
 

 

 

 

 نامه احمد بابشهادت

 

روز در  ۱۹۵این فعال سیاسی . خورشیدی در مریوان بازداشت شد ۱۳۸۸احمد باب فعال سیاسی کرد در سال 
های جسمی و روانی قرار گرفت؛ به طوری تحت شدیدترین شکنجه سنندجو  مریوان اطالعات هایبازداشتگاه

ای که احمد باب در نامهطبق شهادت. که بازجوها در همان ساعات نخست  سه دندان او را با انبردست کشیدند
ها بارها او را از سقف شکسته و اطالعاتیهای او زیر شکنجه های ایران قرار داده است، دندهاختیار اطلس زندان

این فعال سیاسی سپس . اندهوشی به کف پای او شالق زدهگوید که در سنندج تا حد بیاو می. اندآویزان کرده
جا به علت خونریزی داخلی ناشی از شکنجه، به قید منتقل شد و پس از  پنج ماه حبس در آن زندان مریوانبه 

 .است به آلمان پناهنده شدهاو . شد و ایران را ترک کرد وثیقه از زندان آزاد

 

 

 

 مشخصات

 احمد باب: اسم کامل 

 ۱۳۵۱اردیبهشت : تاریخ تولد

 مریوان : محل تولد

 عضو حزب کومله کردستان ایران: حزب

 اطلس زندان های ایران، اتحاد برای ایران: کنندهگروه مصاحبه

 ۱۳۹۷بهمن : تاریخ مصاحبه
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 پیشینه

 . های مدنی داشتمزمان دغدغه فعالیتشاغل بودم و هم. کردمام در شهر مریوان زندگی میهمراه خانواده -۱

 

 دستگیری

به همراه چند دوست به . خورشیدی بود ۱۳۸۸آخرین بار پنجم شهریور ماه . ـ تاکنون چهار بار بازداشت شدم۲
 دار وارد حیاط خانههای نقابدیدیم که آدم. دقیقه نگذشته بود که در زدند ۲۰هنوز . منزل ما در مریوان برگشتیم

. سر و صورتمان را با چیزی شبیه گونی پوشاندند. در را باز کردیم. بودند ها همه اطراف را محاصره کردهآن. شوندمی
برداری وریا ن در شرکت نقشهم. کند و وریا بیگلر همراه من بودندمحمد قربانی که اکنون در دانمارک زندگی می

روز در بازداشت  ۴۵متاسفانه دوستان من هم . طور اتفاقی به خانه ما آمده بودیمآن روز به . کردمبیگلر کار می
 . ماندند

 

 بازداشتگاه اطالعات مریوان

حیاط اداره اطالعات  ابتدا در. اتهام من همکاری با کومله بود. ـ ما را به بازداشتگاه اطالعات مریوان منتقل کردند۳
خواستند که با از من می. سه نفر بازجو آمدند. هایی در داخل ساختمان منتقل کردندبودیم، سپس ما را به اتاق

 .آنان همکاری کنم

. هایم را بسته بودندمن را بر روی یک صندلی نشانده و دست. های نخست بازداشت بسیار سخت بودـ ساعت۴
هایم فشار ابتدا با آن، به دندان. باور نکردم. کشیمگفتند که دندانت را می. قرمز آوردندای یک انبردست با دسته

برای دو دندان دیگر . هایم را کشید و درآوردبازجو یک دفعه یکی از دندان. آوردند تا مانند دندان کودکان لق شوند
تا .  ام بگذارمکاغذی دادند که روی لثهسپس یک دستمال . هایم را کشیدندسه تا از دندان. هوش شده بودمبی
 .خوردمفقط آب می. هایم پاره شده بودتوانستم بخورم، چون لثهروز چیزی نمی ۱۰

 گاه از شدت شکنجه. دست و چشمانم را بسته بودند. جدا از آن با مشت و لگد و باتوم به جان من افتادند -۵
. نشاندنددوباره من را روی همان صندلی می. هوش بیایمریختند روی صورتم تا به آب می. شدمهوش میبی

من را به سلولی منتقل کرده . دیگر من از هوش رفته بودم. داشت ها ادامهتا حدود ساعت پنج صبح این شکنجه
هایم شکسته بود، چشمانم ورم کرده بود، دنده. توانستم از جایم تکان بخورموقتی به هوش آمدم، نمی. بودند

. واقعًا غیر قابل توصیف است. شب بسیار پر مکافاتی بود. تمام بدنم پر خون بود. طورهانم هم همینلثه و د
. توهین و تحقیر هم در تمام شب ادامه داشت. کشدها طول میاگر در مورد جزئیات همان شب بگویم، ساعت

های ما طرف. ت طول کشیدساع ۱۲تا  ۱۱تمام این اتفاقات تقریبًا . خالصه آن شب تا حد مرگ شکنجه شدم
 هنگام بازداشت و شکنجه. من هیچ کدام از این بازجوها را ندیدم. ساعت چهار و پنج بعد از ظهر بازداشت شدیم

 . تا همین االن هم باورش برایم سخت است که آن شب دردناک چگونه به پایان رسید. نقاب داشتند



هایم دو نفر دست. ها و پاهایم بسته بودنددست. بردند ریواندادگاه انقالب مـ سپس من را با همین وضعیت به ۶
از من سوال کرد که آیا احمد باب . سپس پیش فردی بردند که گویا دادیار بود. را گرفتند و سوار یک پژو کردند

انگشت زدم و . گفت این کاغذ را انگشت بزن. همین قدر توانستم جواب بدهم که بله، احمد باب هستم. هستم
 . دوباره من را به سلول اداره اطالعات برگرداندند. روز دیگر تمدید شد ۳۰قرار بازداشت شما  گفت

من را از در پشتی وارد کردند، اما هنگام . دو در دارد دادگاه انقالب مریوانـ به این نکته هم باید اشاره کنم که ۷
یکی از آشنایان به مادرم . همان در عمومی استام روبروی خانه مادری. بازگشت از در عمومی دادگاه برگرداندند

او را هل دادند و خورد به دیوار و . اطالع داد و مادرم خودش را رساند، اما به او اجازه ندادند به من نزدیک شود
چرا از در پشتی وارد شدیم و از در عمومی »: بعدها سوال کردم. حتی اجازه ندادند با من حرف بزند. بر زمین افتاد

خواستیم به بقیه نشان دهیم کسی که مخالف جمهوری اسالمی است »: پاسخ آنان این بود« رون آمدیم؟بی
دیده در همان حالت زخمی و آسیب« .تو برای دیگران درس عبرت خواهی شد. چنین سرنوشتی خواهد داشت

 . که توصیف کردم از میان مردم رد شدیم و به بازداشتگاه اطالعات مریوان بازگشتیم

 

 اتهامات

گفتند که در آنان می. ها دوباره از سرگرفته شدبه محض بازگشت شکنجه. ـ  سی و سه روز در آن سلول بودم۸ 
ها در مناطق مرزی پرداخته ای کرده بودم و به موضوع کولبرقباًل سخنرانی. امها و تجمعات دست داشتهاعتصاب

گفتند با یک تیم کومله که در منطقه یا می. ایا انجام دادهگفتند تو به دستور کومله این سخنرانی رمی. بودم
خواستند که همچنین می. چند نفر از این تیم در یک درگیری شهید شده بودند. ایحضور داشته همکاری کرده

 . ها بدهمها و تجمعات را ترتیب داده بودند، به آناسامی فعاالن کردی را که گردهمایی

 

 وضعیت بهداشت

در طول روز سه بار به توالت . دادند اما منظم نبودشام و نهار هم می. دادند اما خیلی دیرروز صبحانه میـ هر ۹
شستیم و آب هم در همان دستشویی دست و صورت می. بردبود دو بار میاگر سرباز لجوج می. بردندمی
سه . نوشیدیمدستشویی رفتن، آب می بودیم به بهانهاگر تشنه می. خبری از لیوان و بشقاب نبود. نوشیدیممی

امکانات بهداشتی . ابتدا دو تا پتو بود بعد تقاضا دادم یکی دیگر هم دادند. پتوی بسیار کثیف به ما داده بودند
 .جا وجود نداشتدر آن

 گاهی در. زدیم تا در را باز کنند و به دستشویی برویمباید در می. ها دستشویی نداشتندبعضی از سلول -۱۰
دادند از دستشویی کرد و اجازه نمیکسی در را باز نمی. افتادیمبازداشتگاه مریوان از فشار دستشویی به گریه می

یا اینکه . ای از پتو بریزمام پر شده بود، ناچار بودم ادرارم را بر گوشهچندین بار اتفاق افتاد مثانه. استفاده کنیم
اگر سرباز آدم خوبی . کنند و با خودم به دستشویی ببرمدر را باز  در لیوان یک بار مصرف بریزم تا موقعی که

ای و چرا چنین کاری را انجام دادند که این لیوان را از کجا پیدا کردهگفت، اما گاه گیر میبود چیزی نمیمی

https://ipa.united4iran.org/fa/judge/365/


 .خوردیمبه این خاطر هم کلی کتک می. ایداده

 

  اتهامات تازه

گفتند در مثاًل می. کشیدندهر بار هم مقوله جدیدی را پیش می. اشتبازجویی هم زمان مشخصی ند وقت -۱۱
یا مثاًل . فالن سال گردهمایی اعتراضی که  در پیوند با مسئله شوانه سیدقادر برگزار شد، تو چه نقشی داشتی

امروز آن زمان موضوع کولبرها مثل . مرزها بسته شده بود و من در دفاع از حقوق کولبران سخنرانی کرده بودم
جا از دولت تقاضا کرده بودم که مرزها را دوباره باز کند، چرا که در این مناطق مرزی به علت من در آن. مطرح نبود
گفتند که احزاب کرد شما را وادار به من می. های توسعه اقتصادی میزان بیکاری بسیار باالستنبود برنامه

 .شدها شروع میباره شکنجهدو. ها را انجام دهیدگونه سخنرانیکنند اینمی

 

 خوابی و آویزان کردن به سقفادامه شکنجه؛ بی

من شلوار . تمام آن شب نگذاشتند بخوابم. ها من را به اتاق دیگری منتقل کردندـ یادم است در یکی از شب۱۲ 
ست شلوارم را بایستی با یک د. شود، از من گرفته بودندکردی تنم بود، بندی را که با آن شلوار کردی سفت می

بازجو در آن شب . کشیدمشلوار را باال می. افتادزدند شلوار از تنم پایین میای که میبا هر ضربه. داشتممی نگه
گفت این انبردست باید به تمام می. کرداین انبردست را به سمت انگشتان پایم پرت می. یک انبردست آورده بود

پایت را تکان  گفت تو عمداً می. کردرا به سمت یکی از انگشتام پرت می او انبردست. انگشتان پایت اصابت کند
کار را دوباره همین. دادمکه اصاًل من پایم را تکان نمیدر حالی. ای تا فقط به یکی از انشگتانت اصابت کندداده

 .اینقدر این کار را ادامه داد تا از همه انگشتانم خون جاری شد. کردتکرار می

پاهایم را به آن طناب . قرقره و طناب آنجا بود. کردندها این بود که به سقف آویزانم میدیگر از شکنجه ـ یکی۱۳
خواست چشمانم می. ها سرم رو به پایین و پاهایم به سقف آویزان بودساعت. کشیدندبستند و قرقره را میمی

 .  شدخون زیادی در سرم جمع می. از حدقه بیرون بزند

 

 تجاوز تهدید به

آن شب . گفتند اگر همکاری نکنی، این دو سرباز به تو تجاوز خواهند کرد. ـ یک شب دو سرباز را آورده بودند۱۴
زد، مثاًل یکی از آنان با من حرف می. تجاوز نکردند، اما شبی پر از توهین و تحقیر بود. هم بسیار شب سختی بود
به این . زدزدم کتکم میهایی که میوسط حرف. م به دیوار بخوردداد تا سرزد یا هلم مییک دفعه با فانوسقه می

شود در باورتان نمی. شددر این مواقع تمام تنم خیس عرق می. های زیادی از سرم ورم کرده بودخاطر قسمت
 .  این گرمای تابستان و در طول این مدت، یک بار هم اجازه حمام ندادند



 انتقال به سنندج

آن روز . شب قبلش بسیار شکنجه شده بودم. ع ندادند که به سنندج منتقل خواهم شدـ به من اطال۱۵
کند شاهد اکنون در آلمان زندگی مییکی از زندانیان که هم. رفتمچهار دست و پا راه می. توانستم راه برومنمی

گفتند که ما . ا باز کردندهایم رمن را سوار یک اتومبیل کردند و بعد از چند ساعت در راه چشم. این ماجرا بود
 . مامور دادگاه هستیم و وظیفه ما این است که تو را به سنندج منتقل کنیم

 

 بیماری پوستی

. های سفیدی بر روی تنم بود، شاید قارچ بودلکه. ـ وقتی به آنجا منتقل شدم، دچار بیماری پوستی شده بودم۱۶
ظاهرًا به این . ابتدا باید مداوا شود. فرد بیمار را بپذیریمتوانیم در آنجا گفتند آقای باب مریض است، ما نمی

فرشید اصالنی به اتهام همکاری کومله و فرد دیگری . خاطر بود که من را به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند
روز در یک سلول  ۱۵به مدت . توانستم راه برومآنان شاهدند که نمی. هم که اسمش در خاطرم نیست آنجا بودند

گفتند به خاطر مسائل امنیتی می. تخت و دستشویی در آنجا وجود نداشت. سه در چهار در قرنطینه حبس شدم
 ۱۵بعد از آن . شدندها آنجا نگهداری میتعدادی از سلفی. این سلول در بند نسوان قرار داشت. باید در آنجا بمانم

 . ط دو بار اجازه دادند که از آن پماد استفاده کنمفق. دکتر آمد و پمادی بهم داد. روز اجازه دادند حمام بروم

 

 بازداشتگاه اطالعات سنندج 

در راهرو یکی دیگر چشمهایم را بست و . ـ  یک روز یکی از ماموران اداره اطالعات آمد و من را با خودش برد۱۷
. اره اطالعات مریوان بهتر بودهای اداره اطالعات سنندج نسبتًا از  ادسلول. به اداره اطالعات سنندج منتقلم کردند

توانستی آب خواستی میگویم بهتر بود، چون هر موقع که میبه این خاطر می. ها بودلدستشویی در خود سلو
. ها به لحاظ حجم متفاوت بودندسلول. صابون و شامپو هم به ما داده بودند. جا آب حمام کنیبنوشی یا همان

های بازداشتگاه اطالعات سلول. ها هم برای دو نفرار نفر بود و بعضی از آنها برای سه یا چهاز سلول بعضی
 .های مریوان بودندتر از سلولسنندج بهتر و بزرگ

 

 نامهاعدام و وصیت

گفتند قبل از اینکه . کنیمـ به خاطر دارم یک روز دیگر در بازداشتگاه سنندج بازجوها گفتند احمد اعدامت می۱۸
من هم «. نامهوصیت»دو برگه بهم دادند، باالی برگه نوشته شده بود . نامه بنویسیکنیم باید وصیتاعدامت 

چرا از ما . ایات را خوب ننوشتهنامهگفتند وصیت. ام نوشتمکمی خطاب به پدرم در مورد اموال شخصی
طلب بخشش چه معنایی  نامه برای بعد از مرگ است،درخواست نکردی که تو را ببخشیم؟ من هم گفتم وصیت



موهای سر و ریشم بسیار . گفتم موهایم را بزنید. خواهی قبل مرگت انجام دهیمگفتند خب چه چیزی می. دارد
. کندمبا دست قسمت زیادی از موهای سرم و ریشم را در روز به خاطر استرس و فشار روانی می. بلند شده بود

. سر و ریشم را تراشید. شت شده بود آوردند و ماشینی به او دادندگری بازدامختار رحیمی را که به اتهام سلفی
اما او آزاد نشد و سرانجام . خواهی من هم موهای تو را بزنم؟ جواب داد نه من زود آزاد خواهم شدبه او گفتم می

 .شهر اعدام شددر زندان رجایی

 

 ترین شکنجه، شالق کف پاسخت

ها شروع وباره شکنجهخالصه آنجا هم د .ها هم متفاوت بودنوع شکنجه. های سنندج طور دیگری بودندـ سلول۱۹
های قبلی هم مورد بازجویی سال پیش و بازداشت ۱۰در آنجا در مورد . شد؛ به قول معروف روز از نو روزی از نو

. زدندهشت مرحله به کف پاهایم شالق . های آنجا شالق کف پا بودترین شکنجهیکی از سخت. گرفتمقرار می
هایم را بستند و دستپاهایم را به لبه تخت می. بستندهای سربازی میمن را به یک تخت آهنین مانند تخت

از قسمت . بستندمن را از پشت مانند کمربند ماشین محکم به تخت می. چشمهایم هم بسته بود. به دو طرف
با همان . کف پاها هم روی لبه تخت بود. متوانستم تکان بخوربستند، به طوری که نمیساق پا هم به تخت می

. تر بزنگفت محکمیکی می. چندین نفر بودند. کاریکردند به شالقسیم کابل که در دست داشتند شروع می
ها آن. گفت اعتراف کنآن یکی می. کرددیگری خودش را نماینده دادگاه معرفی می. ترگفت یواشدیگری می

. ضربه شالق خوردم ۳۲۰در آن بازداشتگاه حدودًا . کرده این داستان ادامه پیدا میخالص. سه تا چهار نفر بودند
ریختند آب سرد می. شدمهوش میسپس بی. شالق ها را می شمردم. زدندضربه می ۲۷یا  ۲۶هر بار حدودًا تا 

گفتند به این خاطر می. رفتمکاری باید در راهرو راه میپس از اتمام هر بار شالق. روی پاهایم تا به هوش بیایم
کاری زدند، شب هم دوباره یک نوبت دیگر شالقمثاًل اگر صبح شالق می. باید راه بروی تا پاهات ورم نکند

شنیدی که در آن روزها چه بر من ای کاش مختار رحیمی زنده بود و این ماجرا را هم از زبان او می.  شدممی
کرد و پاهایم را در داخل آن ای که در دستشویی بود پر آب میکاسه مختار. تمام پاهایم کبود شده بود. گذشت

 . داند که چه روزگار سختی را از سر گذراندمفقط او می. او خیلی در این روزها بهم کمک کرد. دادکاسه قرار می

 

 دریچه ترس

 ۳۰تا  ۲۰دریچه پایین که . ها دو تا دریچه داشتنداین سلول. های اطالعات سنندج یک در دو متر بودسلول -۲۰
داد بند میاز آنجا بازجو چشم. دریچه باالتر مربوط به بازجو بود. متر از کف زمین فاصله داشت برای غذا بودسانتی

ها برای ما نشان از ترس بود و آن یکی را که باز یکی از این دریچه. هایمان بزنیم تا وارد اتاق شودکه به چشم
 .ی داشتیممی کردند، احساس بهتر

 



 مالقات

شماره تلفن خانه یادم . ات حرف بزنیتوانی با خانوادهبه من گفتند می. ـ چهار ماه و بیست روز گذشته بود۲۱
هایت را با خودش به آن مامور گفت به پدرت بگو که زن و بچه. مامور اطالعات گفت من شماره را دارم. رفته بود

آن روز من را به . همسرم در هشت یا نه ماهگی دوران حاملگی بود. بود سهیال آن زمان باردار. مالقات بیاورد
گفتند که همسرت را . توانستم بیرون را ببینممن می. ای بوداتاقی منتقل کردند که در آن یک دیوار شیشه

تر نداشت پسرم را که آن زمان چند سال بیش. انددیدم که چادری به سهیال داده. ایم و او هم بازداشت استآورده
ماند گفتند سهیال در بازداشت است و اینجا می. همین را دیدم. سهیال با چادر از جلوی من رد شد. از او جدا کردند

روزی که  ۱۹۵در طول . های روحی و روانی اضافه شداین هم به بقای شکنجه. اش را هم به دنیا بیاوردتا بچه
. ام حرف زدم و یک بار هم در این وضعیت سهیال را از دور دیدمادهدر بازداشت بودم، فقط یک بار تلفنی با خانو

 .سهیال آن روز در بازداشت ماند، اما بعد آزاد شد

 

 دادگاه

چشمانم . فقط دو بار دو نفر وارد سلول شدند. بردم، دادگاهی در کار نبودـ تا زمانی که در بازداشت به سر می۲۲
فقط جایی را که خواست . طرف دادگاه آمده تا قرار بازداشت را تمدید کندها گفت که از یکی از آن. هم باز بود

اصاًل برایم . خواستم نجات پیدا کنمدر شرایطی بودم که فقط می. غیر از این حرفی از دادگاه نبود. انگشت زدم
جا داشتم آن مرگ را بر حال و روزی که. کنم و چه چیزی قرار است اتفاق بیفتدمهم نبود چه چیزی را امضا می

 .دادمترجیح می

 

 هواخوری

. محوطه هواخوری شش در چهار متر بود. بردندـ هر هفته در بازداشتگاه سنندج من را دو بار به هواخوری می۲۳
سپس . بندت را بزنپس از اتمام وقت هواخوری از بلند گو صدا میزدند چشم. بلندگویی آنجا نصب کرده بودند

گری شهرام احمدی و چند نفر دیگر به اتهام سلفی. در بازداشتگاه مریوان هواخوری نبود. گرداندندبه سلول بر می
فقط . من لقمان و زانیار را ندیدم. بعدها لقمان مرادی و زانیار مرادی را هم به آنجا منتقل کردند. در سنندج بودند

فهمیدیم که فالن زندانی ز این طریق میزندانیان اسامی خود را بر روی دیوار نوشته بودند و ما ا در هواخوری،
 . بردجا به سر میهم در آن

 

 زندان مرکزی مریوان

به محض اینکه . شناسمزندان مریوان را خوب می. باالخره به زندان مریوان منتقل شدم ۱۳۸۹ـ بهار سال ۲۴



ه یا بخش معتادان منتقل ابتدا همه زندانیان به قرنطین. بینیوارد حیاط زندان می شوی یک افسر نگهبانی می
افراد معتاد در همان بند خواهند ماند، اما بقیه را به طبقه باالی زندان که بخش عمومی نام دارد، . شوندمی

. تخت در آنجا گذاشته بودند ۱۸هر اتاق شش در چهار متر بود و . بند عمومی شش اتاق داشت. کنندمنتقل می
انتهای راهرو یک نمازخانه وجود . کردها را به هم وصل میمتر اتاقسانتی ۲۰راهرو باریکی به عرض یک متر و 

ها کارهای دستی انجام بعضی. در آنجا آرایشگاه و کتابخانه هم بود. شدندزندانیان در آنجا جمع می. داشت
 . دادندمی

که زندانی را به کدام  گرفتندمسئولین زندان تصمیم می. ـ زندانیان سیاسی و زندانیان عادی با هم بودند۲۵
متری که با نرده بسته شده بود سانتی ۵۰در  ۴۰هر اتاق یک پنجره . تقریبًا پنج ماه در آنجا بودم. بخش بفرستند

البته بسیاری . طبقه بودهر تخت سه. نفر زندانی بودند ۱۲۰در زندان مریوان . متر بود ۶۰هواخوری حدود . داشت
. شدخواب گفته میها به این افراد که تخت نداشتند کفاصطالح رایج میان زندانی از زندانیان تخت نداشتند و در

 . شدشد، خوشحال میوقتی زندانی صاحب تخت می

 

 آزادی

های زیاد دچار روز به علت شکنجه ۱۹۵بعد از . ـ آقای خلیل بهرامیان وکالتم را پذیرفت و خیلی کمکم کرد۲۶
خونریزی کماکان . وضعیت بسیار بدی داشتم. ه هم در زندان مریوان بودمپنج  ما. خونریزی داخلی شده بودم

به . میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدم و دیگر برنگشتم ۱۰۰برای معالجه و با وثیقه . ادامه داشت
 .  کیلو از وزنم کم شده بود ۳۳روزی که در بازداشت بودم،  ۱۹۵طور کلی در 

 

 دادگاه عمومی

دو پرونده برای من باز شده بود، یکی در دادگاه عمومی به خاطر خروج غیر مجاز از مرز و دیگری در دادگاه  -۲۷
بعدها که پاسپورت من را نگاه کرده بودند . امدر هنگام بازجویی گفته بودم که سه بار از مرز خارج شده. انقالب

غیرقانونی بوده و برای دیدار با حزب کومله صورت  گفتند خروج سومها میآن. فقط دو مهر خروج بر روی آن بود
 .به این خاطر به شش ماه زندان محکوم شدم. گرفته است

 

 دادگاه انقالب

به . ترسیدمکه برای معالجه و به طور موقت از زندان آزاد شده بودم، اما از بازداشت دوباره میبا وجود این -۲۸
در این بین به وکیلم آقای بهرامیان اطالع دادند که . شده بودمهمین دلیل در اطراف مریوان به نوعی مخفی 

در دادگاه . آقای بهرامیان از تهران آمد و در روز موعود در دادگاه حاضر شد. جلسه دادگاه انقالب برگزار خواهد شد



د که چرا قاضی پرونده ناراحت شده بو. به وکیلم گفته بودند که بدون حضور احمد باب جلسه برگزار نخواهد شد
من در آن جلسه هم حضور پیدا نکردم، . سپس وقت دیگری برای دادگاه تعیین کردند. انداحمد باب را آزاد کرده

سال زندان محکوم  ۱۴بعدها به وکیلم اعالم کردند که من به . ترسیدم همان جا دوباره بازداشت شومزیرا می
 . رار ترجیح دادمبه همین خاطر فرار را بر ق. حکم سنگینی بود. امشده

 

 پایان زندانیان سیاسیرنج بی

. یابدای که در آخر می خواهم به آن اشاره کنم این است رنج زندانیان سیاسی با آزادیشان پایان نمیـ نکته۲۹
سال هنوز  ۱۰بعد از گذشت . شودهای متعدد روحی و روانی میزندانی سیاسی بعد از آزادی هم دچار بیماری

حوصلگی، افسردگی و گاه عصبیت بی. دهدآن روزهای تلخ هنوز روزانه در خاطرم هست و آزارم می. کشمرنج می
 .تاثیرات آن دوران است که در بین شمار زیادی از زندانیان سیاسی عمومیت دارد

 


