ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ رﻣﻀﺎن ﻧﺎﺻﺮی
رﻣﻀﺎن ﻧﺎﺻﺮی ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب ،ﺳﻮم ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣٨۵ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت »اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺎرﺑﻪ« ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .او ﺑﺮای
ﭘﻨﺞ ﻣﺎه در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻮاز ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻬﺎدتﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻃﻠﺲ زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،او در دوران ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ  ٣٠ﺳﺎل ﺣﺒﺲ در ﺗﺒﻌﯿﺪ در زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ .آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮی ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽدی اف اﯾﻦ ﺷﻬﺎدتﻧﺎﻣﻪ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ :رﻣﻀﺎن ﻧﺎﺻﺮی
ﻧﺎم ﭘﺪر :ﻋﺬاری
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ١٣۴٨ :
ﻣﺬﻫﺐ :ﻧﻮﮐﯿﺶ ﺳﻨﯽ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ :اﻫﻮاز ،ﮐﻮت ﻋﺒﺪاﷲ
ﻣﺸﺎﻏﻞ :ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ،ﮐﺸﺎورز و داﻣﺪار ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ :ﺗﺎﺳﯿﺲ انﺟﯽاو ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﺌﺎﺗﺮ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل  ،١٣٧۴ﻓﻌﺎل در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺮدمﻧﻬﺎد  N.Aﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺟﺮای ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﻓﻌﺎل در ﺣﺰب وﻓﺎق اﺳﻼﻣﯽ )ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻫﻮاز( ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺑﺨﺶ اﻻﺣﻮاز
)ﻧﻀﺎل(
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
 -١در ﮐﻮت ﻋﺒﺪاﷲ اﻫﻮاز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .در ﺳﺎل  ١٣٧۴ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﻔﮑﺮ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﺌﺎﺗﺮ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن  N.Aﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدم .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٣٧۶ﺑﻪ ﺣﺰب وﻓﺎق اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺑﺨﺶ اﻻﺣﻮاز )ﻧﻀﺎل( ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدم.
ﺑﺎزداﺷﺖ
 -٢در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ،١٣٨۴ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻫﻮازی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻋﺮبﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺑﻄﺤﯽ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٣٧٧ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ

ﺧﺎﺗﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨۴ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺮب
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻢ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﻣﺮداد
 ١٣٨۵در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم .ﺷﮑﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
ﻫﻤﮑﺎران و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻮﻧﯽ ﺳﺮم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ روی ﺳﯿﻨﻪام ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﯿﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﻮذر اﻫﻮاز ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻮاز
 -٣ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻣﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪم .ﻣﻦ را روی ﺗﺨﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ روی
ﮐﻤﺮ و ﺑﺎﺳﻨﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻪ ﻗﺪری اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از
ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن اداره اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﺎﮐﺎ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﻮﺷﻮﮐﻪ و ﺑﺮادرش
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ اراذل و اوﺑﺎش و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت را از ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

 -۴ﺷﮑﻨﺠﻪ روﺣﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮد .او ﻣﻦ را وﻫﺎﺑﯽ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮادهات را ﻣﯽآورﯾﻢ
و اﺳﻢ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯽآورد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﮏ ﺑﺎزﺟﻮ ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﻮﺷﻮﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪدﻫﻦ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد.او ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺟﻠﻮی ﻣﺎﻓﻮﻗﺶ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺘﮏ زد .از ﺷﯿﻮهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻼم در دﻫﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮد.
اﺧﺎذی از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن
 -۵روش ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﺧﺎذی ﺧﺒﺮﭼﯿﻦﻫﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎدﮔﯽ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯿﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﺜﻼ وﻋﺪه ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ﮐﺠﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ
از ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺴﺎن ﺳﻮاری ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺎذی ﮐﺮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﺣﺪود ٢٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ) ٢٠ﻫﺰار دﻻر( ﺑﻮد از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ اﺧﺎذی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻔﻬﯿﻢ اﺗﻬﺎم
 -۶ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﻧﻔﺮادی در دی  ١٣٨۵ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺗﻬﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻤﺐﮔﺬاری را ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪام .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺎرون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم.
زﻧﺪان ﮐﺎرون
 -٧زﻧﺪان ﮐﺎرون ﺷﺶ ﺑﻨﺪ داﺷﺖ .در اﺑﺘﺪای ورود ،ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٢ﮐﻪ وﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ  ۴٢٠ﻧﻔﺮ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ :دو اﺗﺎق ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ در ﺷﺶ ﻣﺘﺮ و ﯾﮏ اﺗﺎق ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ در ﺷﺶ ﻣﺘﺮ .ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﻫﻢ
وﺳﻂ اﯾﻦ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﻮد ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﻫﻢ ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ ﺑﻮد ١۵ .ﺗﺎ  ١۶ﻣﺎه ﻣﻦ
در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدم .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻮد .ﺳﻞ ،اﯾﺪز ،ﺳﻮزاک و … در زﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر رواج داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎﻧﺪوم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻧﺪان  ٢٢ﻧﻔﺮ از ﻫﻢ
ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻦ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.

 -٨زﻧﺪان ﮐﺎرون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح زﻧﺪان ﺑﺎز و ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز ﻗﺪری از ﺷﻤﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در
ً
اﺻﻼ ﺟﺎی ﺧﻮاب ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ و ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺷﭙﺶ در زﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﻫﻤﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻓﻮت
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ١۶ﻣﺎه ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۶ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٢داﺷﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻼﻗﺎت در زﻧﺪان ﮐﺎرون
 -٩ﻣﻼﻗﺎت در زﻧﺪان ﮐﺎرون ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ده دﻗﯿﻘﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .ﻣﺮدان ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار در دﺳﺖ زﻧﺪاﻧﺒﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

 -١٠در زﻧﺪان ﮐﺎرون ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺮﺑﺎر زورﮔﻮﯾﯽ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ.
 -١١در زﻧﺪان ﮐﺎرون زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﻬﺎ از ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روش آﻧﻬﺎ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ زﻧﺪان ،ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﺳﺎل  ١٣٨۶در زﻧﺪان ﮐﺎرون ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن درﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪ ﺷﻮرش وارد زﻧﺪان ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ درﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن را داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﮐﺘﮏﺷﺎن ﻣﯽزدﻧﺪ.
 -١٢در درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺪان ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ وﺟﺪان ﻋﺒﻮدی ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ زﺧﻤﯽ و روده ﺑﺰرﮔﺶ ﭘﺎره ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮوﺟﯽ روده ﺑﺰرگ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد .او ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺮود .ﭘﺰﺷﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻫﻮاز ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را درﻣﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺸﻢ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺷﺪهاﯾﺪ«.
 -١٣در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺎرون زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدم  ٢٢زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺪامﻫﺎ در ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ،ﻫﻨﮕﺎم اذان ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاﻣﻬﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎزه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﺳﺘﻮر
داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺒﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .در دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در زﻧﺪان ﮐﺎرون ﺑﻮدم ﺣﺪود  ۴٠ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﭘﺎ و دﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺎی ﭼﭗ ﺑﺎ دﺳﺖ
راﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻢاﺗﺎﻗﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد .آنﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ.

دادﮔﺎه
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻮری ﺑﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪی رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻫﻮاز در
 -١۴ﻣﻦ از ﺳﺎل  ٨۶ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻓﺘﻢ .دادﮔﺎه
ﮐﯿﺎﻧﭙﺎرس ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻢ در آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖآﺑﺎدی
ﺑﻮد .او ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪ .دوﻟﺖآﺑﺎدی در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ.در دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻤﺎل اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺷﺪ .اﺗﻬﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﻤﺐﮔﺬاری
ﺑﻮد .ﻣﻦ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﺣﮑﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ اﺑﻼغ ﻧﺸﺪ .ﻣﻦ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و در دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »اﻗﺪام

ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺎرﺑﻪ« ﺑﻪ  ٣٠ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪم .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٣دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻌﺒﻪ رﻓﺖ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
 -١۵ﻣﻦ در دادﮔﺎه وﮐﯿﻞ داﺷﺘﻢ .وﮐﯿﻞ ﻣﻦ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺖ .او دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دارد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دوران ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ وﮐﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮدم دﻓﺎع
ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در زﻣﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺟﻮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪم .ﻣﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
دوران ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺎرون ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ وﮐﯿﻠﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻮاز
 -١۶در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻮاری ﮐﻪ در ﻫﻠﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪه ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از زﻧﺪان ﻟﻮ
رﻓﺖ.ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪام .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ و ﻣﻮﺳﯽ دﺣﯿﻤﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﺑﺎزﺟﻮی ﺧﺸﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ً
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻦ را ﮐﺘﮏ زد و ﺑﺎ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺷﮑﻢ درد داﺷﺘﻢ .ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﻦ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺎرون ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
 -١٧ﺳﺎل  ١٣٨٧ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ،ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ .ﻣﻦ و ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﯽ و ﻋﻠﯽﭘﻮر ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و وﺳﺎﻃﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ .ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺑﻘﯿﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺮف زدم و از رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدم .آﻧﻬﺎ اﺳﻢ ﻣﻦ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ را ﺻﺪا زدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ
 -١٨ﺧﺮدادﻣﺎه  ١٣٨٧ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ دو ﮔﺮوﻫﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ١٠٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٢در زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺳﻮج و ﯾﺰد و
در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻮای ﺳﺮد زﻧﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻮی دﭼﺎر ﺷﺪم و زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ دﭼﺎر
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
 -١٩اﻗﻠﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﺎدهای دارد .اﮐﺜﺮ زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﻣﺤﺒﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ در اﯾﻦ آﻧﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺘﻞ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮن ﻫﺴﺘﻢ.

 -٢٠زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ اﺗﺎق و ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ١٢٠ﺗﺎ  ١۵٠ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .روزﻫﺎی اول ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺪری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺪارا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در آن زﻣﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻨﺪان ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮد و ارﺗﺒﺎط از زﻧﺪان ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻫﻢ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد
ﻧﺒﻮد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آب ﺟﻮش
روی ﻣﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﺒﺎن از زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آب ﺟﻮش را ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪ و روی زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .اﯾﻦﻃﻮری ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺳﻮازﻧﺪ .در زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی رخ داده ﺑﻮد .آب ﺟﻮش
را روی ﺑﺎﺳﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد.
 -٢١اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻫﻤﻪ زﻧﺪانﻫﺎ اﯾﺠﺎد دردﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در روزﻫﺎی اول اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر درﮔﯿﺮی
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻦ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﻮاﻇﺐ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ درﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .
 -٢٢در زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻘﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی زﻧﺪانﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﮔﻤﺮاه را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻧﺪان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ورزش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
 -٢٣ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی داﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﻣﯽﺷﺪ .در ﺧﻮد زﻧﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت
درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ
 -٢۴در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور دوم اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺳﺎل  ٨٨ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رای ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ
از اﯾﻦ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻗﻠﯿﺪ دادﻧﺪ .رﺋﯿﺲ زﻧﺪان دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از اﺳﻔﻨﺪ  ٨٧ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،٨٨ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ﻏﺬا ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﺰﯾﺰانﺷﺎن دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 -٢۵ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی زﻧﺪان ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در
زﻧﺪان و رﻫﺎ ﺷﺪن آنﻫﺎ ﭘﺲ از آزادی آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺪانﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪاﻧﯿﺎن و دﻟﯿﻞ
ﺟﺮم آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در داﺧﻞ زﻧﺪان اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آزادی ﻫﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺮوج از اﯾﺮان
 -٢۶ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ وﺿﻌﯿﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٩٣ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن دو ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﮐﻔﺎﻟﺖ دو ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ ،راﻫﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺷﺪم .در ژوﺋﻦ  ٢٠١۴وارد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪم و ﯾﮏ ﺳﺎل و دو ﻣﺎه در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪم.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺸﺪم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺟﻮﻻی  ٢٠١۵از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدم .اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽام در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻢ .دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻣﻦ از اﯾﺮان ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺿﺎﻣﻦﻫﺎ  ۴٠را ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﮐﺮد.

