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فراست شریعتی

به نام خداوند بخشاینده مهربان
نطیطروهطاال اتط عطا

اینجانب فراست شریعتی مادر زندانیان کاوه ،عبدالله و آرش شریفی که در زندان رجایی شهر کرج زندانی هستند پسرم کاوه در تاریخ  ۸۱۳۱/۷۲۲توسط
ً
سنندج در منزل خواهرش هنگام اذان صبح دستگیر کردند و تا  /۸۱روز هیچ خبرال از او نداشتیم بعدا متوجه شدیم که تی این  /۸۱روز تی بیرحمانطهتطریطن شطهطنطجطههطاال
روحی و جسمی وال را قرار دادهاند تا جایی  ۳۷بار خونریزال معده کرده و  ۱۲ساعت در بی هوشی کامل بوده تورال که دکتر بهدارال ات عا به بازجوهاال وال گفته بطودنطد کطه
احتمال زنده ماندن کاوه خیلی پایین است در مد بازداشت کاوه به هر درال زدم همراه با شوهرم از دادستانی سنندج ،ما را پاس میدادند به ات عا و از ات عا به شعبطه ۱
به آقاال مبارکی که تمامی پرونده سازال این زندانیان رجایی شهر زیر دست همین آقاال مبارکی است.
تا این که کاوه را همراه با چند بازداشتی دیگر به زندان اوین انتقال دادند هر بار به م قا کاوه میرفتم افراد خیر شهر خرج و مخارج من و خانوادهام را متقبل میشدند تا اینهطه
در تاریخ  ۸۳۱۲۱۱۷۲عبدالله دیگر پسرم را هم در مغازه خودش بازداشت کردند و وقتی آرش پسر کوچهترم دنبال او رفت که چرا او را بازداشت کطردهانطد آرش را هطمطان تطاریطخ
بازداشت کردند من که خود  ۳۷سال دارم همراه با شوهرم که  ۳۷سال سن داشت همه ارگانهاال دولتی مربوط به پرونده آنها را پیگیرال کردیم بدون این که جوابی به ما بدهطنطد

و حتی دلیل بازداشت پسرانم را بگویند .کاوه متولد  /۷۳۷عبداله متولد  /۷۳۳و آرش متولد  /۷۳۷هستند و عبداله و آرش تازه ازدواج کرده بودند حال هر سطه پسطرم در زنطدان
رجایی شهر کرج زندانی هستند شوهرم بعد از این همه در به درال و هر جا رفتن دنبال پرونده پسرهایمان و نتیجه نگرفتن در تاریخ  ۸۲۱۲۱۷/پارسال سرتان گرفت و بعد از ۷۳
روز در بستر بیمارال فو کرد با این که در تول این  ۷۳روز نتوانست حتی یک جرعه آب بخورد تا آخرین لحظه حیاتش مرتب اسم فرزندانمان را به لب میآورد و در حالی چشم از
این جهان بست که می گفت :خدایا در اواخر عمرم پسرانم را از من گرفتند و دیدار با آنها را از تو در آن دنیا تلب میکنم .حال میخواهم از مادر سه زندانی بیگناه بگویطم کطه در
این مد چشم به در دوخته تا شاید پسران خود را قبل از مرگم براال یهبار هم که شده در خانه خودم م قا کنم و غیر از هیچ آرزویی نداشتم تا این که حهم اعدام کاوه و آرش را
برایم آوردند و عبدالله را هم به تحمل  /۲سال زندان و تبعید در زندان رجایی شهر کرج محهوم کردند.
اآلن هم کارم شده دعا کردن به درگاه خداوند متعال که فرزندانم را از زندان بعد از این همه سال آزاد کند .تنها جرم فرزندانم ایمان به خدا و مسلمان و سنی بودن و دفاع از عقیطده
و باورشان بوده است و از او تلب صبر را براال خودم و تمامی  /۱۲خانواده دیگر در زندان رجایی شهر کرج را دارم و از تمامی سازمانها و نهادهاال حقوق بشرال و سطازمطان مطلطل
متحد می خواهم که جلو اعدام فرزندانم را بگیرند و از هر کس یا کسانی که میتوانند قدمی در این راه بردارند تقاضامندم این مادر پیر و بیمار و دل شهسته را یطارال کطنطنطد و از
مقاما قضایی و اجرایی جمهورال اس می ایران میخواهم جلو اعدام این جوانان را بگیرند و بررسی مجدد پرونده این زندانیان را تبق معیارهاال اس می و قانون اساسی ایطران

پیگیرال کنند و یهبار براال همیشه اتحاد بین اهل سنت و برادران وخواهران تشیعمان را به تمامی دنیا ثابت کنند.
والس م علیهم و رحمة الله و برکاته
مادر زندانیان ماموستا کاوه  -آرش و عبدالله شریفی

