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از آن سوی دیوارهای زندان 

 آیا نامــه ها به مقصد می رسند؟
به  زنجيرشده  پاهايي  و  دستان  و  خونين  دندانهايي  و 
جالب  و  شدم؛  تحويل  اوين  زندان  در  شان  مسئوالن 
در  بودند  نفر  بيست  حدود  كه  ماموران  به  وقتي  آنكه 
به  از شما  و شتم مي گفتم كه  برابر فحاشي و ضرب 
و  آنها  ركيك  هاي  فحش  با  كنم،  مي  شكايت  قاضي 
شدم. مي  مواجه  قاضي  و  خودم  به  وقيحانه  الفاظ 

ساله  هشت  جنگ  شهدای  از  يكی  برادر  كه  مومنی 
است:  داده  توضيح  انقالب  رهبر  به  است خطاب  ايران 
مرحومه ام  مادر  بارها  بازجويي  طول  تمام  در  بازجويان 
وجه  بدترين  با  است،  شهيد  مادر  و  مومنه  زني  كه  را 
قرار  ركيك  الفاظ  و  ناسزا  و  فحش  مورد  ممكن، 
مي دادند، همسر فداكارم، بارها برغم آنكه زني مسلمان 
و مومنه و همسر شهيد است )و با آنكه مي دانستند من 
عنوان…   به  كرده ام(  ازدواج  شهيدم  برادر  همسر  با 
فجيع ترين  به  مرا  نواميس  و  خواهران  و  مي ناميدند 
قرار  توهين  و  دشنام  مورد   … لقب  با  ممكن  وجه 
مدافعين  از  ناشايست  الفاظ  مكرر  ابراز  اين  مي دادند. 
مي شد  نيز  شهيدم  برادر  حال  شامل  اسالمي  نظام 
مي خواندند. منافق  را  مهين  به  ما  خانواده  هديه ي  و 

هايی  شكنجه  شرح  از  رهبری  مقام  به  خطاب  عبداهلل 
نوشت  كه برای اعتراف به آنچه بازجويان می خواستند 
بر او اعمال شده است. حمزه كرمی ديگر زندانی حوادث 
كل  دادستان  به  خطاب  ای  نامه  هم  انتخابات  از  پس 
بود سخن گفت.  او گذشته  بر  آنچه  از  و  نوشت  كشور 
مديران  و  مقدس   دفاع  رزمندگان  از  كرمی،  حمزه 
دوران سازندگی به يازده سال حبس محكوم شده است.

او به دادستان كل كشور نوشته است كه بازجويی ها از 
همان ابتدا با كتك و سيلی و مشت و لگد آغاز شد و او  
پانزده بار در حين بازجويی يا پس از آن بيهوش شده است.

داوود سليماني از ديگر زندانيانی بود  كه در خرداد ماه  
۱۳۸۹ و يك سال پس از بازداشتش  به  مقام رهبری نامه 
ای   نوشت   او هم در نامه اش  به رهبر انقالب تاكيد 
كرد كه در بازجويی ها تحت فشار  شديد روحی و روانی، 
است.   گرفته  قرار   … و  اهانت  فحاشی،  شتم،  ضرب، 

زندانيان ديگری هم در اين مدت به مسوالن كشور نامه 
نوشتند. تا از اين طريق  بتوانند تنها قسمت كوچكی از 
آنچه  بر آنها رفته است رابازگو كنند و به گوش همه 
برسانند .اما  ايا اين نامه ها را  هرگز گيرندگان اصلی 
شان دريافت كرده  و به آن  پاسخی داده اند ؟ چه زمان  
فرستندگان اين نامه ها پاسخ خود را دريافت خواهند كرد ؟

 با طرح مطالبی بی ربط، با استناد به کتابهایی که به خروار خمیر میشوند، بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة
با استناد به اعترافهایی که  رنگ شکنجه های قرون وسطایی از آن هویداست 
انتظار دارند ملت را به چه چیز  قانع کنند؟ آیا نخوانده اند که پیامبر اکرم 
)ص( فرمود برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند حدی نیست؟ یا کسی که 
در زندان یا قید و بند باشد و او را تهدید کرده باشند اقراری برای او نیست؟
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بعد از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته صدها فعال 
آن   .در  شدند  زندان  روانه  و  بازداشت  مدنی  و  اجتماعی 
روزهای شلوغ و پر هياهو كسی نمی دانست بر سر اين 
آنها  بر  بلند   زندانيان چه آمده و در پشت آن ديوارهای 
چه گذشته است. ماه ها پس ازآن روزهای پر التهاب  اما 
زندانيان به اين فكر افتادند كه آنچه را بر آنها رفته بود، 
به گوش  مردم و مقامات ارشد نظام برسانند. آنها به تنها 
راهی كه برای شان مانده بود  انديشدند. آنها نامه هايی 
را خطاب  به رهبری ، رييس قوه قضاييه، مردم و به هر 
كسی كه فكر می كردند ممكن است حرفشان را بشنود 
و دادشان را بستاند، نوشتند. اما اين نامه ها  آيا هرگز به 
از  ها  نامه  اصلی  وگيرندگان  رسيدند  شان  اصلی  مقصد 
جمله رهبری و رييس قوه قضاييه فهميدند كه بر زندانيان 
در اين يك سال چه گذشته است ؟  و آيا هرگز زندانيان 
مسووالن  كردند؟  دريافت  مسووالن  سوی  از  پاسخی 
قضايی از جمله دادستان بارها مصاحبه كردند و گفتند كه 
نوشتن اين نامه ها جرم بوده است اما هيچ كدام حرفی 
از محتوای نامه ها نزدند، آيا اصال اين نامه ها به مقصد 
می رسند؟ آيا می توان به بررسی اين مظالم اميد داشت؟

نامه هایی از آن سوی دیوارها
اين زندانی ها  اغلب در گوشه زندان به اين نتيجه  رسيدند 
كه چاره ای جز گفتن  حقيقت ندارند. آنها بايد می گفتند 
كه  چه بر سرشان آمده است. برخی ها هم نامه نوشتند 
و زندانی شدند. مثل محمد نوری زاد  مستند ساز  و جهاد 
گر هم رزم شهيد آوينی  از جمله اين افراد بود كه وقتی 
انتقاد  موجود  وضعيت  از  و  نوشت  رهبری  به  هايی  نامه 
كرد، روانه زندان شد . او تاكنون بيش از پنج نامه انتقادی 
اما با لحنی كامال محترمانه نسبت به رهبری نوشته است.

عبدااله مومنی، سخنگوی ادوار تحكيم وحدت از زندانيانی 
بود كه پس از تحمل ماه ها حبس نامه ای را خطاب  به 
رهبر انقالب نوشت او در اين نامه از شرح آنچه در هنگام 
بازجويی بر او رفته بود سخن گفت. او همچنين نوشت كه 
برای رضايت بازجوها و فرار از شكنجه تن به اعتراف هايی 
خالف واقع داده است. اين فعال سياسی به پنج سال حبس 
محكوم شده است و اكنون در زندان اوين به سر می برد. 

اعتراف های اجباری چگونه خلق شدند
خطاب  خود  بازداشت  روز  چهارصدمين  در  مومنی 
و  شتم  و  ضرب  فحاشي،  و  هتاكي   : نوشت  رهبری  به 
بازداشت  اول  لحظه  همان  از  قانوني  غير  رفتارهاي 
چنان  دشمني  و  كينه  با  ماموران   شد.  آغاز  من 
دهان بيني،  با  كه  گرفتند  لگد  و  مشت  زير  به  مرا 

w w w . k a l e m e . c o m             پایگاه اینترنتی کلمه   

نامه محمد نوی زاد به رهبری :

جرم من 
 نقد حضرتعالی است

آریا آرام نژاد ،هنرمند جوان مازندرانی ،خواننده ترانه ی" علی برخیز " است که پس 
ازخواندن این ترانه در شهر بابل دستگیر شد.آرام نژاد این ترانه به خاطر حوادث 
ناگوار عاشورای تهران خوانده بود و در آن از امام علی )ع( در خواست کرده بود 
که برخیزد و بساط عوامفریبان را برچیند . محتوای این آهنگ اشاره دارد به سو 
استفاده عده ای دغل باز از نام خدا و قرآن و ائمه برای رسیدن به مقاصدی شیطانی 
و استمداد از ائمه برای برچیدن و خشکاندن ریشه های دروغ و نیرنگ و ریا. آرام 
نژاد در دفاعیاتش نوشته است: عجبا که امروز گویا توسل به دین و ایمان نیز در 
کشور ما جرم محسوب می شود! امام حسین )ع( برای احیای امر به معروف و 
نهی از منکر شهید شد انگاه توقع از ما شیعیان و پیروانش چیست؟ اینکه بیاییم و 
فقط بر سر و سینه بزنیم ؟! و یا در برابر ظلم و ستم اعالم انزجار کنیم! من رئیس 
جمهور را به رسمیت نمی شناسم ! آیا مسلمان نیستم ؟ بنده در روز عاشورا فریاد 
اهلل اکبر سر دادم و به خاطر فریاد زدن نام خدای بزرگ به خود می بالم . قطعا کافر 
و ال مذهب خواهد بود کسی که مرا به جرم فریاد زدن نام خدا به زندان بیاندازد. 
آریا آرام نژاد در دادگاه  طی دفاعیاتش شرح شکنجه هایی را که در طول بازداشت  و 
پس از ۴۴ روز انفرادی  بر او روا شده بود را شرح داده است: از جمله توهین و خرد 
کردن شخصیت به وسیله فحش و ناسزا و حتی مسخره کردن چهره و ظاهر، ایجاد 
هراس و تهدید در مورد بازداشت همسرم که هیچ گونه فعالیت سیاسی و دخالتی 
در فعالیت های من نداشته است، توهین به برادر جانبازم و تهدید به بازداشتش در 
صورت همکاری نکردن من، تهدید به اعدام از سوی مقامات بازداشتگاه متی کال، 
نگهداری در سلول ۱/۵ در ۲ متر بدون کوچکترین امکانات بهداشتی. متاسفانه در 
گزارش اداره اطالعات آمده است که شعری بسیار توهین آمیز خطاب به معاویه 
در وبالگ قرار داده ام ! آیا وزارت اطالعات تبدیل به وکیل مدافع یزید و معاویه 
گردیده است؟ در بخش دیگری آمده است : بنده این آهنگ را در تقابل با نظام و 
ولی فقیه ساخته ام که البته مضحک ترین بخش این گزارش نیز بوده است ! خطاب 
آهنگ کامال روشن است ! خطاب آن به کسانی است که به هتک حرمت برادران 
مسلمان پرداخته اند ! اما گویا اداره اطالعات سعی وافری دارد که همه اعتراضات 
را به مقام دیگری حواله دهد ! که این جز پاک کردن صورت مسئله نیست.« .

محمد نوری زاد، نویسنده و  جهادگر بسیجی که به اتهام انتقاد از رهبری، از دیماه 
گذشته زندانی شده است، به تازگی در نامه ای به رهبری آورده است: چرا باید یک 
شهروند، به دلیل فعالیت سیاسی اش، مثالً شرکت در راهپیمایی غیرقانونی، و یا 
سخنرانی علیه رییس جمهور، و یا چون و چرا با رهبر، به زندان بیافتد؟ ما زندانیان 
سیاسی این روزهای انقالب اسالمی، باورمان بر این است که بی دلیل حق آزادی از 
ما سلب شده است. و این یعنی ظلم. و ظلم، همان است که حتی نهضت رسوالن 
الهی را فرو پاشید، و حکومت علی علیه السالم را از پا درآورد. شاید از ما بپرسید 
آیا در حکومت علی علیه السالم ظلم بوده که از پای درآمد؟ می گوییم بله. جامعه 
ای که به عدالت علی پشت کند، و نسبت به خلخال ربوده شده از پای زن یهودی 
بی تفاوت باشد، و عقیل های طایفه را به نوا برساند، و پرچم های علم را فروکشد، 
و اموال عمومی را ارث پدری خود بداند، و بر تحمیق و تحقیر مردمان اصرار ورزد، 
و دروغ و تزویر را به صحنه آورد، و نعمت های خدا را خراب کند، و به مصرف و 
اسراف روی برد، و به تفرقه و انشقاق درافتد، و به درجا زدن جاهالنه دچار شود، 
و آبروی خدا را خرج خود کند، و به اسم یاوری خدا، از خود خدا پیش افتد، و 
جز خسارت و خرابی بر جای نگذارد، الجرم، خواهد شکست و فرو خواهد پاشید.

بله رهبر گرامی، ما زندانیان سیاسی، در اعتراض به این نازیبایی ها، اکنون در زندانیم. 
ما، به جای آنکه مورد تشویق و اعتنا قرار گیریم، به تنگنای زندان درافتاده ایم. آمریکایی 
ها، زندانی هایی از جنس ما ندارند، و ما بسیار داریم. کدام آیا درست و درست کاریم؟

دفاعیات جوان مازندرانی 

آرام نژاد؛ همان کسی که فریاد زد»علی برخیز!«

نامه سید محمد رضا خاتمی
 به سید حسن  نصر اهلل

دبيركل سابق جبهه مشاركت با توجه به سابقه آشنايی 
نامه  لبنان،  به  نژاد  احمدی  و سفر  اهلل  دبيركل حزب  با 
اين  ای خطاب به ايشان نوشت.  محمدرضا خاتمی در 
نظير  كم  ياران  ايران  در  اكنون  هم   " شد:  يادآور  نامه 
امام، السابقون السابقون انقالب و وارثان جسمی و روحی 
آن عزيز سفر كرده به جرم ايستادگی بر آرمانهای امام 
تحت سخت ترين فشارها و بيشترين محدوديتها هستند 
اسالمی  بزرگ  انقالب  راستين  فرزندان  از  تن  و صدها 
بدترين شرايط  در  انحراف نشدند  آنكه تسليم  به خاطر 
در زندان به سر می برند از اين رو به نظر ما نمی توان 
اين  و  كرد  صحبت  غاصب  رژيم  برابر  در  مقاومت  از 
همه  از  ما  ملت  انتظار  كرد.  بند  در  را  نستوه  انسانهای 
مدعيان مبارزه با ظلم و سلطه اين است كه از زندانبانان 
اين عزيزان بخواهند دست از ظلم و جفا بردارند و ذره 
مجاهد  شيعيان  و  لبنان  سربلند  ملت  برای  آنچه  از  ای 
آن سرزمين آرزو می كنند در حق ملت خود روا دارند." 

تاجزاده: اشرافیت نظامی در مدیریت کشور 
حرف اول را می زند 

با همسرش  تاجزاده در مالقات كابينی   سيد مصطفی 
گفت: " قوم و خويش بازی، هزارفاميل و اشرافيت نظامی 
در مديريت كشور حرف اول را می زند و مهم تر از همه 
امور  اداره  در  كاری  ندانم  و  نظری  تنگ  و  كفايتی  بی 
كشور روز به روز مشكالت عديده اقتصادی، اجتماعی، 
دهد.  می  افزايش  را  المللی  بين  و  سياسی  فرهنگی، 

دستغیب : 
در جلسات مجلس حاضر نمی شوم

از  اينكه  از  پس  هشتم،  مجلس  نماينده   دستغيب، 
بيانيه  در  خورد  سيلی  دولت  حامی  نمايندگان  از  يكی 
از  و  علی  و  حسين  و  سجاد  فرزندان  ما  نوشت:  ای 
سر  اما  خوردن  سيلی  به  ما  خاندان  ايم.  فاطمه  نسل 
تا  نوشته   همچنين  وی  دارند.  عادت  نياوردن  فرود 
به  دولت  حامی  نماينده  توهين  به   رسيدگی  زمان 
كند. می  خودداری  مجلس  جلسات  در  حضور  از  وی، 

نامه سید محمد رضا خاتمی 
به سید حسن نصراهلل

ویژه نامه زندانیان سیاسی


