
اینشد.بازداشتشیرازدرخورشیدی١٣٩١سالدررحمت پناهعدنان
قرارشکنجھوبازجوییتحتشیرازاطالعات سپاهتوسطبھاییشھروند
دورانطولدروبازداشتشیرازدرباردورحمت پناهآقایگرفت.

چشمعارضھودیسک کمرجملھازجسمیمشکالتدچارخودمحکومیت
ازبودروبروآنبازندانازآزادیازپسکھمشکالتیدلیلبھاوشد.

وضعیتایرانزندان ھایاطلسبرایشھادت نامھ ایدروشدخارجایران
اینپی دی افنسخھاست.دادهشرحرااطالعات سپاهبازداشت گاهوخود

شھادت نامھ را از این جا بگیرید.

مشخصات

نام: عدنان رحمت پناه

١٣۶٨بھمن١٩متولد:

https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/2018/


کودکانازحمایتراستایدرخودجودشفعالیتفعالیت:حوزه
بدسرپرست و آموزش نقاشی و تحصیل بھ آن کودکان

اتحاد برای ایرانگروه مصاحبھ کننده: اطلس زندان ھای ایران، زیرمجموعھ

١٣٩۶تیرمصاحبھ:تاریخ

بازداشت

وبندهبازداشتجھتاطالعات سپاهامنیتیمامورین١٣٩٠بھمن١۴در
دربرادرمحضورعدمدلیلبھوشدندمنزلواردرحمت پناهایمانبرادرم
موردوحشیانھشکلیبھرامنزلتنھاونکردندبازداشتبھاقدام،شیراز
مرکزبامتعددھماھنگیازپسھمزماندادند.قراربازرسیوتفتیش

بھراخودمگرفتندتماسزمانھرکھدادنداطالعشیرازاطالعات سپاه
منزلمان،تفتیشازماهچندگذشتازپسکنم.معرفیاطالعات سپاهاداره

وثیقھ آزاد شد.برادرم بازداشت و بعد از گذراندن دوران بازجویی با قرار

حکمامنیتیمامورین١٣٩١آذر٢٢تاریخدربرادرمآزادیباھمزمان
مجددوحشیانھتفتیشازوپسدادندنشانمنزلماندررابندهدستگیری
بازداشتگاهبھمراامخانوادهاعضایوبندهبانامناسببرخوردومنزلمان

واقع در خیابان سپاه شیراز منتقل کردند.اطالعات سپاه

برنشستھدیوارکنجسھدرمراشد.شروعاولروزھمانازبازجویی
وبودچشمان امبھچشم بندتماماًمدت،ایندروبودندداشتھنگھصندلی

https://ipa.united4iran.org/fa/prison/143/
https://ipa.united4iran.org/fa/prison/143/


راچشم بندبرداشتناجازهبازجوییبرگھرویبرنوشتنزماندرتنھا
داشتم.

بھبازجوییروزچھارمینازامابودمناسبرفتارھااولیھبازجویی ھادر
بازجوییبار١٨طولدربود.بدوخشونت آمیزبسیاربازجویانرفتاربعد
درمی شد.بیشترروزھراتھاماتگرفتصورتبازداشتگاهدرکھ

اینرفتھرفتھامامی کردند،عنوانبندهعلیھرااتھامیکتنھااولروزھای
بازجویی امپایانیروزھایدریافت.افزایشاتھامیعنوانچندبھاتھامات

عضویتنظام، علیھتبلیغقبیلازاتھاماتیاطالعات سپاهبازداشت گاهدر
ضدنظامشعرھایخواندنریاست جمھوری،بھتوھینتشکیالت بھایی،در
فشارتحتآنبخاطرکھبودمواردیفیلترشکنپخشھمچنینوسیاسیو

و بازجویی شدید قرار گرفتھ بودم.

وکیلبھدسترسیاطالعات سپاهبازداشت گاهدربازداشتروز۵۴مدتدر
واقعبھاماکردند.منتقلشیرازعادل آبادزندانبھمراآن،ازپسونداشتم

تاداشتوجودبندهعلیھزیادیفشاربازجویی ھارونددربگویمباید
برگھ بازجویی بنویسم.خواستھ ھای کھ آنان داشتند را قبول کنم و آنھا را در

مرادلیلھمینبھونداشتندخودشاناتھاماتبرایمصداقیبازجویان
تبلیغنظامعلیھبنویسم،مثالطوربھبازجویی ھادرکھمی کردندمجبور
متعددموارداینکنم.بھاییراآنانتاداشتمارتباطمسلمانانبایاوکرده ام

آنان افزوده می شد.بود و ھر مرتبھ در بازجویی ھا تکرار و بر خواستھ ھای

https://ipa.united4iran.org/fa/prison/51/


بازجویانبازداشت،دوران دربازجویانباھمکاریعدمدلیلبھ
اطالعات سپاه فشار روانی بسیار باالیی بر من وارد می کردند.

وانفرادیسلولچنددراطالعات سپاهدربازداشتروز۵۴مدتدر
یکبودندبردهمراکھانفرادیسلولاولینابعادداشتند.نگھمراسوئیت

موکتباانفرادیسلول ھایکفبود.مترششدرسانتی متر٨٠ومتر
سلول ھایداشت.قرارسلولانتھایدرنیزآنحمامودستشوییوپوشیده

دیگر کھ انتقالم دادند دو متر در شش متر بود.

کھھمانطورنیزموضوعایندلیلوبودمانفرادیسلولدرروز٨مدتبھ
اشاره کردم عدم پذیرش اتھامات بازجویان بود.

آنچھاگرکھمی کردندتھدیدومیدادندقرارفشارتحتمرامدامبازجویان
ھمینبھوداشتخواھندنگھانفرادیدرمرامدتھاننویسمراخواھندمی

سوییکشدخواھیدیوانھمی گفتنداینکھشد.خواھمدیوانھنیزدلیل
مقدساتموخانوادهخودم،بھبازجوی ھادرمدامدیگرسویازوبودماجرا
دیگرکھکنندمتقاعدمراکردندتالشبارھامدتایندرکردند.میتوھین
بابایدگفتندمیچندبارھمینبخاطرکھشوممسلمانونباشمبھایی

امام جمعھ شھر ارتباط داشتھ باشم تا او مرا ارشاد کند.

مالقات در بازداشت گاه



مالقاتسھ شنبھروزھایاطالعات سپاهادارهدربازجوییدورانمدتدر
کھحالیدرمی کشید،طولدقیقھسھتنھامالقاتھااینالبتھکھداشتمکابینی

خانواده ما یک خانواده پنج نفره بود.

ازیکبارشد.نامناسببرخوردھااطالعات سپاهادارهدردوممالقاتاز
کتکمرابارھامدتایندروداشتندنگھمرابعداظھرپنجتاصبحھشت
مالقاتاجازهروزآنمنتکلیباحالاینبامی کردند،تھدیدمداموزدند

دادند.

قصدگرفت،صورتھفتگیمالقاتازپسکھبازجوی ھاازیکیدر
داشتندبازجویانباھمکاریجھتفشارھمچنینودروغیناعترافگرفتن

کھمی گفتندبازجویانکرد».خواھیمبازداشتراخواھرتگفتند«منبھکھ
کھمی گفتندآناناست.دادهانجامنظامعلیھتبلیغواستمجرمخواھرم
فشاربودندتوانستھطریقاینازوکردخواھندمحکومھمراخواھرم
ھفتھتاونداشتمبیرونازاطالعیمنزیرادھندافزایشرامنبرروحی

اوالبتھاست.شدهبازداشتمی کردمتصوردیدممالقاتدررااوکھآینده
بازجوییمدتایندروبودندکردهاحضارگویاساعتچندبرایرا

کوتاھی نیز شده بود.

شکنجھ



خوببندهبابازجویانرفتاراولجلسھسھدودرکردماشارهکھھمانطور
برخوردبھشروعنمی شودانجامآنھاخواستھ ھایدیدند،آنکھازبعدامابود

کھمی کنیم،تبلیغخانواده اموخودمبنویسمکھمی خواستندآنانکردند.شدید
من زیر این فشارھا مقاومت می کردم.

جھتکھروزھماننمی رسدنتیجھبھھمکاریجھتفشاردیدندوقتی
ازبازجویانیک مرتبھبودم،نشستھبازجوییاتاقدردادنپسبازجویی

گوشی ھایتوکردند،صورتموگوشمبھزدنسیلیبھشروعسوچندین
بود،کردهگیجھمدقیقھچندتامراوداشتادامھدقیقھچندینتاکھمحکمی

اتاقیبھکھمی کردندتھدیدکنارشدرومی زدندسرمبھزیادشدتبابارھا
می کردندتھدیدبازجوھانکشی.نفسکھمیز ینمتآنقدرومی بریمتدیگر

کرد.کھ حکم شالقت را گرفتھ ایم و آن را ھمین جا اجرا خواھیم

زندان عادل آباد

کھمدتیدرکردند.منتقلشیرازعادل آبادزندانبھمراروز۵۴ازپس
وکیلداشتنحقازبودماطالعات سپاهبازداشت گاهدربازجوییتحت

برگھماهیکگذشتوعادل آبادزنداندرحضورمازپسامابودممحروم
انجامموفقھماواماشودپروندهپیگیروکیلمتارسیدنامھوکالتامضاء

کاری نشد.

مرامرتبھ٨مدتایندروبودمشیرازعادل آبادزنداندرنیموماهچھار
آزاد شدم.بھ بازپرسی و دادگاه بردند و در نھایت با قرار وثیقھ



دادگاه انقالب

بردنخواھمیادازھرگزبود.ساداتینامبھفردیمنپروندهقاضیاولین
نباید«شماھاگفتکنمدفاعخودمازخواستموشدمحاضردادگاهدروقتی
انسانھاجزووھستیدحیوانشماھاھستید،گوسفندشماھابزنید،حرف

انتھایتادلیلھمینبھندارید»زدنحرفحقپسنمی شویدمحسوب
برادرتپروندهباتوپروندهگفتقاضینھایتدرکھنزدمحرفیدادگاه
بھبایدواستشدهدادهدیگریقاضیبھپرونده اتدلیلاینبھواستیکی

دادگاه دیگر مراجعھ کنی.

شیرازانقالبدادگاه١٠شعبھدرزارعنامبھفردیمنپروندهبازپرس
صورتپا بندودست بندھمراهبھسربازباھمیشھدادگاهبھانتقالمبود.

می  گرفت.

شد.خواھدرسیدگیدادگاهدودرمنپروندهکھشدیممتوجھاتھاماتمدلیلبھ
گروهدر«عضویتنظام»،علیھ«تبلیغھمچوناتھاماتیبھانقالبدادگاه

درجزاییدادگاهوریاست جمھوری»بھ«توھینوبھایی»غیرقانونی
خواھدرسیدگیفیلترشکن»پخشو«استفادهاتھامبھنیزاطلسیخیابان

اماشدمتبرئھغیرقانونیگروهدرعضویتاتھامازانقالبدادگاهدرکرد.
البتھشدم.محکومتعزیریحبسسالیکبھنظام»علیھ«تبلیغجھتبھ

کھبوداتھامیمصداق ھایومواردبھاشارهبدوندادگاهدرمنمحکومیت
بودمنعلیھبازجوییدوراندرفشاراصلیعاملھمموضوعاینخود

را اثبات کنند.زیرا بازجویان نتوانستھ بودند اتھامات بی اساس خودشان

https://ipa.united4iran.org/fa/judge/266/


محسوببندهاتھامیمصدایقازنیزمنفیسبوکصفحھپرینتدادگاهدر
تصویرآندروبودکردهتگمرافیسبوکدرفردیکزیرامی شد

دلیلبھکھبودھمکنارتوضیحیھیچگونھبدونصدام حسینواحمدی نژاد
حکمماهششوسالیکبھنھایتدردیگرموضوعاتوموضوعاین

ششبھفیلترشکنازاستفادهدلیلبھجزاییدادگاهدرشدم.محکومتعزیری
ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شدم.

بودکردهتمرکزآنرویپروندهقاضیکھمواردیازیکیدادگاهدر
افرادچونمی گفتاوبود.فیسبوکدربندهغیربھاییدوستانموضوع

اینکھداشتیتبلیغقصدتوپساستتوفیسبوکصفحھدرغیربھایی
موضوع را نیز مصداق تبلیغ  تصور می کرد.

مشکالت جسمی

جسمیشدیدمشکالتدچارعادل آباد،زنداندرمحکومیتمدورانطولدر
ندرتبھودادمدستازراخودمشنواییماهیکحدودزنداندرشدم.

دیسکنھایتدرودردکمرمشکلدچارھمزمانمی شنیدم.راصحبت ھا
مرخصیجھتخانوادهسویازفراوانپیگیری ھایازپسشدم.شدیدی

زیادیپزشکانکنم.اقدامزندانازبیروندرمانجھتتوانستماستعالجی
وکنمعملاگرمی دانستماینکھدلیلبھاماشودعملگوش ھایمبایدکھگفتند

بدترپزشکیامکاناتنبوددلیلبھجسمی امشرایطیقیناًزندانبھبازگردم
زیادیدکترھایبھمراجعھبامدتایندرتنھانتیجھدرشد،خواھد



زندانبھبازگشتازپسکند.پیدابھبودشرایطتاکردیمکنترلراوضعیت
نیم در زندان بودم.توانستم با قرار وثیقھ آزاد شود در حالی کھ شش ماه و

بازداشت دوم

وثیقھقرارباآزادیواولبازداشتازکمیفاصلھبابندهدومبازداشت
بھکھبوداولمحکومیتسالیکحکمدریافتازپسبازداشتاینبود.
انجامجرمیھیچتاکنوناینکھدلیلبھقانون،بنابربودم.کردهاعتراضآن

صادرمحکومیتماهسھیعنیحکم،حداقلقاضیمی بایستبودم،نداده
برایانقالبدادگاهدرمحکومیتسالیکیعنیحداکثریحکمامامی کرد.

شیرازتجدیدنظردادگاه١۶شعبھدراعتراضاینکھبودشدهصادربنده
احکاماجرایسویازبودمخودپروندهپیگیرکھمدتایندرشد.تایید

بود،گذاشتھوثیقھقراربابندهآزادیجھتسندکھکسیبھاحضاریھ ی
یعنیمتھممی بایستکھبودآمدهاحضاریھمتندربود.شدهارسالوصادر
می تواننددیدندمراجاییھروگرنھکنممعرفیزندانبھراخودمبنده،

٢٠ظرفبایدکھبودشدهاشارهاحضاریھایندرھمچنینکنند.بازداشت
روز خودم را معرفی کنم.

بازگشت مجدد بھ زندان



درکردم.معرفیراخودمحکم،اجرایجھت١٣٩٣آبان٢٠تاریخدر
دادگاهسویازمجددکھمی کردمطیراخودمحکومیتدورانزندان

احضار شدم.

مجددشیرازانقالبدادگاهشدیم،متوجھکھبودبندهآزادیبھماندهماهیک
دادگاهبھماالبتھاست.کردهمحکومتعزیریحبسنیموسالیکبھمرا

ابالغبندهبھحکماینمدتیازپسامابودندبی خبرآنانوکردیممراجعھ
پخشوریاست جمھوریبھتوھیناتھامھماننیزحکمایندلیلشد.

پروندهقاضیبودم.شدهدادگاھیآنمورددرپیشترکھبودفیلترشکن
عنوانفیسبوکدرمحموداحمدی نژادبھتوھیننیزراحکماینمصداق

راآندیگریفردکھبودصدامواحمدی نژادعکسبھاواستنادبود.کرده
عنواننیزفیلترشکنپخشبرایدادگاهبود.کردهتگھممراومنتشر

ھستیمحکومحکماینبھداده ایفیلترشکنخودتمشتریانبھچونکرد
بھبلکھنمی فروختمفیلترشکنخودموبودکامپیوتربامنکارکھحالیدر

دارد.چند نفر گفتھ بودم در کدام سایت فیلترشکن رایگان وجود

بھفیلترشکنپخشوحبسماه۶احمدی نژادبھتوھینبخاطرنھایتدر
یک سال زندان مجدد محکوم شدم.

دادگاه تجدیدنظر

تعزیریحبسونیمسالیکحکمتجدیدنظردادگاهحکماینبھاعتراضدر
کردعنوانپروندهقاضیامادادکاھشتعلیقیمحکومیتسال٢بھرا



تغییرراحکمدلسوزیجھتبھتنھاوندارمقبولراکردیکھ«دفاعی
می دھم».

بندهھمچنانوشدصادرتجدیدنظردادگاه١۵شعبھدرتعلیقیسالدوحکم
در دوران حکم تعلیقی ھستم.

پیشینھ برخورد

بعدسالیکبود.کاربھآغازوتحصیلاتمامازپسبندهمشکالتشروع
وآمدنداماکنادارهاز،می کردمھمکاریاینترنتیشرکتیکدراینکھاز

آنجاازبرادرموبندهکھشوداخراجبایداستبھاییاینجاکسھرگفتند
دلیلبھرامانیزآنجاوکردیمکارجاییسالدومدتبھشدیم.اخراج

کھبودحادثھدواینازپسکردند.اخراجبھاییآئینبھبودنباورمند
خانوادگیمشکالتآغازوبردندیورشمامنزلبھاطالعات سپاهمامورین

یاودوستانطریقازبارھامراکرد.پیداادامھنیززندانموضوعباما
مستقیم تھدید کرده اند.

تیمدر١٣٧٩سالدربرادرمنبود.شغلیفعالیتدرحوزهتنھافشارھااین
رااصفھانذوب آھنباشگاهتوجھتوانستکھکردمیبازیشیرازبرق
مطلعتاآناناماشدصادرنیزباشگاھیقراردادثبتبرقرارکند،جلب
تیمدرنیزبندهشدند.منصرفتصمیماینازاستبھاییبرادرمشدند

مناماشدم.فجرشھید سپاسیتیمواردبعدوکردممیبازیشیرازوصال
ھم مجبور شدم از باشگاه خارج شوم.



صورتپیشترکھماکاریوسایلضبطوایراندربسیارفشارھاازپس
گرفتھ بودم مجبور بھ خروج از کشور شدم.


