد متهمین خارج از کشور )دو مورد گزارش شده(

اس��تفاده از اتهامات بدون دلیل و مدرک به منظور باز گذاش��تن پرونده های . 7

مفتوح برای افراد

اعمال فش��ار برای گرفتن شهادت کذب علیه دیگران )خصوصا شخصیت های . 8

ویژه(

وارد ک��ردن اتهام )به طور عمده کذب( ارتباط نامش��روع برای کلیه متهمین . 9

)مگر بعضی از متهمین سالخورده(.

ت��الش برای بره��م زدن کانون خانوادگی متهمی��ن، از طریق دادن اطالعات . 10



254  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون

نادرست در مورد روابط خصوصی متهمین به خانواده به منظور منزوی کردن 

متهمین و عدم پیگیری و دفاع خانواده های زندانیان از وضعیت محبوسین.

آزادی عمل در بازداشت موقت افراد در بازداشتگاه 2- الف به هر مدت دلخواه . 11

توسط بازجوها.

دس��تگیری افراد ب��دون در دس��ت داش��تن م��دارک ج��رم الزم و کاف��ی و . 12

مدرک س��ازی و جستجوی مدارک بر طبق س��ناریوهای از پیش تعیین شده 

پس از دستگیری متهمین از طرق مختلف.

عدم اجازه مالقات و تماس با وکیل در کلیه مدت بازپرسی و بازجویی و تهیه . 13

دفاعیه و حضور وکیل در پرونده فقط به عنوان تشریفات.

عدم اس��تقالل قضات و بازپرس ها در تعیین تکلیف وضعیت متهمین و اعمال . 14

نظر بازجوها در کلیه موارد دادرسی.

عدم انتقال و گزارش شکایات متهمین در خصوص بازپرسی، بازجویی، دادگاه . 15

و … به مراجع ذی صالح قانونی

ترور ش��خصیت و بدنام کردن افراد و حاکم بودن اصل مجرم بودن متهمین، . 16

مگر خالف آن صادر شود.

رونوشت:

ریاس��ت ق��وه قضائیه – دفتر حقوق بش��ر قوه قضائیه – بیت رهب��ری- حفاظت قوه 

قضائیه – مراجع محترم تقلید – ریاس��ت جمهوری – ریاس��ت مجلس – آقای علی 

مطهری نماینده مجلس – حقوق بشر اتحادیه اروپا
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بخش دوم 

»به ارتباط با آمریکا اعتراف کن تا از اعدام رها شوی«

گزارشگر محترم حقوق بشر   

جناب آقای احمد شهید، 

احتراما اینجانب محمد علی طاهری فرزند محمد متولد 1335 بنیان گذارعرفان حلقه 

)کیهانی(، فرادرمانی و س��ایمنتولوژی که از طرف سازمان اطالعات سپاه در سال 89 

به اتهام اقدام علیه امنیت کش��ور دس��تگیر ش��ده ام پس از 67 روز حبس در سلول 

انفرادی در اوین، بند 2 الف )بازداش��تگاه اختصاصی سازمان اطالعات سپاه(، مجددا 

اوایل س��ال 90 با پاپوش های امنیتی و اتهامات س��اختگی همچون ارتداد، محاربه با 

خدا و رس��ول خدا، توهین به مقدس��ات، مفسد فی االرض و س��ب النبی دستگیر و 

به س��لول انفرادی همان بند منتقل ش��دم و در خالل بازپرس��ی و بازجویی، تخلفات 

و جرایم زیر از س��وی بازپرس ش��عبه پنجم دادس��رای اوین )آقای اسدی( و 6 نفر از 

بازجوه��ا اعمال گردید ک��ه برخی از موارد آن جهت هرگونه بررس��ی و اقدام تقدیم 

می گردد )و آماده دادن شهادت حضوری هستم(:

اعمال فش��ار و شکنجه روانی توس��ط بازپرس و بازجوها از طریق ارائه مدارک . 1

جعل��ی مبنی بر صدور حکم اعدام اینجانب از س��وی 15 ت��ن از مراجع تقلید؛ 

ب��ا این ادعا که کتاب ها، مقاالت، مجالت و س��ی.دی های کالس هایم را جهت 

بررسی، مطالعه و اظهار نظر و صدور حکم، برای مراجع ارسال نموده اند و آن ها 

نیز پس از بررسی های الزم، همگی فتوا به ارتداد و … داده و همگی برایم حکم 

اع��دام ص��ادر کرده اند که بدون نیاز ب��ه هیچ گونه تش��ریفات قانونی، باید فورا 

اجرا ش��ود. بنابراین، هر روز می گفتند که برای اعدام آماده باش��م و حتی یکی 

از آن ها می گفت که بر فرض محال اگر از اینجا هم رها ش��وم، به خانه نرس��یده 

ترور می ش��وم، زیرا مسلمانان زیادی هستند که به محض صدور حکم از سوی 
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مراجع تقلید، آماده اجرای آن هس��تند. سرانجام پس از 9 ماه از بازداشت دوم 

و ب��ه دنبال 2 بار اعتصاب غذا، به منظور رس��یدگی فوری به اتهامات وارده در 

دادگاه و مش��خص ش��دن علت صدور چنین احکامی از سوی مراجع تقلید، به 

دادگاه غیرعلن��ی اعزام و در آنجا از طریق وکیلم متوجه ش��دم که احکام اعدام 

ارائه ش��ده جعلی بوده و فقط بازپرس با طرح ش��ش ف��رض نامربوط از مراجع 

تقلید اس��تفتاء نموده و آن ها نیز براس��اس آن فرضیات فتوی داده اند که هیچ 

کدام از آن فرضیات نیز در مورد من صادق نبوده است و اصوال هیچ حکم اعدام 

الزم االجرایی صادر نش��ده و آن ها قصد داش��ته اند تا با صحنه س��ازی ها و ارائه 

مدارک جعلی اعدام و اعمال فش��ار و شکنجه روانی، مرا وادار به قبول اتهامات 

فوق به خصوص ارتداد نمایند و می گفتند که در صورت قبول و اعتراف به این 

اتهامات می توان��م توبه نموده و در آن صورت مورد بخش��ش قرار گرفته و آزاد 

می شوم.

ارائه پیش��نهاد مبنی بر قبول و اعتراف به ارتب��اط با آمریکا به منظور رهایی از . 2

اعدام؛ که اگر این پیش��نهاد را بپذیرم، آن ها حکم اعدام را لغو و به جای آن 8 

سال حبس را به عنوان جزای ارتباط با امریکا جایگزین کنند تا با این ترفند و 

مرتبط نمودنم با آمریکا، بتوانند عرفان حلقه )کیهانی( را خدش��ه دار و ساخته 

دست آمریکا جلوه بدهند.

تهدید مبنی بر صدمه رس��انیدن به همس��رم و در نتیجه بی سرپرس��ت ش��دن . 3

فرزندان��م؛ به دنب��ال نتیجه نگرفتن بازجوها و بازپ��رس از گرفتن اعتراف مرتد 

بودن )بند1( و پیشنهاد )بند 2(، یکی از بازجوها مرا تهدید نمود که در صورت 

عدم همکاری )ارائه اعترافات دیکته شده کذب(، افرادی را دارند که به همسرم 

صدمه وارد نمایند که در نتیجه بر اثر فش��ار روانی وارده ناش��ی از این تهدید و 

ص��دور حکم )جعلی( اعدام از یک طرف و عدم تمای��ل به ارائه اعترافات کذب 

دیکت��ه ش��ده از طرف دیگر، باعث ش��د برای در امان مان��دن خانواده ام و عدم 

اعتراف دروغین، چهار بار اقدام به خودکش��ی نمایم که با مرگ من این ترفند 

شیطانی خنثی شود.

سوء اس��تفاده ابزاری از موقعیت و جایگاه مراجع محترم تقلید در جهت اعمال . 4

فشار و شکنجه روانی و پیاده کردن نقشه های امنیتی.
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اعمال فشار روانی از یک طرف و دادن وعده های دروغین آزادی به شرط انجام . 5

مصاحبه های فرمایش��ی دیکته ش��ده از طرف دیگر پ��س از چند ماه حبس در 

س��لول انفرادی و 4 بار خودکش��ی، 2 بار اعتصاب غذا و همچنین نگرانی شدید 

برای س��المتی خان��واده )و به دنبال عدم موفقیت بازپ��رس و بازجوها در پیاده 

کردن س��ناریوی ساختگی خود( با پیش��نهاد بازپرس مبنی بر آزادی به شرط 

انجام مصاحبه فرمایشی از یک طرف و فشار بازجوها از طرف دیگر مواجه شدم 

که ب��رای خاتمه دادن به این ماجرا، پیش��نهاد بازپ��رس را پذیرفتم. از این رو 

برای تهیه این مصاحبه، مطالبی را که بازپرس بر روی کاغذ می نوشت و مقابلم 

می گرف��ت می خواندم و دو نفر از بازجوها نیز فیلمبرداری می کردند. برای مثال 

گفت��م می پذیرم فعالیت��م غیرقانونی بوده و…. فقط علیرغم فش��ار مجدد آن ها 

مبن��ی بر قبول اتهامات ارت��داد و… قبول نکرده اعتراف ننمودم. اما پس از تهیه 

ای��ن مصاحبه نه تنه��ا به دو وعده خود عمل نکردند، بلک��ه بعدا فهمیدم که با 

پخش آن از طریق رسانه های مختلف )از جمله اخبار20:30، شبکه 2( و معرفی 

من به عنوان ش��یاد و کالهبردار، در صدد جلب ش��اکی خصوصی بوده اند و هم 

چنی��ن این فیلم را به عنوان اقرار و اعتراف علیه خود ضمیمه پرونده نموده در 

کیفرخواست نیز به آن استناد نمودند.

خالی گذاش��تن جای برخی از سواالت در برگه های بازجویی توسط بازپرس؛ به . 6

این نحو که سوال را در برگه کاغذ باطله ای جداگانه نوشته و در برگه بازجویی 

جای س��وال را خالی گذاش��ته و از من می خواس��تند جواب سوال را بنویسم و 

می گفتند سوال را بعدا باالی جوابم می نویسند.

خلع دفاع کردن به طرق مختلف، از جمله:. 7

)الف( جلوگی��ری از مالق��ات و یا تماس تلفنی با وکی��ل به طوری که در رابطه 

با دفاعیه خود علیرغم داشتن دو وکیل، هرگز نتوانستم آن ها را مالقات کنم. 

)ب( تهدید وکیل. 

)ج( عدم اجازه نوشتن دفاعیه در زندان؛ در این خصوص از قاضی اجازه خواستم 

و ایشان نیز از یکی از بازجوها کسب اجازه کردند و بازجوی فوق نیز اجازه تهیه 

دفاعیه در سلول را به من ندادند. 

)د( عدم دسترسی به قلم و کاغذ. 
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)ه( عدم اجازه پاسخ گویی به کتاب های فرمایشی منتشر شده علیه اینجانب که 

به دادگاه به عنوان سند ارائه شدند. 

)و( عدم ارائه کتاب ها، مقاالت و CD های س��خنرانی های بنده به دادگاه جهت 

مبهم ماندن پاسخ به اتهامات وارده.

تهیه و ارائه کتاب های فرمایشی متقلبانه علیه اینجانب )ظاهرا در نقد کتاب ها و . 8

مقاالتم( به منظور ارائه به مراجع تقلید برای گرفتن حکم ارتداد و … و ارائه به 

دادگاه به عنوان مدارک مستند، بدون دادن امکان دفاع و پاسخ گویی.

تالش برای ایجاد اختالف خانوادگی و نفاق و ایجاد ش��بهاتی برای همس��رم در . 9

جهت برهم زدن کانون خانواده با استفاده از ترفندهای کثیف از جمله فشار به 

بنده که بپذیرم همسر دوم دارم و صحنه سازی و… و این که در بازرسی از منزل 

از همس��رم سوال کرده اند که همسر اول بنده است یا همسر دوم و … البته این 

روش ه��ا را به منظور ایجاد اختالف و قط��ع رابطه زندانی با خانواده را در مورد 

همه زندانی ها اجرا می کنند.

تهیه و ارائه اس��تعالم های فرمایش��ی کذب توس��ط حراس��ت نهادها، ارگان ها، . 10

سازمان ها، وزارتخانه ها و … به دادگاه

تبلیغات کذب و وارد کردن تهمت های ناروا از طریق رسانه های مختلف.. 11

اعمال فش��ار روانی همراه با ایجاد رعب و وحش��ت برای گرفتن متون اعترافات . 12

دیکته شده از افراد دستگیر شده مرتبط با اینجانب، که شخصا شاهد بوده ام که 

ضمن کوبیدن لگد محکم به صندلی و کنار ران پای بنده و متهمین و تهدید به 

کتک زدن و اهانت و فحاشی، فریاد می زنند که: »تا چیزهایی را که می گوییم، 

ننویسید، از زندان بیرون نخواهید رفت.« و هم چنین دادن شهادت کذب علیه 

بنده و یا شکایت کردن از من برای به دست آوردن آزادی خود.

تجس��س و تفتیش عقای��د در بازجویی، بازپرس��ی و دادگاه و اعمال ممنوعیت . 13

مطالعه قرآن و سایر کتب دینی در زندان.

دادن رسید کلی و نامشخص و مبهم برای توقیف اسناد و مدارک شخصی و … . 14

مانند: »چند کیسه مدارک«.

اعمال فش��ار برای گرفتن اعتراف به داش��تن روابط نامشروع )که در مورد همه . 15
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متهمین بدون استثناء اعمال می شود(.

وارد آوردن فشار به همسرم در جهت تهیه مصاحبه فرمایشی.. 16

آتش زدن کتب، مجالت، مقاالت و نوش��ته های اینجانب توس��ط بازجوها بدون . 17

ارائه هیچ گونه حکمی از طرف دادگاه.

توقیف و غصب کلکس��یون انگشتر، اس��ناد و مدارک، آلبوم های عکس و برخی . 18

لوازم شخصی بدون ارائه حکم از طرف دادگاه.

تحقیر، اهانت، فحاشی و هتک حرمت و تهدید به کتک زدن.. 19

جلوگیری از مالقات با خانواده تا یک سال پس از بازداشت موقت.. 20

تراش��یدن پاپ��وش امنیتی تحت عناوی��ن اتهامی ارتداد، توهین به مقدس��ات، . 21

محارب با خدا و رس��ول خدا، مفس��د فی االرض و سب النبی به عنوان بهانه ای 

قانونی برای دس��تگیری و حبس افراد آزاد اندیش و با نفوذ و خوش��نام در بین 

م��ردم که بن��ده را نیز با پاپوش و اته��ام واهی توهین به مقدس��ات در دادگاه 

سفارش��ی، فرمایشی، تشریفاتی و نمایشی غیرعلنی به پنج سال حبس محکوم 

کردند و این مدت را هم در بند ویژه امنیتی 2- الف باید س��پری کنم و نه در 

ی��ک زندان عادی. همچنین با فرقه خوان��دن و اتهام مجعول »فعالیت هرمی«! 

در موسس��ه فرهنگی – هنری عرف��ان حلقه )کیهانی( متعلق ب��ه اینجانب، به 

عنوان پاپوش های امنیتی دیگر، اقدام به سرکوب جمعیت مسالمت جوی هوادار 

اندیش��ه عرفان حلقه )کیهان��ی( نموده و تا کنون تعداد زی��ادی از این افراد را 

دستگیر و تحت فشارهای گوناگون قرار داده اند.

وارد ک��ردن اتهامات بدون دلیل و مدرک، به منظور مفتوح بودن دائمی پرونده . 22

افراد که هر موقع بخواهند آن ها را مجددا دس��تگیر نمایند و در مورد بنده نیز 

اتهامات عضو سازمان چریک های فدایی، مفسد فی االرض و …. کماکان مفتوح 

گذاش��ته شده اس��ت. دلیل دیگر این ترفند جلوگیری از شکایت افراد از جرائم 

و تخلفات غیرقانونی دادرس��ی و ممانعت از افش��ای ظلم و س��تم و بی عدالتی 

می باش��د تا اگر کسی بخواهد در این مورد اعتراضی کند، بالفاصله یکی از این 

اتهامات مفتوح را به جریان انداخته او را دستگیر و حبس نمایند.

تالش برای درس��ت کردن شاکی خصوصی سفارش��ی و هدایت شده به منظور . 23
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منحرف نمودن افکار عمومی.

تهدید مبنی بر ق��رار دادن فیلم خصوصی افراد مجموعه )که توس��ط بازجوها . 24

مخفیان��ه گرفته ش��ده( مرتب��ط با اینجانب ب��ر روی اینترن��ت در صورت عدم 

همکاری؛ که احتم��اال وجود چنین فیلم هایی نیز بلوف بوده زیرا فیلمی به من 

نشان ندادند.

سوء اس��تفاده از آلب��وم عکس ه��ای خانوادگی از طریق ق��رار دادن عکس های . 25

بی حجاب همس��ر و دخترم )در محیط خانوادگی( بر روی اینترنت و همچنین 

بریده ای چند ثانیه ای را از فیلم های موسس��ه فرهنگی اینجانب )که مچ دس��ت 

خانمی را که تعادل نداش��ته در کالس درس و در حضور حداقل 400 نفر برای 

چند ثانیه گرفته ام( بر روی اینترنت قرار داده اند و دادگاه نیز 74 ضربه شالق به 

عنوان ارتباط نامشروع از طریق لمس نامحرم تعیین حد نموده است.

جم��ع آوری، توقیف و اختفای کلیه اس��ناد و مدارک مربوط به س��وابق کاری، . 26

تحصیلی، نظام وظیفه، موسس��ه فرهنگی هنری و … اینجانب و عدم ارائه آن ها 

به دادگاه جهت غیرقانونی خواندن فعالیت موسس��ه، نقص مدرک تحصیلی و… 

و عدم دسترسی به این اسناد و مدارک برای اثبات خالف اتهامات در دادگاه.

نگهداری در ش��رایط بازداش��تگاه ویژه امنیتی )2-الف( و ممانع��ت از اعزام به . 27

زندان عمومی.

اعم��ال تحری��م امنیتی به منظ��ور جلوگیری از ارائه هر گون��ه دفاعیه در کلیه . 28

رسانه ها.

جلوگیری از طرح شکایت نسبت به تخلفات و جرایم ارتکابی بازپرس و بازجوها . 29

و… در دادگاه های ذیربط علیرغم بارها اعتصاب غذا.

ج��رم تلقی کردن اعتصاب غ��ذا و قطع تلفن و مالقات با خان��واده و تهدید به . 30

جریان انداختن پرونده های ایذائی مفتوح )بند 22( و انتقال به س��لول انفرادی 

)از 2 نف��ره( در مواقع اعتصاب غذا )جمع��ا در مدت حبس، بیش از 7 بار اقدام 

به اعتصاب غذا نمودم(.

عدم توجه قاضی به طرح شکایات در مورد جرائم و تخلفات بازپرسی و بازجوئی . 31

در آغاز جلسه دادگاه بدوی.
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س��رقت دفتر موسسه فرهنگی اینجانب در حالی که توسط بازجوها پلمپ بوده . 32

است.

اظهارنظر بازپ��رس و بازج��و مبنی بر اینکه قاضی طب��ق نظر آن ها رای و حکم . 33

خواهد داد و دادگاه تجدید نظر هم رای دادگاه بدوی را تایید می کند.

  امضا: 

محمدعلی طاهری

 

رونوشت:

ریاس��ت ق��وه قضائیه – دفتر حقوق بش��ر قوه قضائیه – بیت رهب��ری- حفاظت قوه 

قضائیه – مراجع محترم تقلید – ریاس��ت جمهوری – ریاس��ت مجلس – آقای علی 

مطهری نماینده مجلس – حقوق بشر اتحادیه اروپا



فرح باغی*

معاشــرت ما با دیگران تبلیغ دیانت بهایی شمرده 
می شود

به نام خدا

مدیر کل محترم اداره اطالعات استان یزد

با سالم و احترام، 

اینجانب فرح باغی یک مسجون بهایی در زندان یزد هستم.

همانگونه که مس��تحضر هس��تید بنده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت 

ملی محکوم ش��ده ام. برخی از علل این اتهامات این است که بعضی از مسئولین امور 

بیان می دارند که رعایت حیات بهایی و حسن اخالق بهاییان در مراوده با دوستان و 

همسایگان تبلیغ دیانت بهایی محسوب می شود و یا اظهار می دارند که بهاییان نباید 

با دوستان و آشنایان خود معاشرت کنند، به نیازمندان اجتماع کمک نمایند و یا در 

رابطه با بهبود اوضاع اجتماع کوش��ا باش��ند، زیرا این اقدامات را ترویج دیانت بهایی 

می دانند و نیز اتهام دیگر بنده رس��یدگی به امور بهاییان مانند مراسم عقد و ازدواج، 

طالق، کفن و دفن، رس��یدگی به مساکین و نیازمندان و سالمندان و توجه به تربیت 

*  ف��رح باغ��ی: نامه ای از زندان یزد - تیر 1394. فرح باغی به اتهام دیانت بهایی در س��ال 1362 از 
دانش��گاه اخراج ش��د. بعدا به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در مرداد 1390 بازداشت 

شد و از بهمن 1393 در زندان یزد دوران حبس خود را آغاز کرد. 

https://hra-news.org/fa/letters/a-39
https://hra-news.org/fa/letters/a-39
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روحانی کودکان و نوجوانان و اجرای آیین ها و مراسم دینی است.

طبق منش��ور بین المللی حقوق بش��ر )ایران نیز از امضا کنندگان آن اس��ت( هر 

ش��خصی حق دارد از آزادی اندیشه و وجدان و دین بهره مند باشد، این حق مستلزم 

آزادی اظهار دین یا اعتقاد و اجرای آیین ها و مراسم دینی است که بهاییان در ایران 

از آن محروم هستند.

همچنین بهاییان در کش��ور مقدس ایران مورد بی عدالتی های بس��یار و محرومیت 

از حقوق ش��هروندی قرار گرفته اند، از جمله زندانی نمودن عده ای از بهاییان و اعدام 

حدود 250 تن از بهاییان، محرومیت از تحصیل در دانشگاه ها، محرومیت از استخدام 

در ادارات، مؤسس��ات و مراک��ز دولتی، قط��ع نمودن حقوق کارمن��دان و کارگران و 

بازنشس��تگان و اخراج نمودن آن ها از مش��اغل دولتی، مصادره اموال )علی الخصوص 

در یزد(. در صورتی که هر ش��هروند بهای��ی تالش می کند تا خیرخواه میهن و دولت 

خویش باش��د. الزم به ذکر اس��ت که بهاییان در سیاس��ت مداخل��ه نمی کنند، ولی 

مصمم اند از مجاری قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام نمایند.

نمونه و ش��اهدی از این بی عدالتی ها که ش��امل خانواده من نیز شده عبارت است 

از: اموال پدرم و پدرش��وهرم را مصادره نمودند، خود و همس��رم را از دانشگاه اخراج 

کردن��د )انقالب فرهنگی 1360(، فرزندان��م و فرزندان خواهر و برادرانم را که همگی 

در رش��ته های پزشکی و مهندسی پذیرفته ش��ده بودند، اخراج نمودند )7 دانشجو(، 

همسرم س��ال 1362 به مدت 5 سال )در همین زندانی که اکنون بنده بسر می برم( 

بالتکلیف بوده و حکم اعدام داش��ت و بعد از آن به 10 س��ال تبعید در زندان جهرم 

محکوم ش��د و پس از یک س��ال و چند ماه، عفو امام خمینی شامل زندانیان گردید 

و همس��رم نیز آزاد شد و مجددا چند سال بعد به 1 سال زندان محکوم شد و اکنون 

نی��ز من و برادرم )فریبرز باغی( به علت اتهاماتی که در باال ذکر گردید در این زندان 

به سر می بریم.

بنده نیز به عنوان یک شهروند ایرانی و بهایی که هدفم جز خدمت به جامعه نبوده 

و همیش��ه تابع سیاست و قوانین حاکم بر کشور بوده ام، وظیفه خود می دانم برای به 

دس��ت آوردن حقوق خود تالش نمایم. بنابراین برای آزادی مش��روط خود که یکی 

از حقوق هر زندانی محس��وب می ش��ود، اقدام نموده برای شورای طبقه بندی زندان 

نامه ای مبنی بر آزادی مشروط نوشتم )تاریخ 94/3/11( و بعد از دو هفته پاسخ دادند 
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که اداره اطالعات با آزادی مشروط بنده مخالفت نموده و این در حالی است که بنده 

هیچ یک از اتهامات مذکور )تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی( را نپذیرفته و 

هیچ اقدامی که دال بر تأیید اتهام بنده باشد انجام نداده ام؛ لذا خواستار دانستن علل 

مخالفت اداره اطالعات نسبت به آزادی مشروط خود می باشم.

با تقدیم احترام، 

فرح باغی



مریم اکبری منفرد*

کودکانــم بزرگ شــدند بــی آنکه من یک ســاعت 
مرخصی در کنارشان داشته باشم

در ابتدا سر تعظیم فرود می آورم در مقابل تمام مادران و زنان مبارز و شهید 
راه آزادی

من یک زن هستم، من یک مادر هستم.

34 س��ال پیش در یکی از روزهای گرم شهریورماه مادری را از فرزندانش جدا کردند 

و هنگامی که دخترک کوچک با گیسوانی پریشان بر روی چهره اش و صورتی کثیف 

از بازی کودکانه در کوچه وارد خانه ش��د و مادر را صدا زد، صدایی نش��نید تا طبق 

روال م��ادر با چهره ای مهربان برای مرتب کردن دخترک بیاید، او با خانه ای س��رد و 

بی روح و عاری از گرمای وجود مادر روبه رو شد و زمانی که چشم در چشمان خواهر 

و برادر بزرگتر از خودش دوخت به عمق فاجعه پی برد. بله، مادر را برده بودند، ولی 

کجا؟ به کدامین گناه؟ دقیقه ها و س��اعت ها و روز ها س��پری شدند بدون مادر. پشت 

میله های س��رد زندان مادر بود و کودکان پشت درهای آهنین زندان، زندانی بزرگتر 

عاری از گرمای وجود مادر.

و حاال بعد از گذشت 28 سال باز   همان اتفاق، باز هم تکرار تاریخ. و اینک در شب 

*  مریم اکبری منفرد: نامه ای از زندان اوین - شهریور 1394. مریم اکبری منفرد متولد 1354 است. 
بعضی از برادران و خواهران او عضو س��ازمان مجاهدین خلق هس��تند. او که به گفته همسرش، صرفا 
زنی خانه دار بود در دی ماه س��ال 88 بازداش��ت شد و به اتهام محاربه به 15 سال زندان محکوم شد. 

او اکنون در حال گذران حبس خود است.

https://www.facebook.com/C4SIM/photos/a.1017341184965506.1073741832.1004553949577563/1018771271489164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/C4SIM/photos/a.1017341184965506.1073741832.1004553949577563/1018771271489164/?type=3&theater
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س��رد زمستانی مادری را که تنها در کنار کودکانش خوابیده از دخترکان خردسالش 

جدا کردند. ولی با این تفاوت که آن دخترک کوچک دیروز اینک خود مادر سه دختر 

زیبای کوچک بود و اینک او باید در پش��ت دیوارهای س��نگی زندان به قلب کوچک 

گرم دخترکانش تکیه می کرد و آرزوهای س��بز را به سوی آن ها روانه می ساخت. بله، 

من مریم اکبری منفرد که زمانی باید در پش��ت درهای آهنین زندان به انتظار دیدن 

مادرم لحظه شماری می کردم، هم اکنون باید در داخل زندان به انتظار دیدن عزیزانم 

بنشینم.

در شب سرد زمستان من بودم و دخترکانم و آن ها در خواب شیرین کودکانه؛ مرا 

از آن ها جدا کردند و حتی اجازه ندادند که آن ها را راهی مدرس��ه و مهدکودک کنم. 

س��ارای من در آن زمان س��ه سال و نیم بود و زهرا و پگاه نازنینم یازده ساله. آن ها را 

تنها گذاشتم، زهرا و پگاه عزیزم که خودشان احتیاج به آغوش مادر داشتند به دلیل 

نداشتن مادربزرگ و نبودن خاله در کنارشان باید خودشان آغوش گرمی برای خواهر 

کوچکشان سارا می شدند و شدند مادر سارای کوچک.

در حال حاضر نزدیک به 6 س��ال اس��ت که از آن شب می گذرد و من در کنارشان 

نبوده ام تا وجودش��ان به من تکیه می کرد و قد می کش��یدند. من بزرگ ش��دن و قد 

کش��یدن س��ارای نازنینم را که با س��نگ جلوی کابین های شیشه ای تار اندازه می زد 

از پس شیش��ه های تاریک و غبارآلود مش��اهده کردم و حتی زمانی که سارای عزیزم 

داشت قدم های کوچکش را در مسیر شروع تازه ای از زندگی اش می گذاشت )که ورود 

ب��ه کالس اول بود( نیز به من اجازه ندادند در کنارش باش��م و س��ارا نیز مانند تمام 

کودکان هم سن خودش دست های کوچکش را در دستانم بگذارد و من نیز با گام های 

کوچکش گام بردارم و او را در ش��روع بخ��ش تازه ای از زندگی اش همراهی کنم. من 

بالغ ش��دن زهرا و پگاه عزیزم را زمانی که روزهای زندان را س��پری می کردم شنیدم 

ولی نبودم، در کنارشان نبودم تا در آغوش بگیرم و با گرمای وجودم کمی از دردشان 

را تس��کین دهم. من تمام  این س��ال ها را سپری کردم بدون یک ساعت مرخصی که 

در کنار عزیزانم باش��م. حتی در لحظات حساس که به وجودم نیاز داشتند، در فصل 

امتحانات که تمام کودکان در خانه ای گرم مش��غول خواندن درس هایش��ان هستند 

ک��ودکان ما در پش��ت درهای آهنین زن��دان در انتظار دیدن م��ادران و پدران خود 

هس��تند. پس از اتمام امتحانات نیز در تعطیالت نوروز و تابس��تان در حالی که تمام 

ک��ودکان همراه پدر و مادر خود به س��فر می روند فرزندان ما باید در پش��ت درهای 
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آهنین زندان به انتظار بنشینند. بله تفریح و سرگرمی فرزندان ما مادران و پدران در 

زنجیر به انتظار نشستن پشت درهای آهنین می باشد. سهم من از مادر بودن در این 

س��ال ها تنها و فقط در ماه که 720 س��اعت است می شود 2 ساعت! آن هم وقتی در 

آغوش می گیرم و می بوسمش��ان مدام نگران��ی و اضطراب این را دارم که آیا برای بار 

دوم هم زمان خواهم داشت تا بوسه های دیگری بر گونه هایشان بزنم.

ای��ن اواخر در یک��ی از مالقات ها پگاه عزیزم گفت مامان ما ت��ا کی باید این راه را 

بیاییم تا آمدم چیزی بگویم سارای نازنینم گفت آبجی پگاه 6 سال شد، 9 سال دیگر 

مانده تمام می شود و رو کرد به من و گفت در عوض ما کلی مستقل شده ایم و تمام 

کار هایمان را خودمان انجام می دهیم. در آغوش��م گرفتم و غرق در بوسه اش کردم و 

خدا را شکر کردم. 

آنچ��ه که من امروز می پردازم تاوان عش��ق به عزیزانم، عش��ق به معصومیت تمام 

کودکان، عشق به تمام زنان و دخترکان میهن ام است.

نمی دانم چند نس��ل دیگر چنین خواهد بود ولی م��ا روزی گرم و بهاری در پیش 

داریم، روزی گرم و بهاری ش��ما را در آغوش خواهم کش��ید. روزی که هیچ دس��تی، 

هیچ دیواری، هیچ میله ای مادران و پدران را از فرزندانشان جدا نکند. به امید آن روز.

مریم اکبری منفرد

زندان اوین

مردادماه 94



محمدرضا عالی پیام*

هشت ساعت در اورژانس بودم کسی سراغم نیامد

وزیر محترم بهداشت و درمان

جناب آقای دکتر هاشمی

من محمدرضا عالی پیام، فیلم س��از ممنوع از کار و ش��اعر طنزپرداز متخلص به هالو 

به عنوان زندانی سیاس��ی این نامه را از زندان رجایی شهر، بند دو، سالن شش، برای 

شما می نویسم.

هرچند قبال نیز طی نامه هایی از شما دعوت کرده بودیم سری به این زندان بزنید 

و از نزدیک شاهد وضعیت بهداشتی و درمانی و تغذیه ای ما باشید که چه والذاریاتی 

اس��ت، نمی دانم وقت ش��ما ایجاب نکرد، یا زندانیان جزء جمعیت کش��ور به حساب 

نمی آیند، یا س��المتی آن ها مهم نیس��ت، یا شما وزیر زندانی ها نیستید، یا شاید اصال 

نامه های ما به دست شما نرسیده است.

ام��ا ای��ن نامه را نه برای توصیف وضعیت بهداش��تی زندان، که به عنوان ش��کایت 

از مس��ئولین و کارکنان بیمارس��تان امام خمینی می نویس��م. هرچند امید رسیدگی 

*  محمدرضا عالی پیام: نامه به وزیر بهداشت - دی 1394. محمدرضا عالی پیام )آقای هالو( در سال 
1336 در تهران متولد شد. او که در عرصه سینما به عنوان بازیگر، فیلمنامه نویس و تهیه کننده نیز 
فعالیت داش��ته است، در سطح جامعه بیشتر با اشعار طنز اجتماعی-سیاسی خود شناخته می شود. او 
یک بار در مرداد 1391 بازداشت شد و به اتهام »تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به امام 
خمینی و رهبری و توهین به ریاس��ت جمهوری و مس��ئولین نظام« به یک س��ال و سه ماه و یک روز 

حبس محکوم شد و از اردیبهشت 1394 دوره حبس خود را در زندان اوین آغاز کرد.

https://hra-news.org/fa/letters/a-98
https://hra-news.org/fa/letters/a-98
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نمی رود.

در تاریخ 6 دی ماه من با 58 س��ال سن که عالوه بر فشار خون و آرتروز، مبتال به 

بیماری صرع می باشم، ساعت 9 صبح دچار حمله عصبی و تشنج شدم. هم بندان مرا 

به س��رعت به درمانگاه زندان رس��اندند. در آنجا ضمن معاینه از من نوار قلب گرفتند 

و اعالم نارسایی کامل خون به قلب کردند که پس از وصل یک سرم با آمبوالنس به 

بیمارستان امام خمینی اعزام گردیدم.

هنوز س��اعت 12 ظهر نشده بود وارد بیمارس��تان شدم. روی یک برانکار چرخدار، 

دستبند به دست و پابند به پا در گوشه راهرویی قرارم دادند. جایی که تابلو )اورژانس 

ش��ماره یک( را روبه رو می دیدم. تا س��اعت هفت و سی دقیقه بعدازظهر یعنی حدود 

هشت ساعت نه تنها ویزیت نشدم، حتی یک نفر نیامد اسمم را بپرسد. بگوید زنده ای 

یا مرده ای. یک گوشی به قلبم بگذارد. فشارم را بگیرد. نبضم را بگیرد. فقط هر چند 

وقت یک بار یکی از کادر بیمارستان رد می شد و می گفت این را چرا اینجا گذاشتید، 

راه را بند آورده اس��ت. بعد من را از این طرف به آن طرف می بردند. حتی یک بار به 

قس��متی که پشت پرده ای قرار داش��ت بردند که خانومی وارد شد و فریاد زد: این را 

کی آورده اینجا؟ زود ببریدش بیرون.

جناب آقای دکتر هاشمی،

در تمام مدت 8 ساعتی که در بیمارستان بودم از سرما به خود می لرزیدم و یک نفر 

پیدا نشد که یک پتو روی من بیندازد. این عالوه بر دو ساعتی بود که در آمبوالنس 

لرزی��دم. چون موقع حمله عصبی دوس��تان مرا با همان لب��اس داخل بند به بهداری 

بردند و لباس مناسب فضای بیرون به تن نداشتم.

الزم است بگویم آمبوالنسی که مرا انتقال داد، فاقد هرگونه امکانات اولیه پزشکی، 

حتی اکسیژن بود و به جز مامورین بدرقه، هیچ کادر درمانی همراه ما نبود.

در بیمارس��تان هیچ کس نگفت تو معده هم داری؟ گرسنه ات نیست؟ از ساعت 9 

صبح که مرا به بهداری بردند تا 10 و نیم شب که به زندان برگشتم، حتی کیک و آب 

میوه ای را هم که فرزندم خرید، اجازه خوردن ندادند. مامورین گفتند: ممنوع اس��ت. 

با احتس��اب ش��امی که شب قبل ساعت 6 بعدازظهر خورده بودم تا ده و نیم شب که 

بازگشتم، من 28 ساعت و نیم گرسنه بودم.
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جناب آقای دکتر هاشمی،

سرمی را که ساعت 10 صبح در بهداری زندان به دست من وصل کردند، ساعت 12 

تمام ش��د و هیچ کس نبود که آن را از دس��تم جدا کند. از هر کس��ی که رد می شد 

می پرسیدم: آقا این سرم هشت ساعت است تمام شده. کی از دست من باز می کنه؟ 

یکی می گفت: پرس��تار و رد می ش��د. پرس��تار می گفت: دکتر باید دستور دهد و رد 

می شد.

وقتی پس��رم در قسمت پذیرش در مقام اعتراض به خانم شیما حیدری گفت: چرا 

به پدرم رس��یدگی نمی کنید؟ آن خانم که فهمیده بود من سیاسی هستم، گفت: من 

اصال نمی دانم سیاست چی هست.

جناب آقای دکتر هاشمی،

طبیعی است که کادر بیمارستان امام خمینی ندانند سیاست چیست. اما آیا نمی دانند 

معنی بیمار اورژانس��ی چیس��ت؟ نمی دانند نارسایی خون به قلب چیست؟ نمی دانند 

تش��نج یک بیمار مبتال به صرع چیست؟ اصال می دانند بیمار چیست؟ قلب چیست؟ 

مغز چیست؟ فشار خون چیست؟ خون چیست؟

پس از هشت ساعت معطلی و توهین و تحقیر در گوشه راهرو، چون فشار دستبند 

و پابند و س��رما و گرس��نگی امانم را بریده ب��ود، از مامورین خواس��تم مرا به زندان 

برگردانند تا الاقل داروهایم را بخورم. چون آنجا اگر از ناراحتی قلب و مغز نمی مردم، 

حتما از س��رما و گرسنگی تلف می ش��دم. در نتیجه ساعت هفت و نیم بیمارستان را 

بدون هیچ گونه اقدامی از پرسنل و پزشکان ترک کردم.

جناب آقای دکتر هاشمی،

اگر وضعیت اعزام یک بیمار اورژانس��ی و رسیدگی در بیمارستان های شما این است، 

بدین وسیله رس��ما درخواست می کنم در صورت بروز هر گونه مشکلی برای من مرا 

به بیمارس��تان اعزام نکنند و مس��ئولیت مرگ من یا هر اتفاق ناگوار دیگری برگردن 

مسئولین پزشکی کشور و در راس همه خود شما خواهد بود.
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این نامه را چون نمی دانستم به چه طریق باید به شما رساند، در صفحه فیسبوکم 

قرار دادم تا شاید یک آشنا آن را به شما برساند.

فایده ای هم دارد؟

والسالم

بااحترام، 

عالی پیام



شکوفه آذر*

از حق خواندن پرونده و دسترسی به وکیل محرومم

اینجانب ش��کوفه آذر ماسوله با نام مستعار پریسا آزادی، دانشجوی کارشناسی ارشد 

مدیریت بازرگانی بین الملل با رتبه سه رقمی در کارشناسی ارشد، در تاریخ 94/3/18 

و دقیقا در شب امتحان پایان ترم، توسط مامورین وزارت اطالعات، بدون حکم قانونی 

و بدون ذکر دالئل بازداش��ت یا ارائه حکم بازداشت و تفتیش منزل و بدون اطالع به 

اقوام بازداشت و به بند 209 اوین منتقل شدم.

بی��ش از دو هفته در بند 209 اوین تحت فش��ار بازجوی��ی قرار گرفتم و بعد از آن 

به بند نس��وان زندان اوین منتقل گردیدم و ت��ا 69 روز بعد حتی تفهیم اتهام با ذکر 

دالیل اتهامی نش��دم، که این روند طبق اصل 32 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی 

ایران، قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری غیرقانونی است. )در صورت بازداشت 

موضوع اتهام باید با ذکر دالئل بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهیم ش��ود و حداکثر 

مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه 

در اسرع وقت فراهم گردد.(

در تاریخ 94/5/24 در ش��عبه 6 دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شدم و عنوان 

*  ش��کوفه آذر: نامه ای از زندان اوین - دی 1394. ش��کوفه آذر ماسوله )با نام مستعار پریسا آزادی( 
در حالی که دوره کارشناس��ی ارش��د در رش��ته مدیریت بازرگانی بین الملل را در دانشگاه می گذراند 
در تیر 1394 از طرف نیروهای امنیتی بازداش��ت ش��د. مهم ترین اتهام او »اقدام علیه امنیت ملی از 
طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی« اعالم شد. از جمله »تجمعات غیرقانونی« که شکوفه آذر به جرم 
شرکت در آن محکوم شده است، تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی بوده است. او که به دلیل فوت پدر 
و مادر و تک فرزند بودن از مالقات نیز محروم بوده است، پس از 9 ماه بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

https://hra-news.org/fa/letters/a-100
https://hra-news.org/fa/letters/a-100
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فعالی��ت تبلیغی علیه نظام در پرونده ام درج ش��د. همچنین بازپرس عنوان مجرمانه 

اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی را نیز 

ب��ه موارد اتهامی اضافه نمود. وی برای من وثیقه 700 میلیون ریالی تعیین نمود که 

بعدا تبدیل به کفالت یک میلیارد ریالی شد.

در طی این مدت یعنی تا مدت ش��ش ماه پس از تاریخ بازداشت به دلیل از دست 

دادن خانواده درجه یک )فوت پدر و مادر و تک فرزند بودن( از مالقات محروم بوده ام 

و حت��ی اجازه تماس تلفنی مس��تمر با اقوام برای پیگیری روند پرونده و مش��اوره با 

وکیل و تماس تلفنی با وکیل را نیز نداشته ام. نهایتا هر دو ماه یکبار تماس تلفنی با 

اقوام بعد از نامه نگاری های اداری متعدد به مس��ئولین بند نسوان، اجرای احکام و … 

انجام می گرفته است. و این یعنی عمال مدت 6 ماه است که تقریبا هیچ گونه تماسی 

با خارج از زندان ندارم.

این در حالی است که تا کنون چندین بار طبق نامه های متعدد به مسئولین زندان 

درخواس��ت مالقات با وکیل و تعیین تکلی��ف وضعیتم را نموده ام که هیچ گونه اقدام 

موث��ری در ای��ن خصوص حتی اجازه تم��اس دوره ای با خانواده و ی��ا وکیل به دلیل 

نداشتن مالقات انجام نشده است.

در تاری��خ 94/9/7 جهت برگ��زاری محاکمه به دادگاه انقالب اعزام ش��دم. برخی 

از اتهامات مطروحه به این ش��رح اس��ت: 1- اخالل و آش��وب و ش��رکت در تجمعات 

غیرقانونی، 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام و غیره … . این در حالی است که از داشتن 

وکیل در دادگاه محروم بودم و بدون مطالعه پرونده پیش از برگزاری جلس��ه دادگاه 

در این محاکمه شرکت کرده ام، که به دلیل انتساب اتهامات ناروا و بی اساس که حتی 

در بازجویی و بازپرس��ی و در سایر مراحل تحقیقات مقدماتی عنوان نشده بود و عدم 

حضور وکیل، از حق دفاع مشروع و قانونی از خود محروم شدم.

اینجانب بعد از دیدن کیفرخواس��ت به حدی ش��وکه شدم که از همان شب در بند 

نس��وان به بهداری فرستاده ش��دم که پرونده آن نیز موجود اس��ت. مجددا در تاریخ 

94/9/25 به دادگاه انقالب ش��عبه 26 اعزام ش��دم و به دلیل نداش��تن وکیل اعالم 

نمودم که از خود دفاعی نخواهم کرد و باید با وکیل معرفی ش��ده از س��وی اینجانب 

قبل از دادگاه مالقات داشته باشم که تا کنون این امر محقق نشده است. با توجه به 

این مس��ئله که این اتهامات را کامال تکذیب می کنم و به همین دلیل نیز هیچ گونه 
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دفاعیه ای در جلس��ه دادگاه تا زمان حضور وکیل که حداقل ش��رط دادرسی عادالنه 

است ارائه نخواهم کرد.

سال گذش��ته و در روزهای ماه آذر مشغول آماده کردن خود برای امتحانات میان 

ترم ارش��د و ارائه موض��وع دفاعیه پایان نامه کارشناس��ی ارش��د و برنامه ریزی برای 

س��ال های آینده و ادامه تحصی��ل و رویاپردازی برای آزمون دکترا بودم و امس��ال با 

ناباوری به کیفرخواس��ت کامال ناعادالنه و بند نس��وان و آینده نامشخص تحصیلی و 

شغلی ام می نگرم.

من با ده س��ال س��ابقه کار در ش��رکتی خصوصی و معتبر با س��مت مدیر تضمین 

کیفیت قطعات خودرو وابس��ته به سایپا، پارس خودرو و زامیاد و بعد از سال ها تالش 

برای قبولی در کنکور کارشناس��ی ارش��د و با میانگین نمرات در سطح عالی در طول 

ترم و بدون هیچ گونه س��ابقه کیفری تا کنون، امروز دو ترم دانشگاه را از دست داده 

متهم به ش��رکت در تجمعات غیرقانونی هس��تم. عملی که با توجه به اصل 27 قانون 

اساسی جمهوری اسالمی فعالیتی کامال قانونی، مدنی و اجتماعی محسوب می شود.

اینجانب در اعتراض به اتهامات مطرح ش��ده در کیفرخواس��ت و نداشتن وکیل تا 

کنون در تمامی مراحل دادرس��ی حتی در جلس��ه رس��یدگی به اتهامات که در واقع 

به نوعی توهین و تحقیر تلقی می ش��ود و هیچ گونه ادله قانونی برای آن وجود ندارد 

و همچنی��ن روند ناعادالنه و قطع هرگونه ارتباط ب��ا خارج از زندان به مدت بیش از 

شش ماه بالتکلیفی برای احقاق حقوق خود ناگزیر به استفاده از سایر طرق اعتراض 

و دادخواهی خواهم ش��د که تا کنون نه تنها از این طرق اس��تفاده نکرده ام بلکه هیچ 

گونه اعتراض علنی و ش��فاف س��ازی در ارتباط با ش��رایطم نداش��ته ام و این عادالنه 

نخواهد بود.



مهدی کروبی*

خواستار برگزاری دادگاه علنی هستم

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی حجت السالم و المسلمین آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و تحیت

در ابت��دا الزم اس��ت از همکاران محت��رم جنابعالی بخصوص ب��ذل توجه آقای دکتر 

قاضی زاده هاش��می وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اخوی 

محترمتان تشکر کنم.

همانطور که می دانید اینجانب بعد از 4 دوره نمایندگی مردم در مجلس و ریاست 

مجالس س��وم وشش��م، تاس��یس و اداره نهادهایی نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید، 

وکال��ت تام در کلیه اموال مربوط به بنیانگذار جمهوری اس��المی، سرپرس��ت حجاج 

ایرانی و عضویت در ش��ورای بازنگری قانون اساس��ی و نماینده امام در لرس��تان؛ در 

س��ال 1384 و 1388 به پیشنهاد جمعی از دوستان اصالح طلب و تمایل خود، نامزد 

انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��دم. متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و 

*   مهدی کروبی: نامه به رئیس جمهور حسن روحانی - فروردین 1395. مهدی کروبی متولد 1316 
در الیگودرز اس��ت. او یکی از سیاس��تمداران برجسته اصالح طلب ایران است و دو دوره سابقه ریاست 
مجلس شورای اسالمی را در کارنامه خود دارد. کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کاندیدا 
ش��د. پس از برگزاری انتخاب��ات، به تقلب در این انتخابات اعتراض کرد و ب��ا مردم معترض به نتیجه 
انتخاب��ات همراهی کرد. س��رانجام در بهمن 1389 تحت حصر خانگ��ی قرار گرفت. او اکنون در حصر 

خانگی به سر می برد.

http://sahamnews.org/2016/04/298196/
http://sahamnews.org/2016/04/298196/
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اینجانب با دخالت بخش��ی از نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطالعات ضایع 

ش��د و فردی که حقه باز و دروغگو بود و نسبت های ناروا به مقدسات و تشیع می داد، 

به ملت و کش��ور تحمیل ش��د تا فاسدترین دولت پس از مش��روطیت به نام انقالب 

اسالمی رقم خورد.

در این دوره  نکبت بار، خس��ارت های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر 

بتوان آثار زیان بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن 700 میلیارد دالر 

از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخش��ش و یا فروش زمین های مناطق 

تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیس��ان گرفته تا کیش و قش��م، انتقال 22 میلیارد 

دالر به دبی و ترکیه، گم کردن دکل های نفتی و کش��تی های ثبت نش��ده و … را در 

چند دهه آتی جبران کرد، لیکن بدون تردید نمی توان آثار زیان بار فرو ریختن اخالق، 

شکاف و بی اعتمادی مردم به حکومت و روحانیت و مهم تر ]از همه[ آسیب های وارده 

به تشیع و امام زمان )عج( را به این سادگی جبران کرد.

نفوذی های دشمن با تکیه بر خودمحوری، جاه طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت 

برخی شخصیت ها، که خیال می کنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورهای منطقه 

در ید قدرت آن هاست، کشور را عامدانه به دام تحریم ها کشاندند و سرمایه های ملی 

را از یک  سو با غارت و حاتم بخشی نابود کردند و از سوی دیگر دست بر جیب مردم 

بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان، کشور را به لبه پرتگاه بردند. واگر 

نب��ود عنایت خاص پروردگار و آگاهی اقش��ار مختلف جامع��ه و تدبیر دولت و برخی 

بزرگان، ماجراجویی های هس��ته ای، کشور را به ناکجاآباد می برد. متاسفانه جاه طلبی 

و ریاس��ت برخی را چنان فراگرفته که حد و مرزی برای هواهای نفس��انی خود قائل 

نیس��تند و ثروت و فرزندان ای��ن ملت را قربانی مطامع و بلن��د پروازی های خود در 

منطقه قرار داده اند.

خوشبختانه ایس��تادگی و مقاومت اقش��ار مختلف مردم بویژه دانشجویان، فعاالن 

سیاس��ی و حقوق بش��ری در حوادث 88 و نیز آگاهی بخشی رس��انه های آزاد درس 

بزرگی به کس��انی داد که برخالف اهداف ش��هدای انقالب و جنگ و اندیشه امام رای 

مردم را زینتی بیش نمی دانند و می خواس��تند به  نام مردم و به  کام خود سرنوش��ت 

انتخابات ه��ا را به گونه ای دیگر رقم زنند. خدا را ش��اکرم ک��ه در انتخابات های 92 و 

94 م��ردم با حضور پرش��ور خود جواب قاطعی به تمامیت خواه��ان دادند و برخی از 

نورچش��می های حاکمیت را از صحنه خارج کردند و هوش��مندانه نس��بت به ابزاری 
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ش��دن ش��ورای نگهبان به محوریت دبیر آن، که فهم و درکش خود حکایتی اس��ت 

خواندنی، اعتراض کردند و هنوز راه اصالح ساختار نظام را در صندوق رای می جویند.

متاسفانه شورای نگهبان با دوری از وظایف ذاتی خود و اعمال نظارتی که در مخیله 

هیچ ی��ک از تدوین کنندگان قانون اساس��ی نمی گنجید به اب��زاری در ید حاکمیت 

تبدیل گردیده اس��ت. از این رو در انتخابات ها شاهدیم که این شورا با هتک حیثیت 

اش��خاص محترم و تضییع حقوق مردم، برای حاکمیت جریانی خاص و حذف جریان 

دیگر تالش می کند. روزی برای تفرقه در میان اصالح طلبان صالحیت افرادی را برای 

احراز پس��ت ریاست جمهوری که شرایط آن مطابق اصل 115 قانون اساسی متفاوت 

از دیگر مسئولیت هاس��ت )در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 84( احراز می کند و 

روز دیگر صالحیت همان افراد را برای احراز س��مت نمایندگی )انتخابات مجلس در 

اسفند 94( رد می کند. سیر قهقرایی این شورا تا آنجا پیش می رود که پس از پیروزی 

نام��زدی در اصفهان با بدعتی عجیب و مضح��ک منتخب مردم را از ورود به مجلس 

مح��روم می کند و آرای م��ردم را نادیده می گیرد. پس از اح��راز صالحیت نامزدها و 

برگزاری صحیح انتخابات، بررس��ی مجدد صالحیت منتخبان، بدعتی است خطرناک 

که صد البته دولت و مجلس نباید تن به این فعل غیرقانونی دهند، زیرا اعتبار نماینده 

برعهده نمایندگان است نه شورای نگهبان!

رییس جمهور محترم،

اینجانب در سال 88 با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره ای 

از موانع و مشکالت گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله 

دانس��تم. پس از اعالن نتایج مضحک انتخاب��ات 88، در مقابل این حرکت خطرناک 

که ریش��ه آن از انتخابات 84 نش��ات گرفت��ه بود و هدفی جز ناب��ودی جمهوریت و 

اسالمیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم »تازه این اول داستان است.« چرا که سکوت 

در مقابل زیاده خواهی ارباب قدرت را به معنای مش��ارکت در پروژه  جمهوری زدایی و 

اس��الم زدایی نظام می دانس��تم و با علم به هزینه سنگین آن در کنار مردم ماندم و به 

یاری خداوند خواهم ماند. ایس��تادگی و مقاومت در قبال نگرش های مستبدانه، تنها 

راه اصالح و بازگش��ت به مس��یر قانون اس��ت. از تهدیدها، تهمت ها، ناسزاها و آزارها 

نهراس��یدم و نمی هراس��م؛ به جرم هویدا کردن اس��رار و دفاع از حقوق و آزادی های 
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مردم، بارها خانه و کاش��انه ام را ویران کردند، مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتم، همه  

نزدیکانم را تحت فش��ار قرار دادند و حتی یکی از فرزندانم را دس��تگیر و تا حد مرگ 

کت��ک زدند. بی حرمتی ه��ا را به جان خریدم و گفتم: »فرزن��د احمدم و صدایم خفه 

نمی شود.«

اگر در رژیم فاس��د گذش��ته از ش��عبان جعفری در 28 مرداد س��ال 1332 و 15 

خرداد 1342 اس��تفاده گردید ولی در این حاکمیت هر روز در سرتاس��ر کشور از این 

دس��ت اوباش ها برای حمله به بیوت مراجع تقلید، رجال منتقد مذهبی و سیاس��ی، 

س��فارتخانه ها، مراکز علمی و هنری به نام ارزش ها اس��تفاده می گ��ردد؛ برای امیال 

سیاسی ش��ان حرمت حرم و مسجد را هم می ش��کنند و حریم و مرزی در رفتارهای 

مذبوحانه شان قائل نیستند. به  طوری  که خودسانسوری را به برخی از بزرگان تحمیل 

کرده ان��د. یکی از مراجع بزرگ قم در قبال عدم انتش��ار نظراتش گفته بود: »حوصله 

ندارم شیشه منزلم را بشکنند.«

جناب آقای روحانی،

از بهمن 89 تا بهمن 92 با محرومیت های بس��یار به مکان های مختلفی منتقل شدم 

و سپس از بهمن 92 تاکنون در منزل شخصی ام با حضور ماموران امنیتی در حصر و 

حبس بی ضابطه ای قرار گرفته ام. در این س��ال ها حق دفاع در مقابل اتهام های وارده، 

فرافکنی های رس��انه ملی و دیگر تریبون ها و رس��انه های وابس��ته به بیت المال از من 

سلب شده است. طنز ماجرا آنجاست که آنانی که سرمایه های مادی و معنوی کشور 

را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه  بصیرتشان این روزها بر همه روشن شده، بابصیرت 

و نجیب ش��دند؛ و آنانی که هش��دار دادند و این روزها را پیش بینی کردند و در چند 

سال گذش��ته برای تالش اصالح گرایانه شان متحمل حبس و حصر غیرقانونی شدند، 

نانجی��ب نام گرفتند. چه رقت انگیز اس��ت این توهم اربابان ق��درت که فکر می کنند 

عزت و ذلت بندگان خدا در اختیار آنان اس��ت. امروز روز سخن گفتن و ایستادن در 

مقابل قانون گریزان است. فرهنگ ایثار و شهادت، ظلم ستیزی را به ملت بزرگ ایران 

آموخته اس��ت. هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه ش��ود و یا در مقابل آن 

س��کوت کند. مصلحت خود را مصلحت کش��ور تعبیر و تفس��یر نکنیم. باید در مقابل 

اندیش��ه ای که ب��ا انحصار قدرت غیر پاس��خگو به  دنبال حاکمیت تک صدایی اس��ت 
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ایس��تاد. تردید نکنیم که تعلل و کوتاهی امروز نخبگان رقم زننده هزینه های سنگین 

کشور و مردم در آینده خواهد بود.

اینجان��ب نه از ش��ما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار ش��ما می دانم؛ 

لیک��ن از ش��ما می خواهم براس��اس تکلیفی که قانون اساس��ی و م��ردم بر عهده تان 

گذاش��ته اند، از حاکمیت مس��تبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل 168 قانون 

اساس��ی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تش��کیل ده��د تا به یاری خداوند و 

به اتفاق وکالیم با اس��تماع کیفرخواس��ت، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست 

جمهوری 84، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری 88 و آنچه بر فرزندان این کشور 

در بازداشتگاه های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطالع عموم برسانم. خروجی این 

دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقالب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقالب 

و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات 88 قرار دارند. قل کفی بالله بینی و 

بینکم شهیدا. تاکید می کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و 

بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می کنم، زیرا عالم محضر خداست 

و جانشین و خلیفه او در زمین مردمند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین

مهدی کروبی

جماران – 21 فروردین 1395



نرگس محمدی*

سلول انفرادی مصداق شکنجه است

اعضای محترم انجمن جهانی قلم، 

با سالم و احترام

ای��ن نامه را از بند زنان زندان اوین می نویس��م. از می��ان 25 زن زندانی که زنان اهل 

 قلم و اندیش��ه با گرایش های فکری و سیاس��ی متنوع هس��تند، هیچ زن تروریست و 

خراب��کاری وجود ن��دارد و اتهامات ما جملگی به دلیل فعالیت های سیاس��ی، مدنی، 

عقیدتی و گرایش فکری مان می باش��د که با احکام س��نگین به تحمل زندان محکوم 

 شده ایم. مجموع احکام ما 23 زن، 177 سال است )دو نفر هنوز حکم نگرفته اند(.

اما آنچه موجب ش��د برای ش��ما اهل  قلم و اندیش��ه در جهان نامه بنویسم، بازگو 

کردن درد و رنجی فراتر از تحمل مجازات زندان است، زندانی که در آن برخالف تمام 

زندان های ایران، تلفنی وجود ندارد. مالقات ها پش��ت شیشه های دوجداره و با گوشی 

انجام می ش��ود و فقط ماهی یک  ب��ار می توانیم مالقات حضوری با اعضای درجه  یک 

خانواده داشته باشیم. به  جز هفته ای یک مالقات، هیچ ارتباطی با بیرون زندان نداریم 

*  نرگس محمدی: نامه به انجمن جهانی قلم - اردیبهشت 1395. نرگس محمدی متولد 1351 در 
زنجان است. در دانشگاه امام خمینی قزوین به تحصیل پرداخت. فعال حقوق بشر و روزنامه نگار است 
و در س��ازمان ادوار تحکیم وحدت نیز عضویت داش��ته است. از سال 1389 به بعد به دفعات بازداشت 
ش��د. سرانجام به موجب آخرین بازداشت در س��ال 1393 و بنا به اتهاماتی چون »اجتماع و تبانی به 
قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام« 
مجموعا به 16 سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. درباره نرگس محمدی 

در توانا بیشتر بخوانید: نرگس محمدی؛ تجسم پیگیری و تالش پیوسته حقوق بشری.

http://www.kaleme.com/1395/02/30/klm-243294/
http://www.kaleme.com/1395/02/30/klm-243294/
https://tavaana.org/fa/content/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C
https://tavaana.org/fa/content/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C
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و در فاصله روزهای مالقات در سکوت و بی خبری محض فرو می رویم.

اما رنج و عذاب فراتر از زندان، تحمل سلول های انفرادی در بندهای امنیتی است. 

ما 25 زن در مجموع 150 ماه )بیش از 12 س��ال( متحمل حبس دربندهای امنیتی 

ش��ده ایم و این مجازات بسیار سنگین تر از مجازات زندان است که متأسفانه متهمان 

پیش از برگزاری دادگاه و انجام محاکمه در دورانی به نام تحقیقات مقدماتی متحمل 

می گردند و این دوران )تحقیقات مقدماتی( از یک روز تا چند س��ال ممکن اس��ت به 

طول بینجامد. مس��ئله اینجاست که متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی که فعالیتشان 

از طریق نوشتار و گفتار بوده، همچون یک تروریست خطرناک در سلول های انفرادی 

بندهای امنیتی و طی مدت زمان نامعلوم نگهداری می ش��وند. این در حالی اس��ت که 

طبق قوانین و مقررات جمهوری اس��المی ایران نگهداری متهمان در س��لول انفرادی 

غیرقانونی است. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانی است که متأسفانه 

طی سال های متمادی قربانیان زیادی داشته است.

ط��ی 14 س��ال فعالی��ت در کانون مدافعان حقوق بش��ر، تحقیق��ات، پژوهش ها و 

مصاحبه ه��ای مطبوعاتی برگزار و بیانیه هایی از س��وی کانون مدافعان حقوق بش��ر 

و ش��ورای ملی صلح منتشر ش��ده اس��ت و اعتراض هایی علیه به کارگیری این شیوه 

خش��ونت بار علیه متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی انجام داده ایم. اما متأسفانه هنوز 

س��لول انفرادی س��لول های انفرادی بندهای امنیتی، زنان و م��ردان منتقد و فعاالن 

سیاس��ی و مدن��ی را میزبانی می کنند. یک��ی از کارکردهای س��لول انفرادی، گرفتن 

اعترافات و اقرارهای بی اس��اس علیه خود متهمان است که بر اساس همین اعترافات 

بی اساس، قضات دادگاه ها احکام سنگینی صادر می نمایند. اما این تمام ماجرا نیست 

و درد به همین  جا ختم نمی ش��ود. بس��یاری از محبوسان در سلول انفرادی، سالمت 

جس��می و بدت��ر از آن، س��المت روانی خود را از دس��ت می دهند ک��ه گاه تا پایان 

عم��ر مبتال به ای��ن دردها می مانند. چ��را که در این محبس که بی ش��باهت به یک 

قوطی دربس��ته نمی باش��د، فرد در خأل و فضای تیره و مبهمی رها می شود که از هر 

آنچه الزمه حس و درک انس��ان بودن و حفظ هویت خویش اس��ت محروم می شود. 

محرومیت از هوا، صدا، نور و …به عنوان محرک های طبیعی تا خبر، نوش��تن، خواندن 

و … به عنوان محرک های ذهنی.

اینجان��ب که مفتخرم یک��ی از اعضای کوچک این نهاد معتبر بین المللی هس��تم، 

به عنوان فردی که از س��ال 1380 تاکنون سه بار س��لول انفرادی را تجربه کرده ام و 
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در س��ال 1389 در بازجویی هایی که در س��لول های انفرادی داشتم دچار حمله های 

عصبی پی درپی ش��دم، در حالی  که پیش از آن هرگز مبتال به آن نبودم. و به عنوان 

مدافع حقوق بش��ری که بر اس��اس وظیفه و رس��التی که در کانون مدافعان حقوق 

بش��ر داشتیم، با افراد زیادی از محبوسان در س��لول های انفرادی گفت وگو کرده ام و 

تحقیقاتی داش��ته ام و هم  اکنون با 25 نفر از زنان متحمل حبس در س��لول انفرادی 

در زندان اوین هس��تم، تأکید می کنم که س��لول انفرادی شکنجه ای روحی، روانی و 

غیرانسانی است، از شما تقاضا دارم به عنوان اصحاب قلم و اندیشه و پایبند به موازین 

انس��انی و مدافع آزادی بی��ان، جهت مقابله با به  کارگیری س��لول انفرادی به  عنوان 

ش��کنجه سفید، از قلم، بیان و هر امکان دیگری استفاده نمایید تا شاید روزی شاهد 

بسته شدن درهای سلول انفرادی به روی انسان هایی باشیم که گناهشان اندیشیدن، 

نقادی و اصالح گری است. به امید آن روز.

نرگس محمدی

زندان اوین- اردیبهشت 95



مریم نقاش زرگران*

مزاحمت دایمی به خاطر مسیحی بودن

وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم و بگویم چه بالهایی بر سرم آورده اند. 

این��ک 5 س��ال از آن زمان می گ��ذرد، روزی که من برای تمدید پاس��پورتم به اداره 

گذرنامه و پلیس +10 مراجعه کردم و پس از گذش��ت 50 روز از درخواستم به دلیل 

اینک��ه گذرنامه ام را دریافت نکردم ب��ه اداره گذرنامه مراجعه کردم و آن ها مرا با یک 

نام��ه سربس��ته به پلیس امنیت ارج��اع دادند و از آن روز به بعد به مدت یک س��ال 

هفته ای چند بار مرا احضار می کردند و مورد بازجویی در مورد کلیسا نرفتن و خدمت 

نکردنم قرار می گرفتم و پس از مدتی پاس��پورتم را به من دادند و من به ترکیه س��فر 

کردم که در بازگش��ت از س��فر به محض اینکه مهر ورود بر پاسپورتم خورد، دو مرد 

پاسپورتم را گرفتند. آن ها خودشان را مأمور اطالعات معرفی کردند.

پ��س از آن م��را با آسانس��ور به پارکینگ ف��رودگاه هدایت و از آنج��ا با یک پراید 

خاکس��تری به س��مت پلیس امنیت ب��رده و در یک دفتر کار که قب��ال در آنجا مورد 

بازجویی قرار می گرفتم بردند. 12 شبانه روز، بدون حمام و بدون جایی برای خوابیدن 

و حتی لباس تمیز مرا بازداش��ت کردند و حتی هیچ بازجویی و صحبتی هم صورت 

*  مری��م نق��اش زرگران: نامه ای درباره آزارها در زندان اوین - تیر 1395. مریم نقاش زرگران متولد 
1357 در تهران است. او که نوکیش مسیحی است، در سال 1389 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت 
شد. بعدا به او اتهام اقدام علیه امنیت ملی »از طریق اجتماع و تبانی« زده شد و او نهایتا از سوی قاضی 

مقیسه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. او اکنون در حال گذران حبس خود است.

https://hra-news.org/fa/letters/a-187
https://hra-news.org/fa/letters/a-187
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نمی گرفت که من بدانم اصال به چه دلیل آنجا هستم.

فقط یک خانم پلیس می آمد و برایم غذا می آورد و گاهی در را باز می کرد که بتوانم 

از سرویس بهداشتی استفاده کنم.

پ��س از 12 ش��ب، بازجو آمد و با خن��ده گفت: »ای بابا خانم زرگران ش��ما هنوز 

اینجایید؟ من اصال شما رو یادم رفته بود. بفرمایید برید مشکل حل شد.«

بع��د از آن ه��م هفته ای چند بار با من قرار می گذاش��تند، اما ای��ن بار در یکی از 

میدان های شهر تهران، و مرا با خود به یک کافی شاپ می بردند و آنجا مورد بازجویی 

قرار می دادند.

و امروز 20 تیرماه 95 بعد از چند سال که من از بی عدالتی های ایشان و این همه 

بازجویی ها و بازداش��ت های غیرقانونی آن ها در اعتراض و اعتصاب هستم و شش روز 

از اعتصابم می گذرد و بی حال هس��تم، آقای قبادی رئیس حفاظت و اطالعات زندان 

مرا صدا کردند و گفتند که آقای نصیری پور، رئیس اجرای احکام زندان اوین، با من 

صحبت دارند.

ایش��ان رودرروی من با وقاحت تمام در حض��ور آقای قبادی و خانم عبدالحمیدی 

رئیس بند نس��وان و خانم برنجی افسر نگهبان بند نسوان اعالم می کنند که آن زمان 

ک��ه می رفتی و آب طالبی را می خوردی، بازجوی��ی غیرقانونی نبود! حاال بعد از چند 

سال یک دفعه غیرقانونی شده؟!

و نیز اعالم داشت که: »تو بی خود کردی اومدی با من حرف بزنی.«

من این همه بی ادبی و بی عدالتی و بی تفاوتی را نمی پذیرم و اعتراضم را در اعتصاب 

تا جایی که زنده هستم ادامه می دهم.

اوین

نسیم زرگران

95/4/20



صدیقه مرادی*

از تلفن به دختر نوجوانم محرومم

به نام خالق زیبایی ها،

می خواهم نوش��ته ام را از روز ها و س��ال های بس��یار دور ش��روع کنم، س��ال هایی که 

فراموش شدنی نیستند. آری سال 60 را می گویم که دوران جوانی ام را در آن سال ها 

در زندان سپری کردم. یعنی 4 سال در زندان بودم با افراد زیادی دوران گذراندم، از 

جمله مادران. مادرانی که با فرزندانش��ان دستگیر شدند یا مادرانی که باردار بودند و 

در زندان فرزند خود را به دنیا آوردند و مجبور شدند فرزند خود را به بیرون از زندان 

بدهند و یا مادرانی که فرزندانشان بیرون و خود در زندان به سر می بردند. 

آن زمان شاید من مثل حاال آنقدر حس مادر بودن را درک نمی کردم، چون هنوز 

ازدواج نکرده بودم و فرزندی نداشتم و البته هیچ فکر نمی کردم که روزی خودم مانند 

آن ها شوم، ولی حاال می فهمم که خداوند چقدر به آن ها صبر و شکیبایی داده بود. 

چهارس��ال پیش یعنی سال 90، وقتی به خانه ما ریختند و من را دستگیر کردند، 

*  صدیق��ه مرادی: نامه ای از زندان اوین - تابس��تان 1395. صدیقه م��رادی متولد 1339 در تهران 
است. متاهل است و یک فرزند دختر دارد. در دهه شصت به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق 
در دو نوبت بازداش��ت ش��د و در بازداشت دوم، چهارس��ال در زندان بود. او بار دیگر در سال 1390 به 
اتهام »محاربه از طریق هواداری س��ازمان مجاهدین خلق« بازداشت شد. این بار حکم 10 سال زندان 
برایش صادر ش��د. پس از تقاضای اعاده دادرس��ی، حکم او به 5 سال کاهش یافت و در نهایت صدیقه 

مرادی پس از هفت سال و پنج ماه از زندان آزاد شد.

https://www.facebook.com/C4SIM/photos/a.1017341184965506.1073741832.1004553949577563/1014738828559075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/C4SIM/photos/a.1017341184965506.1073741832.1004553949577563/1014738828559075/?type=3&theater
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آن زمان دختر عزیزم یاسمن هنوز 12 سالش تمام نشده بود و من در مقابل چشمان 

گریان او بازداش��ت ش��دم و این جدایی برای من بسیار س��خت بود و همینطور برای 

دخترم یاس��من که چقدر به من نیاز داش��ت و این را از چشمانش می فهمیدم. وقتی 

برای اولین بار او را در سالن مالقات دیدم چقدر مشتاق دیدن چهره معصومش با آن 

چشمان زیبایش بودم ولی سرش را بلند نمی کرد تا مبادا اشکش جاری شود. و حاال 

چرا حق یک مادر و دختر باید مالقات پانزده روز یک بار باش��د، با توجه به اینکه در 

این س��ن یعنی س��ن بلوغ نیاز دختر به مادر از هر زمان دیگری بیش��تر است و حتی 

دسترس��ی به تلفن هم برایمان نیس��ت تا حداقل کمی از آن طریق بتوانم کمکی به 

فرزندم کنم و شنونده ای برای حرف هایش، و این جریانات مدت چهار سال است که 

به همین شکل ادامه دارد و من می دانم که این روزهای سخت و دشوار برای یاسمن 

عزیزم هیچ زمان فراموش نخواهد شد.

 من با عکس هایی که از او دارم هر شب و هر روز صحبت می کنم و انرژی می گیرم 

ولی او را نمی دانم که چگونه شب را بسر می برد. همینطور که پدرش تعریف می کند 

بعد از مالقات ها س��اعاتی را در اتاقش خلوت می کند یا شب هایی که بیدار است و تا 

س��اعت ها به س��قف اتاق زل می زند و مونس او به جای مادرش سقف اتاق می باشد و 

یا ش��بی تب کرده و تا صبح نخوابی��ده و در آن لحظات چقدر به وجود مادر نیازمند 

بوده... اما با اطمینان می گویم که این روزهای س��خت و دش��وار می گذرد و روزهایی 

می رسد که هیچ مادر و فرزندی از هم جدا نیستند. 

من به این روز ایمان دارم.

 

صدیقه مرادی 

زندان اوین



محمدحسین رفیعی*

دادســتان تهران دســتور مقامات را به زیان متهم 
نقض می کند

دادستان محترم کل کشور

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای منتظری

سالم علیکم

احتراما نظر به عملکرد و روش و س��یره خالف قانون، عرف و اخالق دادس��تان تهران 

آق��ای جعف��ری دولت آبادی ب��ه ناچار ب��ه حضرت عالی به عنوان ارش��دترین مرجع 

دادستانی کشور، مطابق قانون پناه آورده اعالم می دارم:

در بهمن 1382 در پرونده ملی- مذهبی ها به سه سال حبس قطعی به استناد 	 

م��واد 499 و 500 قانون مجازات اس��المی به همراه ش��صت تن از همراهان و 

همفکرانم محکوم ش��ده ام که هیچ حکمی به اینجانب ابالغ نگردید تا اینکه در 

خرداد ماه 1394، دوازده س��ال بعد، دستگیر و روانه زندان گردیدم. با اعتراض 

اینجان��ب و وکالیم، آقای دکتر جهانی، معاونت حقوقی دادس��تان تهران حکم 

*   محمدحسین رفیعی: نامه به دادستان کل کشور. 1395. حسین رفیعی متولد 1324 در بیرجند 
اس��ت و نویس��نده و فعال ملی-مذهبی ش��ناخته شده ای است. در رشته ش��یمی در ایران و آمریکا و 
انگلس��تان تحصیل کرده و دکترای خود را در رش��ته پلیمر از امپریال کالج لندن دریافت کرده است. 
او که س��ابقه بازداشت در س��ال 1379 به اتهام »براندازی قانونی« را هم داشته است، در سال 1393 
بازداش��ت ش��د و سرانجام در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس و دو سال محرومیت 

از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شد.

http://www.mhrafieefanood.com/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-2
http://www.mhrafieefanood.com/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-2
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را از نوع بازدارنده اعالم و فاقد وجه تعزیری تفس��یر می نماید. ضمن آنکه یکی 

از ش��ناخته ترین قضات دادگاه انقالب آقای مقیسه، در سال 90 حکم را شامل 

مرور زمان دانسته بود.

با بازداش��تم در خرداد 1394، پرونده دیگری با همان عناوین پرونده سال 82 	 

برایم تشکیل و به سرعت با طی مراحل دادرسی و دادگاه بدوی تجدید نظر به 

استناد همان مواد 499 و 500 به شش سال زندان محکوم شدم. علت این امر 

روش��ن است چون در پرونده س��ال 82 به جز اینجانب شصت نفر دیگر هم به 

حبس های ریز و درشت محکوم شده بودند و بازداشتم بابت آن پرونده که قانونا 

مختومه و ش��امل مرور زمان شده بود، بدون اجرای حکم برای دیگر محکومین 

ش��ائبه های گوناگونی را به ذهن متبادر می کرد، ضمن آنکه عمال و قانونا و عقال 

امکان بازداش��ت دیگر محکومان وجود نداش��ت. فلذا بازداش��ت اینجانب امری 

فراقانونی بود و دادس��تان تهران برای خ��روج از این تناقض و چالش حقوقی و 

قضایی اقدام به پرونده سازی و اخذ حکم جدید به شرحی که آمده نمود.

در زمستان سال 1394 از دادستان محترم کل کشور وقت، جناب آقای رئیسی، 	 

تقاضای رسیدگی به موضوع و اعالم آزادی ام را نمودم که با نظر مثبت و امعان 

نطر ایش��ان مواجه و مراتب به دادس��تان تهران اعالم و ابالغ گردید که ایش��ان 

وقعی به آن ننهاده اند.

در 12 فرودین 1395 بخشنامه عفو سالروز جمهوری اسالمی اعالم و طبق بند 	 

10 آن افراد باالی 65 س��ال که یک پنجم محکومیت خود را س��پری کرده اند 

باید بال استثنا آزاد می شدند، اما دادستان تهران دستور عدم اعمال بخشنامه را 

در رابطه با اینجانب صادر و از آزادی ام جلوگیری کرد.

وزیر محترم اطالعات به عنوان مقام ضابط پرونده مطابق نامه ارس��الی اینجانب 	 

و پ��س از رس��یدگی موضوع تقاضای آزادی ام را نمودند که ایضا به آن توس��ط 

دادستان تهران وقعی نهاده نشد.

نظر به بیماری خود و همس��رم که ش��رح و مس��تنداتش در پرونده دادیار ناظر 	 

و اجرای احکام مضبوط اس��ت تقاضای مرخصی کرده ام که کماکان مسکوت و 

مکتوم مانده است.
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عالی جناب دادستان کل،

نظر به موارد پیش گفته اگر دادس��تان تهران قادر به نقض قانون و دستورات مقامات 

عالیه قضایی و از جمله دادستان کل کشور است و علیرغم اعالم وزیر محترم اطالعات 

که مدعی و ش��اکی من در پرونده بوده اس��ت مبنی بر بی وجه بودن بازداشتم، هیچ 

گونه توجهی به موضوع نمی نماید. پس برای احقاق حق چه باید کرد؟

آیا پس��ندیده اس��ت که برای توجه دادستان تهران در دهه هشتم عمرم با چندین 

بیماری دست به اعتصاب غذا بزنم؟ آیا جدا از مجادالت سیاسی نباید به این اندیشید 

که من و امثال من نظر به پنجاه سال مبارزه و حضور در صحنه سیاسی کشور دارای 

حریم و حرمتی هس��تیم که نقض آن بدین صورت در ش��ان نظام و دس��تگاه قضایی 

جمهوری اسالمی نیست؟

از توجه و اقدام بایسته حضرت عالی سپاسگزارم.

حسین رفیعی



احسان مازندرانی*

گرفتار پرونده سازی اطاعات موازی هستم

بسمه تعالی

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حاج شیخ جعفر منتظری

دادستان محترم کل کشور

با سالم و احترام

نام��ه قبلی 14 صفح��ه ای اینجانب خطاب به جناب عال��ی در خصوص بخش هایی از 

پرونده، نتیجه ای در پی نداش��ت و علت آن را نه کم عنایتی دادس��تان محترم کل، 

که بی تقصیری مجموعه دستگاه قضا در ابتدا تا انتهای این ماجرای سیاسی می دانم. 

در عین حال از آنجا که س��کوت را در ادامه مسیر جایز نمی دانم خواسته های ذیل را 

مط��رح و تا زمان تحقق آن ها از اعتصاب غ��ذای خود که از تاریخ 1 مهر 1395 آغاز 

می کنم دست نخواهم کشید:

–  تش��کیل کمیت��ه حقیقت یاب از س��وی مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص 
بازداشت هایی که با ادعای »شبکه نفوذ« انجام شده است.

*  احس��ان مازندرانی: نامه به دادستان کل کش��ور. 1395. احسان مازندرانی متولد 1361 در شیراز 
است. بعد از تحصیل در دانشکده خبر، فعالیت روزنامه نگاری خود را در دهه هشتاد آغاز کرد. یک بار 
در سال 1391 برای مدت کوتاهی بازداشت شد. بعد به سردبیری روزنامه فرهیختگان رسید. در سال 
1394 مجددا بازداشت شد. احسان مازندرانی این بار به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت 
ملی به پنج س��ال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دو س��ال حبس محکوم شده است. او 

اکنون در حبس به سر می برد.

http://sahamnews.org/2016/09/302450/
http://sahamnews.org/2016/09/302450/
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–  ارائ��ه فرصت پاس��خ گویی در برنام��ه گفتگوی ویژه خبری به اینجانب و س��ایر 
روزنامه ن��گاران بازداش��ت ش��ده، برابر زمان��ی که در تاری��خ 94/8/12 به دس��تگاه 

بازداشت کننده داده شد.

–  محاکم��ه و برخورد با عوام��ل دروغ به رهبر معظم انقالب و افکار عمومی که با 
اسم رمز »نفوذ« اقدام به تسویه حساب سیاسی کردند.

–  آزادی بی قید و شرط اینجانب با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از دوران زندان 
غیرقانونی خود را پش��ت سر گذاشته ام. توجه داشته باش��ید که این پرونده مختومه 

ش��ده وزارت اطالعات در س��ال 91 اس��ت که با نام »نفوذ« توسط سازمان اطالعات 

موازی گشوده شد.

امی��دوارم با ورود جناب عال��ی به این پرونده که همواره رویک��ردی توام با تدبیر و 

اعتدال در مسائل سیاس��ی-قضایی داشته اید شاهد تحقق عدالت در ام القرای جهان 

اسالم باشیم.

با سپاس

احسان مازندرانی

زندان اوین
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