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مرگدرزندان؛ردپایشکنجه 
گزارشی از زندانیانی که در زندان های ایران به دالئل مشکوک جان خود را ازدست داده و هرگز به پروندهی مرگ آنها رسیدهگی نشد.
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این گزارش تقدیم میشود به؛
دوستم امیدرضا میرصیافی
و هدی صابر ،ستار بهشتی و زهرا کاظمی
که در حوالی آسمان رسانه جایشان همیشه خالی است

مقدمه
در نظام زندانبانی ایران آنچه که به عنوان «اصول و عمل
خوب در رفتار با زندانیان» در قوانین و پیماننامههای
بینالمللی همچون « قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان»
مصوب سازمان ملل متحد آمده ،خالی است .آنچه که به این
عرصهی خالی پای میگذارد نه نشانی از هدف و علت
مجازات دارد و نه به برقراری عدالت میکوشد .در این نظام
زندانبانی؛ رنج زندان با رنج مضاعفی همراه میشود که نه
قانون گذار داخلی آن را جایز و روا دانسته و نه با حقوق متهم
و مجرم به مثابهی یک انسان همخوانی دارد.
نقض حقوق متهمین و مجرمان که پیش از این یدک کشیدن
این عنوان از حقوق انسانی خویش برخورداند در این
چرخهی معیوب سالها است که تکرار شده و همچنان ادامه
مییابد .شکنجه در سلولهای انفرادی ،تحقیر ،ضرب و شتم،
بهداشت نامناسب؛ غذای بی کیفیت ،محیطهایی با کمترین
امکانات و ...همه همه بارها در زندانهای مختلف ایران
فجایعی تلخ و غیرقابل جبران پدید آورده است .فجایعی چون
«مرگ در زندان» که تاکنون جان بسیاری از افراد را گرفته
ا ست .در این میان زندانیان سیاسی که حضورشان در
زندان ها تنها به خاطر نشر و ارائه عقایدشان مصداق بارز
نقض حقوق انسانی است ،نیز بارها به این سرانجام تلخ
رسیدهاند .مرگ در زندان زندان سیاسی و عادی نمیشناسد،
اما مسئول و مسبب خود را میشناسد که در چرخهی معیوب
دستگاه قضایی ،سازمان زندانها و نهادهای امنیتی دست
نیافتنی است .در چرخه تنها زندانی است که جانش از دست
میرود.
آمران و عامالن هیچکدام پیدا نمیشوند و در صورت پیدا
شدن نیز مجازاتی که پیش روی آنها قرار داده میشود با
عدالتی که خانوادهها و کنشگران حقوق بشر انتظارش را
دارند ،فاصله دارد .این نتیجهای است که از بررسی مرگ
اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ایران به
دست میآید.

در بسیاری از موارد زندانیان هر سه دلیل را با هم داشتهاند.
مرگ زندانی مثل اکبر محمدی که مورد ضرب و شتم قرار
گرفت به جای رسیدهگی پزشکی به وضعیت او که از بیماری
و اعتصاب غذا توأمان رنج میبرد ،نمونهای تلخ از این مورد
است .اما آن چه را که می توان در مورد مرگ همهی
زندانیان سیاسی در زندان به عنوان علت اصلی مطرح کرد
تنها میتواند یک واژه باشد؛ شکنجه.
کارشکنی در اعزام زندانی بیمار و دچار وضعیت وخیم
جسمی و عدم رسیده گی پزشکی به او ،ضرب و شتم زندانیان
چه با وسائل مختلف و شکنجههای شدید فیزیکی ،پایمال
کردن حقوق زندانی تا آن جا که وی مجبور شود برای استیفای
حقوق خویش از جان خود مایه بگذارد و دست به اعتصاب
غذا بزند؛ همه و همه شکنجههایی است که از سوی قضات،
مأمورین و مسئولین زندان ،ضابطان قضایی و بازجویان
نهادهای امنیتی به زندانیان تحمیل میشود .و سرانجام این
شکنجه ها نتیجه تلخ و جبران ناپذیری است به نام «مرگ در
زندان».
علی رغم تکرار این امر و از دست رفتن جان زندانیانی که
مسئولیت حفظات از آنها به عهدهی سازمان زندانها و
مسئولین قضایی است ،راه تکرار بر این خطر بسته نشده
است.
در گزارش پیش رو نام  41زندانی آمده که روند زندان و
علت مرگ و مسائل آن بررسی شده است .در واقع این 41
زندانی جزو زندانیانی بودهاند که به هر دلیل اخبار پرونده و
مرگ آنها در رسانه ها چه کم و چه زیاد درج شده و قابل
استناد و بیان است .اما به طور مشخص زندانیان سیاسی و
عادی که در زندانهای مختلف بودهاند به طور مکرر با این
مسأله روبرو بوده و میتوان گفت کمتر زندانی است که در
طول دورهی سپری کردن دوران محکومیت خویش در زندان
مرگ زندانی دیگری را ندیده باشد که نگارنده این گزارش
خود در طول دو سال محکومیتش سه مورد مرگ بر اثر
ضرب و شتم در زندان قزلحصار را شاهد بود.

دالئل اصلی مرگ زندانیان سیاسی در زندان را به صورت
کلی میتوان اینگونه بر شمرد:

گزارش پیش رو به ما میگوید که به طور کلی افراد حقیقی و
حقوقی زیر را میتوان از جمله کسانی دانست که در مرگ
زندانیان در زندان نقش داشته و دارند:

ب ـ عدم رسیدهگی پزشکی

الف ـ مسئولین زندان ،اعم از مدیران و نگهبانان و پرسنل
پزشکی

الف ـ ضرب و شتم و شکنجهی شدید

ت ـ اعتصاب غذا

ب ـ ضابطان قضایی اعم از مأمورین نهادی امنیتی مثل
وزارت اطالعات و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و شبه
بسیج
مانند
انتظامی
2

ت ـ قضات و بازپرسان دستگاه قضایی
اما به طور مشخص میتوان مسئول اصلی مرگ زندانیان در
دستگاه قضایی را سازمان زندانها دانست که مسئولیت اصلی
را در این زمینه دارد ،اما قوانین مشخص و مدون و
برنامهای درخور و شاینده برای حفظ سالمت و جان زندانیان
چه سیاسی و چه غیرسیاسی ندارد.
نگاهی به سرنوشت و روند پروندهی رسیدهگی به مرگ این
زندانیان و موضعگیریهای مسئولین سازمان زندانها به
خوبی نشان میدهد ،که آنها به جای درس گرفتن از این
اتفاقات ناگوار و معرفی آمران و عامالن بیشتر در انکار
قضیه و الپوشانی قصور مقصیرن برآمدهاند.
در موراد متعددی مسئولین سازمان زندانها و مسئولین
قضایی و امنیتی در مورد علت مرگ و وقایع اتفاق افتاده
صحبتهای متناقضی مطرح کردهاند ،در موارادی صحبت
پیشین خود را انکار کرده و در بیش تر موارد نیز به شهادت
شهود وقعی ننهادهاند .از جملهی بارزترین موارد میتوان به
مرگ هدی صابر اشاره کرد که زندانیان زیادی در قالب یک
نامه به شهادت در مورد چهگونهگی مرگش پرداختند .در
پروندهی ستار بهشتی نیز نامهی او و شهادت دیگر زندانیان
نادیده گرفته شد و حتا با شاهدین برخوردی همانند تبعید به
زندانی دیگر و تهدید به حکم زندان بیشتر و گشایش پروندهی
جدید صورت گرفت.
در این میان وضعیت زندانیان گمنام و زندانیان عادی و آنها
که دستی و دسترسی به عالم رسانه ندارند ،حادتر از دیگر
زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی است .خانوادههای آنها به
شدت از اطالعرسانی منع میشوند و در این پروسهی
غیرقانونی پیگیری خانوادههای زندانیان حتا به واکنشی
کوچک در حد انکار از سوی دستگاههای مربوطه و مسئولین
نمیانجامد.
و به همین دالئل داستان تلخ «مرگ در زندان» با تکیه به
انکارها و الپوشانیها و ایجاد مفرها و مصونیتهای گوناگون
امنیتی و قضایی تکرار و تکرار میشود .زندانی زیر آوار و
زخم شکنجهها جان میدهد و بی تفاوتی پرسنل و پزشکانی که
قسم خوردهاند به حرفهی خود سبب پر پر شدن جانی و
داغدار شدن خانوادهها و به جا گذارندن خاطرهای تلخ
میشود .عامران و آمالن اما با خیالی آسوده به کار خود ادامه
میدهند و حتا فشارها و خواستهای مدافعان حقوقبشر شاید
سبب جا به جایی آنها در دستگاههای مختلف حکومتی شود.
آنچن ان که برای قاضی مرتضوی که متهم جدی و اصلی
چندین پروندهی مرگ در زندان است اتفاق افتاد.

زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در گزارش پیش رو به تمامی
در آن چه که در باال آمد سرنوشت و وضعیت مشترکی دارند،
جوانترین آنها محمد کامرانیفر است که در سن  33سالهگی
در بازداشتگاه کهریزک به خاطر ضرب و شتم و شکنجههای
شدید جان خود را از دست داد و مسنترین آنها ذبیحهللا
محرمی شهروند بهایی است که پس از سپری کردن  31سال
دوران محکومیت در زندان یزد به سرنوشتی مشابه گرفتار
آمد.
با همین تعداد زندانی در گزارش پیشرو میتوان فهمید که
بیشتر آنها در زندانهایی اوین و رجایی شهر اتفاق افتاده
است ،جایی که بیشتر نگاهها را معطوف به خود دارد و
بیشتر از دیگر زندانها در کشور اخبار آن به بیرون درز
میکند و در رسانهها منتشر میشود .با این وجود است که
این سوال پیش میآید که در دیگر زندانهای کشور فضا
چه گونه است و چه تعداد زندانی جان خود را از دست داده یا
میدهند؟
نکتهی دیگری که در گزارش پیشرو نمود عینی و بارزی
پیدا می کند مرگ به فاصله کوتاهی پس از بازداشت است.
جایی که یک زندانی تنها به عنوان «متهم» بازداشت میشود
و با این حال بدون محاکمه و حکمی توسط بازداشت کنندگان
جانش را از دست میدهد .از جملهی آنها میتوان به زهرا
کاظمی ،زهرا بنییعقوب و ابوالفضل رجبی  11ساله اشاره
کرده که در عرض کمتر از چهار یا پنج روز بازداشت جان
خود را از دست دادند.
آنچه در ادامه میآید گزارشی از مرگ زندانیان است که در
طول حدود  31سال گذشته در زندان جان خود را از دست
دادهاند .بر اساس تاریخ آنها مرتب شدهاند .زندانیانی که کمتر
از آن ها اطالعات در دسترس هست نیز در انتهای گزارش
آمدهاند .یاد و نامشان گرامی و روحشان شاد.

مدیار سمیعنژاد
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نام :زهرا کاظمی
سن7231 :
تاریخ مرگ 5 :تیر ماه 7233
محل مرگ :زندان اوین
علت مرگ :ضرب و شتم پس از بازداشت
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :قاضی مرتضوی،
بازجویان پرونده
دقیقه بامداد مورخ  ۲۲/۰/۶كه به بیمارستان بقیة هللا
االعظم منتقل شده ،به ترتیب در اختیار دادستانی ،اطالعات
ناجا و وزارت اطالعات بوده است .وی ساعت ۷۴/۰۴
مورخ  ۲۲/۰/۶در بیمارستان بقیههللا االعظم به اغمای
كامل و دائم می رود و در ساعت  ۷۶/۰۴مورخ
 ۲۲/۰/۷۱در بیمارستان دارفانی را وداع میگوید}1{».
بر اساس گزارش این کمیته علت مرگ زهرا کاظمی «بر اثر
ضربه به جمجمه و خونریزی حاصل از آن به وقوع پیوسته
و این ضربه موجب ایجاد شكستهگی خطی در جمجمه شده
است».


دو هفته پس از مرگ زهراکاظمی خبرنگار ـ عکاس ایرانی ـ
کانادایی بود که محسن آرمین نماینده مجلس شورای اسالمی
در نطق پیش از دستور خود گزارشی از مرگ وی ارائه کرد
و گفت« :پنجم تیر ماه  3131ساعت  31شب زهرا کاظمی
را به بیمارستان منتقل میكنند و ساعت  2صبح روز ششم،
حالش وخیم شده ،به علت خونریزی مغزی به كما میرود و
دچار مرگ مغزی میشود .علت خونریزی ضربهی مغزی و
شكستهگی جمجمه تشخیص داده میشود .وقتی خانوادهی متهم
به زندان مراجعه میكنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری
نیست ،تنها چیزی كه میشنوند این است كه وی در بیمارستان
است .كاری با او نداریم بروید وی را از بیمارستان ببرید.
زهرا كاظمی تا روز  33تیرماه علیرغم مرگ مغزی زیر
دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری میشود و پس از این تاریخ،
مرگ وی اعالم میشود}3{».
مرگ مشکوک زهرا کاظمی سبب تشکیل كمیته ویژهای از
سوی دولت وقت ایران متشكل از  ۵وزیر اطالعات ،ارشاد،
دادگستری ،كشور و بهداشت شد .این کمیته در گزارشی که
بعدتر منتشر کرد ،نوشت« :این خبرنگار ایرانی از زمان
بازداشت (ساعت  ۷۱/۰۴مورخ  )۲۲/۰/۲تا ساعت ۲۴

در این گزارش با اشاره به اعتصاب غذای این خبرنگار آمده
است که «خانم كاظمی از ابتدای بازداشت تا آخر ،از
خوردن غذا امتناع میورزیده و فقط آب میآشامیده است».
همچنین در این گزارش با اشاره به بازجوییهایی وی در
روز چهارم تیر ماه  3131آمده است که «در آخرین مرحله
بازجویی از متهم بازجویان احساس میكنند كه وی حال
عادی ندارد .پس از  ۷۴دقیقه مجددا گزارش ناراحتی
شدید وی به مسئوالن میرسد .او از بی حالی و تهوع و
سردرد شكایت دارد».
به استناد همین گزارش زهرا کاظمی در ساعت  ۷۴و ۰۴
دقیقه روز  ۶تیر ماه  ۲۲در بیمارستان بقیههللا متعلق به سپاه
پاسداران به اغمای کامل و دائم میرود و  ۷۰روز بعد از آن
در ساعت  ۷۶و  ۰۴دقیقه روز  ۷۱تیر  ۲۲در بیمارستان
فوت میکند.
محسن آرمین نمایندهی مجلس در مورد علت و کیفیت
بازداشت این خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی گفته بود که
«خانم زهرا كاظمی خبرنگار تبعهی كشور كانادا روز دوم
تیرماه در مقابل زندان اوین و هنگامی كه مشغول گرفتن
عكس از تجمع خانوادههای بازداشت شدگان بود با ضرب و
شتم دستگیر میشود .قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم
خبرنگاری ،توجه به آبرو و حیثیت كشور و بهانه ندادن به
مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه این خبرنگار
3

را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند حكم بازداشت وی را
صادر میكند .پس از دو روز بازجویی ،یعنی در روز چهارم
تیرماه به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل
میدهند .زهرا كاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید
كه به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیهی سر
مورد ضرب و شتم قرار گرفته است .بعد از ظهر همان روز
وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده میشود
و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطالعات
میخواهد او را تحویل بگیرد .به گفتهی مقامات وزارت
اطالعات ،این وزارت اعالم میكند بازداشت وی ضرورتی
ندارد .ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا
از او بازجویی میكنیم .اما قاضی مرتضوی نمیپذیرد و
وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی میكند .زهرا كاظمی به
هنگام بازجویی ابراز ناراحتی میكند».
محسن آرمین در مورد نقش قاضی مرتضوی دادستان وقت
تهران همچنین گفته بود که «قاضی مرتضوی پس از
درگذشت وی خارج از حیطهی مسوولیت و بدون اطالع به
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیركل رسانههای خارجی
این وزارت را احضار میكند و از وی میخواهد طی
مصاحبهای فوت وی را به علت سكتهی مغزی اعالم كند .وی
پس از مصاحبهی مدیركل مذكور چند بار با خبرگزاری
تماس میگیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره كنند .به
گفتهی خانوادهی زهرا كاظمی دادستانی اصرار بر دفن سریع
وی داشته است».
با وجودی که قاضی مرتضوی دادستان تهران در آن روزگار
خود از متهمان اصلی پروندهی مرگ زهرا کاظمی بود،
پرونده ی این عکاس ایرانی ـ کانادایی در قوه قضاییه زیر
دست او تشکیل شد .قوهی قضائیه در ابتدا در این پرونده
محمدرضا اقدم احمدی ۰۲ ،ساله و کارمند وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی ایران را تحت عنوان «قتل شبه عمد»
زهرا کاظمی محکوم کرد اما با اعتراض وی به رأی دادگاه و
نقض حکم در مرحلهی تجدیدنظر ،وی به دلیل «فقدان مدرک
برای اثبات اتهامات» تبرئه شد}1{.

علیرغم تالشهای وکالی زهرا کاظمی؛ شیرین عبادی،
عبدالفتاح سلطانی ،محمدعلی دادخواه و محمد سیفزاده این
پرونده برای بر بررسی دقیق و معرفی آمران و عامالن قتل
و محاکمهی آنان ،قوهی قضاییه از محاکمه سعید مرتضوی
سرباز زده و کارمند متهم وزارت اطالعات را نیز با قرار
وثیقه از زندان آزاد کرد.
به جای محاکمهی آمران و عامالن مرگ زهرا کاظمی این
وکالی او بودند که بعدها تحت فشار قرار گرفتند .شیرین
عبادی برنده ی صلح نوبل مجبور شد که از کشور خارج شود
و سه وکیل دیگر زهرا کاظمی به نامهای عبدالفتاح سلطانی،
محمدعلی دادخواه و محمد سیفزاده بعدها بازداشت و تحت
فشار قرار گرفتند و به حبسهای بلند مدت محکوم شدند.
فهرستمنابع :

 3ـ قتل زهرا کاظمی و نقش قاضی مرتضوی ـ نطق پیش از دستور محسن آرمین ـ
ایسنا
خبرگزاری
http://news.gooya.com/2003/07/20/2007-u-11.php
 1ـ گزارش كمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا كاظمی
http://hamshahrionline.ir/HAMNEWS/1382/820430/news/siasi.ht
m#s14255
 1ـ ایراد بر صالحیت دادگاه پرونده زهرا کاظمی ـ بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/11/071127_bakazemi-reopen.shtml
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نام :محمدرضا رجبی ثانی
سن7232 :
تاریخ مرگ 71 :آبان 7232
محل مرگ :زندان قزلحصار
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی و ضرب و شتم
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان
رجاییشهر و مسئولین قضایی پرونده

محمدرضا رجبی ثانی که از آسیب دیدهگان جنگ ایران و
عراق بود ،بعد از یک نزاع خیابانی به خاطر «شکستن شیشه
ماشین» بازداشت وبه زندان قزلحصار کرج فرستاده شد.
جانباز بودن او سبب شد افراد زیادی از بخشهای مختلف
حکومت پیگیر پرونده او باشند.
ملیحه خدمتخواه همسر رجبی ثانی در مورد بازداشت وی
علیرغم وضعیت بد جسمی گفته بود« :محمد که جانباز 15
درصد اعصاب و روان است در حدود  33سال است که
روزانه  15عدد قرص اعصاب مصرف میکند و اگر از
زمان مصرف این قرصها اندکی بگذرد حال او وخیم میشود
و مجبور میشویم او را در بیمارستان بستری کنیم .در پرونده
پزشکی محمد نیز "جنون آنی" قید شده و قاضی علیرغم تمام
اصرار و التماس که در روز دادگاه به او کردیم این مساله را
نادیده گرفت و حکم زندان رفتن را صادر کرد».

با وجود نیاز شدید به دارو و درمان منظم از ارائه دارو به
این مجروج جنگی در زندان خودداری شده بود ،همسر وی
در این خصوص گفته بود« :اولین باری که به دیدن محمد
رفتیم شش روز از حضور محمد در زندان قزل حصار می
گذشت .حال وی اصال خوب نبود.و دستهایش رعشه داشت و
در حرف زدن نیز تعادل چندانی نداشت.بار سومی که در
زندان قزل حصار به مالقات محمد رفتم حال او وحشتناک
بود ،رعشه تمام بدنش را فراگرفته بود و به درستی حرف
نمی زد از او پرسیدم قرصهایت را می خوری گفت :نه اینجا
به من قرص نمی دهند و من می خواهم پیش پزشک زندان
بروم .به مسوولین زندان گفتم که اگر او قرصهایش را نخورد
حالش بسیار بد خواهد شد و آنها گفتند :ما اجازه نداریم به
زندانی قرص بدهیم مگر اینکه قاضی پرونده در حکم وی قید
کند که مجاز به مصرف قرص است و این در حالی بود که
من در روز دادگاه به قاضی یادآوری کره بودم که همسرم
دچار جنون آنی است و اگر قرصهایش را مصرف نکند دچار
مشکل می شود اما قاضی به من گفت :تایید این مطلب در
صالحیت پزشکی قانونی است و علیرغم اینکه در پرونده
پزشکی محمد بیماری جنون آنی قید شده بود ،قاضی بدون
توجه به تقاضای من حکم زندانی شدن محمد را صادر کرد».
عدم رسیدهگی پزشکی و اصرار بر ماندن رجبی در زندان
موجب وخیم شدن حال جسمی از دست رفتن تعادل روحی او
شد .پس از ضرب و شتم او توسط عدهای از زندانیان رجبی
را به بند  31زندان قزلحصار که مخصوص دیوانهگان است
منتقل می کنند .همسر وی در این خصوص گفته بود« :در
آنجا عالوه بر حال روحی ،حال جسمی محمد هم وخیم شد .
چون آنها فکر می کردند محمد می فهمد و به طور عمد آنها
را اذیت می کند .در حالی که او در اثر مصرف نکردن
داروهایش از حالت طبیعی خارج شده بود .در نهایت بر سر
او ریخته و او را کتک زده بودند بعد هم که حال او بد شده و
به کما فرو رفته بود و وقتی کامال بیهوش شد او را به
بیمارستان شهید رجایی آورده و گفته بودند ،این زندانی دچار
مرگ مغزی شده است .من فکر میکنم که دستهای محمد را
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به عمد سوزانده اند و ضربه ای به سرش خورده که او را به
حال کما انداخته است».
سرانجام رجبی به بیمارستان منتقل میشود .خدمتخواه در
شرح وضعیت همسرش در بیمارستان گفته بود که «وقتی در
بیمارستان سراغ محمد را گرفتیم او را در یک اتاق دیدیم که
مثل انباری بود  .چهار تخت روی هم انباشته و دو ویلچر در
آن بود  .قیافه وی طوری بود که برای پسرش قابل شناسایی
نبود .تمام بدن وی مجروح و زخمی و دستانش تا آرنج
سوخته بود و تاولهای بسیار بزرگی روی آنها وجود داشت.
صورتش به شدت کبود و لبهایش متورم بود و باور اینکه وی
همسر من و پدر فرزندان ماست ممکن نبود .در مدت چهار
روزی که در بیمارستان بوده به حال وی رسیدگی نشده و
حتی التماس سربازهای همراه وی بی ثمر بوده است .فردی با
چنین اوصافی دست و پایش هم مطابق قوانین زندان با زنجیر
به تخت بسته شده و در کما به سر می برد}3{».
سرانجام رجبی به خاطر عدم رسیدهگی پزشکی و قطع
داروها و ضرب و شتم جان خود را در همان بیمارستان از
دست داد .روابط عمومی اداره کل زندانهای استان تهران

هر گونه قصوری در مرگ این زندان را رد کرد و طی
بیانیهای اعالم کرد « :نتایج بررسی های انجام شده نشان می
دهد هیچگونه قصور و سهل انگاری در زمینه درمان نامبرده
صورت نگرفته است».
اما کمتر از یک ماه بعد از این اطالعیه سخنگوی قوه قضاییه
از تخلف ،سهلانگاری و مسامحه  4نفر از پرسنل زندان قزل
حصار ،پزشک معاینه کننده جسد ،بازپرس و دادیار قضایی
در پرونده جانباز شهید رجبی ثانی خبر داد.
فهرستمنابع :

 3ـ همسر شهید رجبی :به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود ـ خبرگزاری
مهر
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=131693
 2ـ قوه قضائیه در خصوص پرونده شهید رجبی ثانی پاسخ داد ـ خبرگزاری مهر
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=134786
 3ـ تخلف ،سهلانگاری و مسامحه  4نفر از پرسنل زندان قزل حصار ،پزشک
معاینه کننده جسد ،بازپرس و دادیار قضایی در پرونده جانباز شهید رجبی ثانی ـ
مهر
خبرگزاری
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=142183
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نام :علی بترانی
سن :ــــ
تاریخ مرگ 32 :فروردین 7233
محل مرگ :نامشخص
علت مرگ :شکنجهی منجر به مرگ
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولت امنیتی و نهاد
بازداشت کننده

ب ایرانی در فروردین ماه سال  3134در
علی بترانی عر ِ
تظاهرات های اعتراضی شهر اهواز بازداشت شد .در این
اعتراض ها تعداد زیادی از فعالین عرب بازداشت شده
بودند}3{.
بترانی در تاریخ  12فروردین در این تظاهراتهای
خشونت آمیز بازداشت شد و پس از سه روز کشته شد .بر
اساس گزارشها بدن بیجان او را در روز  13فروردین ماه
 3134در رودخانهی کارون پیدا کردند ،اما جسد او را تا 11
اردیبهشت ماه برای خاکسپاری تحویل خانواده ندادند.

به گفته خانوادهاش در بدن او عالئم شکنجههای شدید مثل
کبودی در زانو و زیر چشم ها پیدا بود .کف پاهای او سیاه و
عالئم دستبند روی مچ دست او قابل مشاهده بود}1{.
سازمان عفو بینالملل در مورد کشته شدن علی بترانی به
مقامات ایران نامه نوشت و خواستار بررسی فوری و بدون
تأخیر چهگونهگی مرگ وی شد ،اما پاسخی دریافت نکرد.
فهرستمنابع :

 3ـ دفاع از حقوق اقلیتها؛ عربهای اهوازی ـ سازمان عفو بینالملل
http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/056/2006/en/50d16
315-d429-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde130562006en.html
 1ـ مرگ در زندان؛ علی بترانی ـ سازمان عفو بینالملل
http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/057/2006/en/3edbc
237-d429-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde130572006en.html




































31

نام :ذبیحهللا محرمی
سن51 :
تاریخ مرگ 32 :آذر 7233
محل مرگ :زندان یزد
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان یزد
و مدافعان حقوق بشر و کشورهای مختلف در دی ماه ،3123
چهار سال پس از صدور حکم به حبس ابد و سپس به 35
سال زندان کاهش پیدا کرد.



ذبیحهللا محرمی شهروند  53ساله بهایی در سال  3124در

شهر یزد بازداشت شد و بعد از تحمل ده سال حبس در
زندان های ابرقو ،اردکان و زندان شهر یزد به طرز مشکوکی
در زندان جان خود را از دست داد}3{.
خانواده ی محرمی که متأهل و دارای چهار فرزند بود تا چهل
روز پس از بازداشتاش از وضعیت او اطالعی
اولین جلسه دادگاه محرمی در  15مرداد ماه  3124برگزار
شد و او تا چهارمین جلسه که در تاریخ  13آبان ماه همان
سال برگزار شد اجازهی داشتن وکیل را نداشت و از سوی
دادگاه تالش شد که وی به «راه راست اسالم» بازگردد و از
دیانت بهایی روبرگرداند .جلسه بعدی و پنجم دادگاه روز ۷۲
دی  ۷۰۱١در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی یزد با حضور
وکیل مدافع انجام گرفت .در این جلسه نیز محرمی بر دیانت
بهائی وفادار ماند و دادگاه او را به اتهام «خروج از دیانت
اسالم و اختیار نمودن معتقدات فرقه ضاله بهائیت و ارتداد»
محاکمه کرد}1{.
نداشتند}1{.

دادگاه انقالب اسالمی یزد در همین روز ذبیح هللا محرمی را
به جرم ارتداد و با استناد از نوشتههای آیت هللا خمینی به
اعدام محکوم کرد .این حکم پس از طی پروسههای قضایی
در دیوان عالی کشور به تأیید رسید ،اما با اعتراض گروهها

در تاریخ  11آذر ماه  3134پس از تحمل بیش از ده سال
زندان محرمی در زندان یزد در گذشت .وی این ده سال
زندان را در شرایط سختی تحمل کرد و به کارهای اجباری
در زندان گماشته شد .مسئوالن قضایی واکنشی نسبت به
مرگ این زندانی نداشتند ،اما رسانههای همسو با دولت ایران
علت مرگ او را «سکتهی قلبی» عنوان کردند }4{.دیان
اعالیی سخنگوی جامعهی بهاییان در این زمینه گفته بود:
« ما اول شنیدیم که گفتند سکته قلبی کرده بودند .ولی اصال
معلوم نیست و به هرصورت ایشان سابقه ناراحتی قلبی و
بیماری دیگری نداشتند و بخاطر همین باعث نگرانی ما شد.
توی این ده سالی که در زندان بودند خیلی سختی کشیدند .یک
مقدار کارهای فیزیکی سخت هم بهشان داده بودند و فقط در
واقع بدلیل بهایی بودن در زندان بودند .بنابراین علتی نداشت
که کارهای سخت فیزیکی و فشارهای اینجوری رویش
باشد».
وی همچنین اشاره کرده است که وی مشکل خاص جسمانی
نداشته است« :از نظر فیزیکی اصال .شکایتهایشان این بود
که کارهایی که در زندان بهشان میدهند سخت بوده ولی
اینکه بیماری یا اشکاالت قندی یا بیماری دیگری داشته باشند،
ابدا}5{».
فهرستمنابع:
 3ـ یک زندانی بهایی به علل نامعلوم در زندان یزد درگذشت ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/news/315416.html
جوان
ایران
محرمی،
آقای
مرگ
ـ
1
http://news.gooya.com/politics/archives/047403.php
محرمی
هللا
ذبیح
آقای
سرگذشت،
یک
ـ
1
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--4800.php
 4ـ گزارش سایت بازتاب از مرگ یک بهائی در زندان
http://mag.gooya.com/politics/archives/041593.php
 5ـ مرگ مرموز یک بهایی در زندان یزد :مصاحبه با سخنگوی جامعه بهاییان
http://www.radiofarda.com/content/article/315419.html
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نام :کاوه عزیزپور
سن35 :
تاریخ مرگ 31 :اردیبهشت 7235
محل مرگ :زندان ارومیه
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسولین زندان ارومیه و
بازجویان پرونده

بدون تجهیزات پزشکی و امکانات الزم ،به زندان باز
گردانند .این اقدام در حالی انجام میشود که پزشکان
بیمارستان مسوولیت این کار را برعهده نمیگیرند و به
خانواده وی اعالم میکنند که فرزندشان دست کم باید به مدت
دو ماه در بیمارستان تحت مراقبتهای ویژه پزشکی باشد.


کاوهعزیزپور فعال کرد در سن  11سالهگی به اتهام عضویت
در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی بازداشت و
در دادگاه انقالب اسالمی شهر مهاباد محاکمه و به سه سال
زندان محکوم شده بود .وی دوران بازداشت و محکومیت
خود را در زندان های مهاباد و ارومیه تحت فشارهای جسمی
و روحی به سر برد }3{.
بنابر گزارشها و گفتهی نزدیکان کاوه عزیزپور وی بر اثر
شکنجهها دچار سکته ی مغزی شده و در بیمارستان شهر
ارومیه بستری شده بود .وی طی این مدت دوبار تحت عمل
جراحی قرار گرفته بود ،اما پس از  11روز در کما بودن در
تاریخ  12اردیبهشت ماه  3135در شهر ارومیه درگذشت}1{.
ماموران وزارت اطالعات تنها بعد از گذشت  ۰۲ساعت بعد
از پایان عمل جراحی دوم ،پزشکان را تحت فشار قرار
میدهند تا وی را در حالی که همچنان در کما بوده ،حتی

اسعد عزیرپور برادر وی در مورد مرگ وی گفت« :کاوه
برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود ،هنگامی که
برای بار دوم به کما رفت ،تحت عمل جراحی مغز قرار
گرفت ،اما پس از  43ساعت از انجام این عمل نیروهای
اطالعات بدون اینکه به توصیههای پزشک وی گوش دهند
کاوه را به بازداشتگاه اطالعات منتقل کردند».
اسعد عزیز پور در مورد توصیه پزشک معالج اضافه می
کند « :پزشک وی اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو
ماه در استراحت مطلق به سر ببرد .در غیر این صورت
خطر جدی او را تهدید میکند}1{».

فهرستمنابع :

 _ 3گزارشی در مورد درگذشت کاوه عزیزپور در زندان مهاباد _ کمیته
بشر
حقوق
گزارشگران
http://chrr.biz/spip.php?article1555
 _ 1کاوه عزیزپور در زندان مهاباد درگذشته است _ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/archive/news/20080524/143/143.ht
ml?id=448996
در گذشت فعال سیاسی کرد زیر شکنجه _ روزآنالین
_ 1
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/4e55001dcf.html
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نام :اکبر محمدی
سن 1 :خرداد 7233
تاریخ مرگ 3 :مرداد 7235
محل مرگ :زندان اوین
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی و ضرب و شتم پس از
اعتصاب غذا
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :زندان اوین ،پزشکان
بهداری زندان اوین ،وزارات اطالعات
اکبر محمدی دانشجوی رشتهی مددکاری اجتماعی و فعال
دانشجویی از جمله دانش جویانی بود که در جریان اعتراضات
دانشجویی در سال  3123در تهران به همراه برادرش
منوچهر محمدی بازداشت و زندانی شد .محمدی حدود هفت
سال را در زندان به سر برد و در تاریخ هشتم مرداد ماه
 3135پس از آغاز اعتصاب غذایی که  3روز به طول
انجامیده بود ،به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت.
محمدی ابتدا در دادگاه ویژه انقالب به اعدام محکوم شد ،اما
پس از چندی این حکم به  35سال زندان ( 31سال زندان
تعزیری و  5سال زندان تعلیقی) کاهش پیدا کرد.


پیکر اکبرمحمدیرا شبانه و فوری بدون توجه به درخواست
خانواده و وکالی وی در خصوص کالبدشکافی در «امامزاده
عبدهللا» در نزدیکی شهر «آمل» در شمال ایران بدون
حضور هیچ یک از اعضای خانواده دفن کردند.
پدر و مادر اکبر محمدی؛ محمد محمدی و گل جهان
اشرفپور؛ در تاریخ  ۷۰مرداد ماه  3135با انتشار نامهای
اعالم کردند که نیروهای امنیتی و اطالعات «بدن عریان
فرزندم را داخل اتومبیل استیشن با وضعیت نامناسب قرار
دادند و ما را تهدید کردند در صورت برگزاری مراسم تشیع
جنازه و ایجاد هر گونه تنش جنازه اکبر را به تهران
برمیگردانند و به صورت پنهانی دفن خواهند کرد و حتی
آدرس محل دفن را نخواهیم داد و همچنین تهدید کردند در
صورتی که با شرایط ما موافقت ننمایید به منوچهر {برادر
وی که در زندان به سر میبرد در آن زمان} مرخصی
نمیدهیم}3{».

اکبر محمدی که به علت تحمل بیش از نیمی از دوران
محکومیت و همچنین بیماری و توصیه پزشکان در مرخصی
استعالجی به سر میبرد در تاریخ  13خرداد ماه 3135
توسط گروهی از مأموران لباس شخصی در خانهی پدریاش
در شهر آمل بازداشت و بار دیگر به زندان اوین در تهران
منتقل شد .بازداشت وی در حالی صورت گرفت که محمد
محمدی پدر وی با اشاره به «ارائه طول درمان نامحدود از
سوی پزشكی قانونی» برای اکبر محمدی گفته بود که
«كمیسیون پزشكی قانونی طی نامهای بیان كرده است كه
فرزندش نباید به دلیل مشكل كمر در زندان بماند و به او طول
درمان نامحدود داده است}1{».
به همین دلیل بود که نعمت احمدی ،یکی از وکالی اکبر
محمدی پس از فوت او گفته بود که «تمام افرادی که دستور
دستگیری مجدد او را صادر کردند و او را از آمل به تهران
و زندان اوین منتقل کردند و از رسیدن دارو به او جلوگیری
کردند در کشته شدن او در زندان اوین مقصر هستند .پزشکان
در داخل و خارج از زندان گواهی داده بودند که محمدی
تحمل زندان را ندارد و به هر علتی به زندان بازگردانده شده
باشد ،توجیه قانونی نداشته است}1{».
اکبر محمدی چند هفته پس از دستگیری دوباره در اعتراض
به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد .پس از شروع
اعتصاب غذا وکیل وی خلیل بهرامیان در سوم مرداد ماه
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 3135از ممنوع المالقات شدن محمدی در زندان خبر داد و
گفت« :علت این امر آن است که موکلش دست به اعتصاب
غذا زده است}4{».
در هشتمین روز اعتصاب غذا پدر این دانشجوی زندانی از
فشارها برای شکستن اعتصاب غذای وی در زندان خبر داد
و گفت« :االن هشتمین روز است که اکبر در اعتصاب غذا به
سر می برد و می خواهند با کتک او را مجبور کنند اعتصاب
غذایش را بشکند؛ طبق اخباری که به ما رسیده ،اکبر در
وضعیت بدی قرار دارد ،با توجه به این که او ناراحتی
روحی و تشنج عصبی و مشکل دیسک کمر دارد ،او را به
باد کتک گرفتند».
وی همچنین گفته بود که «ما انتظار داریم سازمان ملل برود
به زندان اوین ببیند چه میگذرد ،این رژیم چه به سر بچههای
ما میآورد}5{».
یک روز پس از این مصاحبه و در تاریخ  3مرداد ماه 3135
بود که سهراب سلیمانی ،مدیر کل زندانهای استان تهران با
اعالم خبر درگذشت اکبر محمدی در زندان اوین گفت:
«محمدی از تاریخ  ۰مرداد اعالم كرده است كه دست به
اعتصاب غذا میزنم اما او در این مدت آب و چای میخورده
است و از همان روز تحت مراقبت بهداری و پزشك بوده
است تا ساعت  ۷۱روز گذشته كه به درخواست خود و با
تشخیص پزشك زندان ترخیص میشود ».این در حالی بود
که سلیمانی یک هفته قبل از آن و در تاریخ سوم مرداد ماه
همزمان با انتشار خبر اعتصاب غذای اکبر محمدی گفته بود:
«شدیدا این موضوع را تكذیب میكنم و اكبر محمدی در
اعتصاب غذا به سر نمیبرد}2{».
پس از آن جمال کریمیراد سخنگوی قوهی قضاییه نیز با
اشاره به فوت اكبر محمدی در زندان دربارهی علت این واقعه
گفت« :هنوز علت فوت وی مشخص نیست و باید منتظر نظر
پزشكی قانونی باشیم ».وی با تأیید اعتصاب غذای اکبر
محمدی در زندان اوین گفته بود« :طبق آنچهه رئیس زندان
به من اعالم كرده وی مدعی بوده از سوم مرداد به بعد
اعتصاب غذا داشته اما آب و چای میخورده است .در نهایت

این فرد مدعی بوده كه در اعتصاب غذا به سر میبرده است
اما باید منتظر پزشكی قانونی بود}2{».
خلیل بهرامیان دیگر وکیل اکبر محمدی نیز با اشاره به مرگ
مشکوک اکبر محمدی گفت« :در رابطه با مرگ اكبر محمدی
با اعالم اتهام قتل عمدی علیه مسووالن زندان اوین و
مسووالن بهداری زندان اوین و  ...در  31صفحه اعالم جرم
كردم و این پرونده در شعبهی دوم بازپرسی دادسرای جنایی
تهران در حال بررسی است .در رابطه با این اعالم جرم،
تشكیل كمیسیون پزشكی با شركت پزشكان پزشكی قانونی و
پزشكانی كه در طول مدت هفت سال از زمان بازداشت اكبر
محمدی و هنگامی كه وی تحت معالجه قرار گرفته یا تشكیل
تیم حقیقتیاب متشكل از پزشكان غیردولتی ،مستقل و صاحب
نظران قضایی كه فعال در دستگاه قضایی نیستند را
درخواست كردهام }3{».با این وجود هرگز به این شکایت
رسیده گی نشد و مسئولین دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
ایران در این زمینه پاسخگو نبودند.

فهرستمنابع :
عکس

اصل

نامه

3ـ نامهی پدر و مادر اکبر محمدی ـ
http://peiknet.net/06-08/news.asp?id=15500
 1ـ گله پدر اکبر محمدی از بازگشت فرزندش به زندان ـ خبرگزاری ایسنا
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-733485
فردا
رادیو
ـ
محمدی
اکبر
درگذشت
ـ
1
http://www.radiofarda.com/content/article/285369.html
 4ـ اکبر محمدی به دلیل اعتصاب غذا ممنوع المالقات شد ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/news/285014.html
 5ـ پدر اکبر محمدی در مصاحبه با رادیو فردا« :این رژیم از جان ما چه می
خواهد؟ بچه های ما را دارند زیر شکنجه می کشند .این به خاطر ابراز عقیده است
فقط؟»
http://www.radiofarda.com/content/article/285343.html
ایسنا
خبرگزاری
ـ
درگذشت
محمدی
اكبر
ـ
2
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-762286
 2ـ سخنگوی قوهی قضاییه درگفتوگو با خبرگزاری ایسنا :علت فوت اكبر محمدی
است
نشده
اعالم
هنوز
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-762464
 3ـ اعالم جرم وكیل مدافع خانواده اكبر محمدی در دادسرای جنایی بررسی میشود
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-785907
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نام :ولیهللا فیض مهدوی
سن 5 :بهمن 7253
تاریخ مرگ 75 :شهریور 7235
محل مرگ :زندان رجاییشهر
علت مرگ :اعتصاب غذا و عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان
رجاییشهر
موكلم به حبس تبدیل شد بنابراین حكم اعدام در مورد وی
اجرا نخواهد شد}1{».

اما این مسأله مورد موافقت قوهی قضاییه قرار نگرفته بود.
محمد شریف ،وکیل مدافع ولیهللا فیض مهدوی به خبرگزاری
کار ایران گفته بود که روز یکشنبه ،یعنی همان روزی که به
گفته مقامات قضائی ،موکلش دست به خودکشی زده ،به بخش
اجرای احکام دادگاه انقالب تهران مراجعه کرده بوده و در
آنجا به او اطالع داده شده که تبدیل حکم اعدام موکلش به
زندان مورد موافقت قرار نگرفته است}4{.


دو هفته پس از مرگ مشکوک اکبر محمدی فعال دانشجویی
در زندان اوین بود که ولیهللا فیض مهدوی به مرگ مشکوک
اینبار در زندان رجاییشهر جان خود را از دست داد .وی
در اعتصاب غذا به سر میبرد و در تاریخ  35شهریور ماه
 3135اعالم شد که جان خود را از دست داده است }3{.
ولیهللا فیض مهدوی در سن  11سالهگی به اتهام عضویت در
سازمان مجاهدین خلق در شهر دزفول در استان خوزستان
ایران بازداشت و دادگاه انقالب او را به اتهام تالش برای
بمب گذاری به اعدام محکوم کرد .پس از صدور حکم اعدام
تالش ها برای لغو مجازات او شدت گرفت ،به ویژه در سال
 3135که روز اعدام وی  12ادیبهشت ماه اعالم شده بود.
محمدعلی دادخواه وکیل وی که به همراه محمد شریف بارها
خواستار لغو این حکم شده بودند{ }1پس از تالشهای بسیار از
تغییر حکم اعدام به حبس ابد خبر داد و گفت« :به دنبال
صدور حكم اعدام موكلم در نامهای خطاب به رییس قوه
قضاییه خواستار تجدیدنظرخواهی در حكم مهدوی شدم كه این
امر با موافقت آیت هللا شاهرودی مواجه شد و حكم اعدام

عدم ابالغ تبدیل شدن حکم اعدام به حبس ابد سبب شد فیض
مهدوی در تاریخ چهارم شهریور ماه  3135با ارسال نامهای
از زندان اعتصاب غذای خود را اعالم کند« :اینجانب ولیهللا
فیض مهدوی پیرو خواستهای بر حقم .۷:تقاضای مالقات با
وکالیم .۲ .انتقال به زندان اوین.۰ .ابالغ عدم اجرای حکم
اعدام به مسئولین زندان گوهر دشت که از حداقلهای حقوقی
یک زندانی است و ضمن اعتراض به اینکه هیچ ترتیب اثر
مناسبی نسبت به خواستههایم تا کنون صورت نگرفته است از
امروز  ۰شهریور باالجبار به اعتصاب غذا روی
میآورم}5{».
در تاریخ  31شهریور ماه سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان
زندان های استان تهران که در روزهای ابتدایی اعتصاب
غذای اکبر محمدی ،اعتصاب غذای او را تکذیب کرده و پس
از مرگش بر اعتصاب غذای او صحه گذاشته بود ،با اعالم
اینکه « وضعیت مهدوی عادی بوده و هیچ گونه اعتصاب
غذایی نبوده است ».از خودکشی او خبر داد و گفت« :این
زندانی در حمام بند محل استراحت خود در زندان رجایی
شهر به وسیله لباس خودش ،اقدام به حلقآویز نمودن خود
كرد كه خوشبختانه این موضوع توسط هم اتاقیهای وی به
مسوولین زندان اطالع داده شد و در بهداری زندان كارهای
احیای وی انجام و سپس جهت مداوا به بیمارستان شریعتی
منتقل شد}2{».
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دو روز پس از این ادعای سهراب سلیمانی ،مدیر روابط
عمومی سازمان زندانها در تاریه  35شهریور ماه  3135با
اعالم خبر فوت ولیهللا فیض مهدوی و بر خالف نظر رئیس
سازمان زندانها مدعی شد که وی در «سلول» خود را
حلقآویز کرده و پس از انتقال به بیمارستان در آنجا فوت
کرده است}2{.
در روزهای پس از مرگ مشکوک فیض مهدوی مأموران
امنیتی با تحت فشار قرار دادن خانوادهی وی از آنها خواسته
بودند از هرگونه مصاحبه و اطالعرسانی خودداری کنند.
آن ها از تحویل جسد فیض مهدوی به خانواده نیز جلوگیری
کرده و خود او را مخفیانه به خاک سپردند}3{.
جمعی از وکالی دادگستری نیز با انتشار اطالعیهای خواستار
آن شدند که «جسد فیض مهدوی توسط پزشكان معتمد و
مستقل و سرشناس كالبدشكافی شود تا علت اصلی مرگ
ایشان مشخص شود ».اما مقامات قضایی هیچگاه گزارشهای
پزشکی قانونی در مورد علت مرگ وی را منشتر نکرده و
نتیجه تحقیقات نیز در این زمینه هیچگاه از سوی آنان اعالم
نشد.

فهرستمنابع :
 3و  4ـ خودکشی عضو مجاهدین خلق در زندان رجاییشهر ـ بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/09/060906_mf_m
ahdavi.shtml
 1ـ تقاضای عفو ولی هللا فیض مهدوی تسلیم مقامهای قضایی شد :مصاحبه با
فردا
رادیو
ـ
دادخواه
محمدعلی
http://www.radiofarda.com/content/article/280411.html
 1ـ حکم اعدام فیض مهدوی به حبس ابد تبدیل شد ـ خبرگزاری کار ایران ـ ایلنا
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1085243
 5ـ فایل صوتی ولی هللا فیض مهدوی در حین اعالم اعتصاب غذا ـ فعاالن حقوق
ایران
در
بشر
http://feyz.blogspot.no/2006/09/blogpost_115748506784453786.html
 2ـ خودكشی یك عضو فعال منافقین در زندان ناكام ماند
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1195764
 2ـ فیض مهدوی پس از اقدام به خودکشی ،در بیمارستان فوت کرد ـ خبرگزاری
ایسنا
ـ
ایران
دانشجویان
www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-784806
 3ـ اجرای احکام دادگاه انقالب از تحویل پیکر ولی هللا فیض مهدوی به خانواده
ایشان ممانعت می کند ـ فعاالن حقوق بشر در ایران
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=14857
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نام :زهرا بنی یعقوب
سن7251 :
تاریخ مرگ 33 :مهر 7232
محل مرگ :بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر
شهر همدان
علت مرگ :ضرب و شتم پس از بازداشت
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین بازداشتگاه
ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان و بسیج


زهرا بنییعقوب پزشک  12ساله در حال انجام داوطلبانه
طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای توابع استان
همدان بود که در تاریخ  11مهر ماه  3132به همراه نامزدش
در یکی از پارکهای همدان از سوی نیروهای ستاد امر به
معروف و نهی از منکر بازداشت و به «بازداشتگاه ستاد امر
به معروف و نهی از منکر شهر همدان» منتقل شد .پس از
 ۰۲ساعت ،پدر و مادر بنییعقوب که برای آگاهی از
وضعیت او به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند با
خبر مرگ وی روبرو شدند.
منابع رسمی و دولتی در ایران مرگ وی را بر اثر
«خودکشی» اعالم کردند .مسئولین بازداشتگاه ستاد امر به
معروف و نهی از منکر مدعی شده بودند که بنییعقوب «با
استفاده از پارچه پالکارد تبلیغاتی» خود را کشته است.
عبدالفتاح سلطانی یکی از وکالی وی با بیان اینکه «این
پارچه باید توسط متخصصان کارشناسی و مشخص میشد که
آیا اصال چنین پارچهای تحمل وزن زهرا را برای دار زدن
داشته است یا نه؟» گفته بود که« :پارچهای که ادعا میشود
زهرا خود را با آن در اداره منکرات همدان حلقآویز کرده،
ناپدید شده است}3{».

رحیم بنی یعقوب برادر وی با رد ادعای خودکشی خواهرش
گفته بود که «به یقین میگویم که خودکشی زهرا غیر ممکن
است .چون خوم یک ربع پیش از مرگش صحبت کردم با
روحیه خوبش و دلداریهای من محال است او خودکشی کرده
باشد ».پدر وی نیز نظری مشابه در این رابطه داشت و گفته
بود که« :به من گفتند دخترت ساعت  3شب خودش را كشته
است .آخر چطور ممكن است دختری نماز خوان و مذهبی در
یك ربع وسایل خودكشی را فراهم كند .آخر برای چه؟» مادر
او نیز خودکشی او را رد کرده و گفته است که «روی پاهای
زهرا چند كبودی كه جای لگد بوده دیده شده است.حدس
میزنم كه همان موقع زهرا به ماموران گفته كه بگذارید تا
پدر و مادرم بیایند تا نشانتان بدهم .شاید همین حرفهای
زهرا مامورا را عصبانی کرده و او را زیر کتک
گرفتهاند}1{».
خانوادهی این پزشک جوان علت مرگ وی را ضرب و جرح
دانسته بودند .وکالی وی نیز گزارشهای رسمی و دولتی
مبنی بر ادعای خودکشی وی را رد کردهاند .شیرین عبادی از
وکالی مدافع زهرا بنییعقوب گفته بود« :آنچه ما دیدیم در
واقع صحت ادعای خانواده زهرا مبنی بر اینکه خانم دکتر
جوان خودکشی نکرده است را تایید می کند .چرا که زهرا
 325سانتی متر قد و  31کیلو وزن داشته است و اگر این
دختر پارچه را به چارچوب در ،یعنی جایی که به ما نشان
دادند نصب کرده باشد ،باید بلندی پارچه و چارچوب را هم
در نظر بگیریم که با این اوصاف پای زهرا هنگام خودکشی
به زمین میرسیده و وی معلق نمیشده است .ضمن اینکه
وزن این دختر و پهنای در را هم باید درنظر بگیریم ،چرا که
هنگام خفه شدن به طور ناخودآگاه فرد دست و پا میزند و
تقال میکند و زهرا هم از این امر مستثنی نیست و در این
صورت با توجه به محل نشان داده شده او میتوانست خود را
نجات دهد .در عکسهایی که از صحنه خودکشی گرفته شده
بود یک صندلی وجود داشت که به نظر میرسید ربطی به
صحنه نداشته ،چرا که زهرا میتوانسته دستش را بلند کند و
در چارچوب حلقه درست کند و نیازی به صندلی نداشت.
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تناقضاتی هم در ساعت فوت زهرا وجود دارد ،چرا که این
دختر یک ربع قبل از ساعتی که خودکشی وی اعالم شده با
برادرش گفتوگو کرده و به گفته برادر حالش خوب بوده
است}1{».
برادر زهرا بنی یعقوب نیز از ساختهگی بودن صحنه
خودکشی صحبت کرده بود« :ماموران ستاد امر به معروف
عكسهای جای پای زهرا را در خودکشی ساختگی زهرا
نشانم دادند این عكس به قدری ساختگی بود كه با یك نگاه و
كمی فكر میتوانستی به ساختگی بودنش پی ببری .یك جای
پای پررنگ كه مانند مهر به زمین كوبیده شده بود .در حالی
كه برای فراهم كردن خودكشی حتما نیاز است كه چند بار از
صندلی باال و پایین بروی و قطعا از یك جای پا بیشتر خواهد
بود».
همچنین عالوه بر پارچهی گم شده که ادعا شده زهرا
بنی یعقوب با آن خودکشی کرده بود ،لباسهای او نیز مفقود
شد .عبدالفتاح سلطانی وکیل بنییعقوب در این خصوص گفته
بود« :یکی از مدارک مهم ،لباسهای زهرا در هنگام مرگ
است که احتماال آثار جرم بر آن وجود داشته و شاید به همین
دلیل متهمان حاضر به تحویل آن نشدهاند .تالش وکالی پرونده
برای بازپسگیری لباسهای خانم بنییعقوب تاکنون بینتیجه
بوده است .این لباسها هنگامی که وی در بازداشتگاه ستاد
امر به معروف شهر همدان جان باخته ،بر تنش بوده
است}4{».
پدر زهرا بنییعقوب نیز احتمال میدهد که روی لباس
فرزندش آثار مشهودی همچون «خون و یا پارگی» ناشی از
ضرب و جرح وجود داشته است و به همین دلیل مقامهای
قضایی از پس دادن آنها خودداری میکنند .پدر زهرا
همچنین معتقد است که برگهایی از پرونده فرزندش که
مربوط به بازجویی از متمهان بوده ،نیز از بین رفته است.
وی گفته بود« :بارها به اداره منکرات همدان ،دادگستری و
پزشکی قانونی این شهر مراجعه و درخواست کردهام که
لباس های فرزندم را که به هنگام مرگ پوشیده بود به ما پس
بدهند .روزهای اول ما را از این بحش به آن بخش ارجاع

می دادند و حاال مدتی است که ادعا میکنند لباسها را قبال به
ما تحویل دادهاند .اما دروغ میگویند و هیچ مدرکی مبنی بر
تحویل لباسها به ما ندارند».
در تاریخ  33خرداد ماه سال  3132بر خالف ابهامات
موجود در پرونده دادگاه رأی به «خودکشی» زهرا بنییعقوب
در زندان داده و «پرونده مختومه اعالم و برای متهمان این
پرونده قرار منع تعقیب صادر شد}5{».
با اعتراض خانواده و وکالی زهرا بنییعقوب این حکم به
دادگاه تجدیدنظر ارسال شد .حکم نهایی دادگاه  ۰۶تجدید نظر
استان تهران به ریاست قاضی غالمرضا موحدیان در تاریخ
 ۲۲بهمن ماه سال  ۲۲به خانواده زهرا بنی یعقوب ابالغ شد.
بر اساس این حکم محمد حسین قره باغی ،رییس ستاد امر به
معروف و نهی از منکر همدان به “اتهام جعل در اسناد “و
“اتهام بازداشت غیرقانونی” و همچنین به اتهام استنکاف از
انجام دستور قضایی به دوسال زندان و شش ماه انفصال از
خدمات دولتی محکوم میشود .حسن مستقیمی دیگر عضو
ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان که از نیروهای
بسیج این منطقه هست و زهرا را در پارک دستگیر کرده بود
نیز به اتهام “توقیف اشخاص بر خالف قانون در جرم غیر
مشهود” به یک سال حبس محکوم میشود .و این پرونده
برای همشه مختومه اعالم شد}2{.

فهرستمنابع :
 3و  4ـ بخشی از پرونده زهرا بنییعقوب از بین رفته است ـ کانون زنان ایران
http://fararu.com/fa/print/21913
زمانه
رادیو
ـ
است
ساختهگی
زهرا
خودکشی
ـ
1
http://zamaaneh.com/humanrights/2007/11/post_136.html
میکنیم.
فراموش
نه
میبخشیم،
نه
ـ
1
https://sites.google.com/site/marzbarb/baniyaqub
 5ـ رای دادگاه :زهرا بنی یعقوب در زندان خودکشی کرده است
http://www.radiofarda.com/content/f7_shirinebadi_baniyaghoub
_hamedan/455575.html
دو سال حبس برای عوامل مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب
 2ـ
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/01/116888.php
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نام :ابراهیم لطف اللهی
سن31 :
تاریخ مرگ 35 :دی 7232
محل مرگ :بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج
علت مرگ :ضرب و شتم پس از بازداشت
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین بازداشتگاه
اداره اطالعات سنندج


ابراهیم از ستاد پیگیری اداره اطالعات به قرنطینه زندان
عمومی منتقل شد .خانواده وی فردای آن روز با مراجعه به
قرنطینه میخواستهاند برایش لباس ببرند که به آنها میگویند
که ابراهیم اینجا نیست .روز  ۲۵دی ماه بار دیگر از ستاد
پیگیری با «اسماعیل لطف اللهی» برادر ابراهیم ،تماس
میگیرند و از وی می خواهند به زندان مراجعه کند که وی
حاضر به رفتن نمیشود .در نتیجه ،پدر و مادر و داماد آنها
به آن ستاد مراجعه میکنند .در آنجا از سوی یک مأمور
امنیتی به خانواده ابراهیم گفته میشود که فرزند شما خودکشی
کرده و میتوانید جسد او را در «بهشت محمدیه» (گورستانی
در سنندج) تحویل بگیرید}1{».



ابراهیم لطف اللهی ،دانشجوی ترم  ۵حقوق دانشگاه پیام نور
سنندج ،به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج در روز یکشنبه
 ۷۶دی ماه  ۷۰۲۶بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات
سنندج منتقل شد .خانواده وی  1روز بعد از بازداشت موفق
به دیدار با وی شدند .اما از آن تاریخ به بعد علیرغم
پیگیریها و مراجعات مکرر خانواده او به نهادهای ذیربط از
مکان نگهداری و دلیل بازداشت وی هیچ اطالعی به آنها
داده نشد.
بعد از گذشت  ۱روز از بازداشت این دانشجو ،شب سهشنبه،
 ۲۵دی ماه  ،3132از اداره ستاد خبری سنندج با خانواده این
دانشجو تماس گرفته و مدعی شدند که پسرشان خودکشی کرده
و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند.
آن ها اما توضیحی در مورد جزئیات این خودکشی هرگز
ارائه ندادند}3{.
صالح نیکبخت وکیل ابراهیم لطفالهی در مورد چهگونگی
کشته شدن این دانشجو گفته بود که «ابراهیم در تاریخ  ۷۶دی
ماه سر جلسه امتحان دانشگاهی خود وحتی قبل از پایان
جلسه ،توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شد .در تاریخ
 ۷۲دی ماه به خانواده وی مالقات دادند .در جریان مالقات،

جمشیدی ،سخنگوی قوه قضاییه ،پس از مرگ مشکوک
ابراهیم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار داشت« :بر اساس
گزارشی که از ادارهی اطالعات سنندج و دادگستری آنجا
ارائه شده وقتی به سلول این فرد مراجعه میکنند مشخص
میشود که وی خود را حلقآویز کرده که بالفاصله جسد
متوفی به پزشکی قانونی منتقل میشود».
اما بر خالف نظر سخنگوی قوه قضاییه در گزارش پزشکی
قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهیم لطف اللهی ،شکستهگی
بینی و جمجمه وی پیش از مرگ وی تایید شده بود .همچنین
در گزارش پزشکی قان ونی آثار کبودی بر بدن ابراهیم لطف
اللهی ثبت شده بود}1{.
به خاطر همین مسأله
تقاضای رسمی و کتبی
ارسال کرد ،اما هرگز
ترتیب پرونده این فعال
مشکوکی پیوست که در
بر آنها نهاده شد.

صالح نیکبخت وکیل لطف اللهی
برای «نبش قبر» را به دادستانی
با این تقاضا موافقت نشد }4{.بدین
دانشجویی نیز به صف مرگهایی
زندان اتفاق افتاد و نام «خودکشی»

حدود چهار سال پس از مرگ ابراهیم لطفاللهی خواهر وی
مریم لطفاللهی در مورد اینکه نتیجه شکایت و پیگیری آنها
به کجا انجامیده است ،گفت که «پرونده را مختومه کردند و
گفتند خودکشی کرده .برادرم شهید شد اما گفتند خودکشی
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کرده پرونده را مختومه کردند و بستند .به دادگاه که میرویم
هیچ جوابی به ما نمیدهند .وکیل مان هم خیلی پیگیری کرد
و اما دیگر گفت که پرونده که مختومه شده پیگیریها
نتیجهای ندارد و به جایی نمیرسد}5{».

فهرستمنابع :
 3ـ گزارشی از مرگ مشکوک زندانیان ـ ابراهیم لطفاللهی ـ کمیته گزارشگران
بشر
حقوق
http://chrr.biz/spip.php?article3052

 1ـ گفت وگوی "نوروز" با وکیل ابراهیم لطف اللهی ،دانشجویی که در سنندج کشته
هستیم
مقتول
کالبدشکافی
خواستار
نیکبخت:
شد،
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/01/067109print.p
hp
 1ـ تایید شکنجه ابراهیم لطف اللهی در گزارش پزشکی قانونی ،صالح نیکبخت بار
شد
اللهی
لطف
ابراهیم
قبر
نبش
خواستار
دیگر
http://www.iransos.com/gozaresh/01.08/30.01/lotfolahi.htm
 4ـ بی پاسخماندن تقاضای خانوادهی ابراهیم لطفالهی ـ دویچه وله
http://s.shr.lc/YmBo6h
 5ـ معاون دادگاه انقالب :من کشتم هر کار می خواهید بکنید ـ روزآنالین
 http://www.roozonline.com/persian/interview/interviewitem/archive/2012/january/16/article/-394e06d583.html
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نام :عبدالرضا رجبی ثانی
سن7237 :
تاریخ مرگ 1 :آبان 7231
محل مرگ :زندان رجاییشهر
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان
رجاییشهر

رجبی ثانی پس از انتقال از زندان اوین ،به قرنطینهی زندان
رجاییشهر منتقل میشود و ساعاتی بعد جان خود را از دست
می دهد .عدم پاسخگویی مسئولین زندان و دستگاه قضایی
جمهوری اسالمی نسبت به چهگونهگی و مرگ این زندانی
کیفیت آن را در هالهای از ابهام قرار داد و مشخص نیست که
وی به چه شکل درگذشته است.
عبدالرضا رجبی ثانی بعد از بازداشت در دادگاه انقالب
اسالمی محاکمه و بر اساس رأی اولیهی دادگاه به اعدام
محکوم شده بود .این حکم پس از بررسی و تجدیدنظر با یک
درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده بود.


عبدالرضارجبی از جمله زندانیانی بود که به اتهام عضویت
در سازمان مجاهدین خلق در سال  3131پس از یک
درگیری مسلحانه در مناطق مرزی ایران بازداشت شد .به
علت اصابت ترکش به رجبی در این درگیری ،او از ناحیه
مهرههای کمر آسیب دیده بود .زندانیان سیاسی در زندان اوین
که مدتی با او بوده ،گفته بودند« :شرایط جسمانی وی بسیار
وخیم بوده است ،و او نیاز داشت تا در خارج از زندان مورد
مداوا قرار گیرد }3{».اما با وجود این وضعیت جسمی ،از
درمان جدی او در زندان و اعزام او به بیمارستان خودداری
میشده است}1{.
عبدالرضا رجبی ثاتی که سالهای ابتدایی دوران محکومیت
خود را در زندان دیزلآباد در شهر کرمانشاه سپری کرده و
سپس به بند  151و اندرزگاه  2زندان اوین منتقل شده بود،
در تاریخ  2آبان ماه  3132در شبی که به زندان رجاییشهر
کرج منتقل شده بود ،جان خود را از دست داد}1{.

پس از مرگ عبدالرضا رجبی ،مسئولین قضایی توضیحی در
مورد علت مرگ وی نداده و جسد او را همراه با تدابیر شدید
امنیتی به زادگاهش در کرمانشاه منتقل و همانجا به خاک
سپردند.

فهرستمنابع :
 3ـ عبدالرضا رجبی ـ کمیته گزارشگران حقوق بشر
http://chrr.biz/spip.php?article3809
 1ـ وضعیت وخیم عبدالرضا رجبی زندانی سیاسی در زندان اوین ـ مجموعه فعاالن
حقوق بشر
http://peiknet.net/07-september/news.asp?id=23755
 1ـ مرگ مشکوک زندانی سیاسی عبدالرضا رجبی ـ مجموعه فعاالن حقوق بشر
http://www.iransos.com/gozaresh/10.08/30.10/rajabi.htm
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نام :هاشم رمضانی
تاریخ تولد :ـــ
تاریخ مرگ 71 :دی 7231
محل مرگ :بازداشتگاه اداره اطالعات ارومیه
علت مرگ  :شکنجه و ضرب و شتم
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :اداره اطالعات ارومیه


هاشم رمضانی از شهروندان کرد ایرانی در تاریخ  31دی
ماه سال  3132در شهر مهاباد بازداشت شد }3{.ماموران پس
از بازداشت وی به منزلاش مراجعه کرده و کامپیوتر و
دیش و رسیور دریافت شبکههای تلویزیونهای ماهوارهای
موجود در منزل را با خود بردند اما اطالعی از محل
نگهداری و اتهام این شهروند مهابادی به خانوادهاش ندادند.
چهار روز بعد ماموران در تماسی با خانواده هاشم رمضانی
اعالم کردند که برای تحویل گرفتن جسد او به اداره اطالعات
ارومیه مراجعه کنند .در مراجعه خانواده وی به اداره
اطالعات ارومیه به آنها اعالم شد که هاشم رمضانی در
جریان بازداشت «خودکشی» کرده است}1{.
رمضانی که اهل یکی از روستاهای بوکان ساکن مهاباد بود،
پس از بازداشت به اداره اطالعات شهر ارومیه منتقل شده
بود.
مقامهای قضایی و اطالعاتی در ارومیه با درخواست خانواده
رمضانی برای انتقال جسد وی تهران برای کالبدشکافی و

تعیین علت مرگ مخالفت کرده و ضمن اخذ تعهد از آنها
خواستند که جنازه هاشم رمضانی را دفن کرده و درباره
مرگ او در بازداشتگاه اطالعات ارومیه اطالع رسانی
نکنند}1{.
جسد آقای رمضانی پس از مرگ در معیت دو ماشین لباس
شخصی به روستای زادگاهاش منتقل و شبانه به خاک سپرده
شد.

فهرستمنابع:

 3ـ بی اطالعی از سرنوشت هاشم رمضانی ،شهروند کرد در مهاباد ـ آژانس خبری
موکریان
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/081957.php
 1ـ مرگ یک زندانی سیاسی کرد
http://kurdishperspective.com/print.php?id=4197
 1ـ مرگ مشکوک یک متهم سیاسی در اداره اطالعات
http://chrr.biz/spip.php?article3106
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نام :امیر حسین حشمتساران
سن55 :
تاریخ مرگ 72 :اسفند 7231
محل مرگ :زندان رجاییشهر
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان
رجاییشهر و بهداری زندان رجاییشهر



امیرحسینحشمتساران فعال سیاسی در سال  3131به اتهام

تأسیس و عضویت در گروهی سیاسی به نام «جبهه اتحاد ملی
ایران» بازداشت و محاکمه شد .وی به این خاطر به  3سال
زندان تعزیری و  3سال زندان تعلیقی محکوم و برای سپری
کردن دوران محکومیت به زندان رجاییشهر (گوهردشت)
منتقل شد .
این زندانی سیاسی در حالی که چهارمین سال دوران
محکومیت خود را سپری میکرد به طرزی مشکوک در
زندان درگذشت }3{.حشمتساران با وجود داشتن بیماری
برای درمان از زندان به مرخصی اعزام نشد .محمدرضا
فقیهی وکیل وی در این خصوص گفته بود« :او از مدتها
قبل به بیماری قلبی مبتال بود ،اما مسئوالن زندان به او
مرخصی استعالجی ندادند».
محمدرضا فقیهی با اشاره به اینکه «اعزام زندانیان بیمار به
خارج از زندان برای معالجه ،به موافقت مسئوالن قضایی
بستهگی دارد» گفته بود اما در مورد امیرحسین حشمت
ساران ،موکل من« ،مسامحه و غفلتی آشکار» صورت گرفته
که این مسأله به فوت او انجامیده است}1{.

وی با وجود بیماری چندین بار در زندان مورد ضرب و شتم
از سوی زندانبانان قرار گرفته بود .یک هفته قبل از فوت در
زندان ،وی همراه تنی چند از زندانیان سیاسی در زندان
رجاییشهر با باتوم توسط حفاظت اطالعات زندان مورد
ضرب و شتم قرار گرفته بود .الهه نازجو همسر
حشمتساران در این مورد گفته بود« :ساران و هم
سلولیهایاش (افشین بیمانی ،بهروز جاویدتهرانی و اکرم
خیرآبادی) که آنها نیز زندانی سیاسی بودند یکبار توسط
سایر زندانیان و بعد «به دفعات زیاد» توسط زندانبانان مورد
حمله قرار گرفتند .آنها یک روز قبل از آنکه ساران به
بیمارستان منتقل شود اعالم کرده بودند که که در اعتراض به
شرایط زندان (از جمله مسائل بهداشتی ،پزشکی و فقدان
فعالیت بدنی و نور مناسب) دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
خانم ساران به دیدهبان حقوق بشر گفته بود که« :من از
دوستانش شنیدم که آن شب  11نگهبان زندان به آنها حمله
کرده تا آنها را از اعتصاب غذا بازدارند».
الهه نازجو همسر ساران همچنین به دیدهبان حقوق بشر گفته
بود که« :صبح روز  5مارس یکی از همبندان ساران در بند
 1در سلول  5زندان گوهردشت با استفاده از کارت تلفن
زندان با او تماس گرفت و گفت ساران شب پیش بیمار و به
مرکز پزشکی زندان منتقل شده است .وقتی او با مرکز
پزشکی زندان تماس گرفت به وی گفته شد که ساران به بخش
مراقبتهای ویژه (آی سی یو) در بیمارستان رجایی شهر
منتقل و بستری شده است».
همسر ساران توانست با او که به تخت بیمارستان زنجیر شده
بود ،برای مدت  35دقیقه در آی سی یو مالقات کند .او گفته
بود« :ساران با یک چشم باز و در حالیکه یک دست و یک
پایش به تخت بسته بودند به نظر میرسید که در حال اغما
است .بر روی تخته سفید باالی تخت او نوشته شده بود که
وی به دلیل "بیماری عصبی" بستری شده است ».صبح روز
بعد در  2مارس الهه ساران مجددا برای دیدن شوهرش به آی
سی یو رفت .اما کارمندان بیمارستان به او گفتند که شوهرش
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فوت کرده است .همسر ساران گفته بود« :متخصص پزشکی
که مراقبت از او را به عهده داشت به من گفت وی
خونریزی مغزی کرده و عفونت ریوی داشت که به همه
بدنش سرایت کرده بود و باید زودتر به بیمارستان آورده
میشد .او موقعی به بیمارستان آورده شد که در واقع مرده
بود}1{».
وکیل حشمتساران با اشاره به اینکه «زندان کوشش جدی
برای معالجه زندانی بیمارش نکرده و کوتاهی مقامات زندان
مسلم است» گفته بود« :رئیس زندان رجائی شهر کرج که
آقای حشمت ساران در آن نگهداری میشد ،طبق ماده ۲۲۱
آئین نامه اجرائی سازمان زندانها ،میبایست امکان مرخصی
را برای او فراهم میکرد» اما هرگز با این درخواست
خانوادهی حشمت پیش از آن موافقت نشده بود}4{.
چهارشنبه  34اسفند ماه  3132با وخامت وضعیت جسمی
امیرحسین حشمت ساران همبندیانش او را به بهداری زندان
منتقل می کنند ،که در ابتدا از معاینه او خودداری میشود و
پس از تأخیری چند ساعته که منجر به بحرانی شدن وضعیت
این زندانی شد ،او را به بیمارستانی خارج از زندان منتقل
کردند .ساران در بخش آی سی یو بیمارستان در حالی که
وضعیتی وخیم پیدا کرده بود توسط مأموران مراقب به تحت
بیمارستان زنجیر شده بود .وی سرانجام در  32اسفند ماه 32
فوت کرد.
پس از مرگ ساران ،خانوادهاش اجازه یافتند جسد او را برای
تدفین تحویل بگیرند .آنها در صدد دفن او در قبرستانی در
شهر خود شهریار بودند .در ساعت  2311صبح  3مارس
راننده آمبوالنس سردخانه ای که جسد ساران در آن بود به
منزل خانواده ساران مراجعه کرد و گفت که وزارت

اطالعات در تهران دستور داده که این جسد به سردخانهی
دیگری در فاصلهای دور منتقل شود.

الهه نازجو گفته بود «:پس از آن سه مرد از وزارت
اطالعات به منزل ما آمدند و گفتند که جنازه ساران را به ما
نخواهند داد زیرا ما مرگ او را بر روی اینترنت و جای
دیگر خیلی علنی کردیم .آنها گفتند که یا خودشان او را در
جایی دفن میکنند و یا ما میتوانیم او را دفن کنیم به شرط
آنکه به دوستان سیاسیاش که به دیدار ما میآمدند بگوییم به
تشییع جنازه نیایند ».نهایتا خانواده ساران یک تشییع جنازه
خصوصی تنها با حضور اعضای خانوادهاش برگزار کرده و
او را در قبرستان سکینه در  41دقیقهای شهر خود دفن
کردند.
فاطمه حشمت ساران ،خواهر مرحوم ساران نیز با اشاره به
این که خانواده حشمت ساران به مرگ این زندانی
«مشکوک» هستند گفته بود که «ما دنبال این کار را خواهیم
گرفت ».اما این پرونده نیز به سرنوشت پروندههای دیگر
مرگ در زندان دچار شد و به سرانجامی نرسید.
فهرستمنابع:

 3ـ یکی از زندانیان سیاسی در گوهردشت کرج درگذشت
http://www.radiofarda.com/content/news/1505346.html
1ـ مرگ بحث انگیز یک زندانی سیاسی در ایران
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/03/090306_op_heshma
tsaran_prisoner_deth.shtml
 1ـ مرگ زندانی سیاسی را مورد تحقیق قرار دهید
http://www.hrw.org/en/news/2009/03/19 -1
 4ـ زندانی سیاسی «در اثر کوتاهی مقامات ایرانی» درگذشت
http://www.radiofarda.com/content/f2_political_prisoner_Hesh
mat_Saran_death_Karaj/1505345.html
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نام :امیدرضا میرصیافی
سن 73 :مرداد 7251
تاریخ مرگ 33 :اسفند ماه 7231
محل مرگ :زندان اوین
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی ،ضرب و شتم
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین و پزشکان
زندان اوین
آیتهللا خمینی و آیت هللا خامنهای» ،امیدرضا میرصیافی را
به تحمل دو سال و ششماه حبس محکوم کرد .امیدرضا
میرصیافی و وکیلاش نتوانستند به حکم صادره بنابر قوانین
جاری قضایی کشور اعتراض کنند .میرصیافی پیش از به
اجرا درآمدن حکم زنداناش گفته بود که وکیلم «صبح روز
 ۷۰بهمن برای رویت حکم و اعتراض به آن به دادگاه رفتند
ولی در کمال تعجب آقای صلواتی قاضی دادگاه به ایشان
گفتند که حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده است}1{».



در نهایت امیدرضا میرصیافی روز  ۷۱بهمن  ۷۰۲۱جهت
گذراندن دو سال و شش ماه دوران محکومیت خود بازداشت
و به زندان اوین منتقل شد.

امیدرضا میرصیافی وبالگنویس و روزنامهنگار در روز 13
اسفند ماه سال  3132در حالی که کمتر از دو ماه بود که
دوران محکومیت خود را در زندان اوین تهران سپری
میکرد ،درگذشت .وی پیش از آنکه به زندان برود در
نامهای به سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته بود که
«خیلی نگران هستم .بحث از دو سال و نیم زندان نیست بلکه
بحث بر سر به هدر رفتن عمرم است و اینکه پس از زندان
دیگر روحیه و رمقی ندارم ،چون آدم حساس و احساساتی
هستم و هرگز دنبال این نبودهام تا با رفتن به زندان و درست
کردن پرونده و ایجاد هیاهو از خودم قهرمان بسازم }3{».

با وجود فشار روانی زیادی که بر روی امیدرضا میرصیافی
بود ،درخواست مرخصی وی در آخرین روزهای سال 3132
در ایران از طرف مسئولین قضایی رد شد .در روز 13
اسفند ماه  3132و در حدود ساعت  31ظهر وی در زندان
اوین به خاطر «افت شدید فشار خون» به بهداری اندرزگاه
شماره  2زندان اوین منتقل شد .دکتر حسام فیروزی که در آن
زمان خود در زندان به سر برد گفت« :پزشکان زندان در
ابتدا حتی سعی در گرفتن رگ و فشار خون امیدرضا را
نداشتند و اقدامات اولیه را نیز با اصرار و پافشاری من انجام
دادند}4{».

میرصیافی که پیش از زندان وبالگی به نام «روزنگار» را
می نوشت ،نخستین بار در سومین روز اردیبهشت ماه 3132
توسط چهار مأمور وزارت اطالعات در منزل پدریاش در
تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد .وی  43روز در
زندان اوین در بازداشت به سر برد و سپس با تودیع وثیقهی
 311میلیون تومانی از زندان آزاد شد}1{.

امیدرضا میرصیافی با تاخیری سه ساعته به بیمارستان لقمان
حکیم منتقل شد  ،اما جان خود را از دست داد و تنها یک روز
پس از مرگش توسط مقامهای امنیتی در گورستان بهشت
زهرای تهران دفن شد ،بیآنکه کالبدشکافی انجام گیرد.

دادگاه این وبالگنویس در پاییز  ۷۰۲۱در شعبه  35دادگاه
انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی و وکالت دکتر
محمدعلی دادخواه برگزار شد .قاضی صلواتی با استناد به
مواد  511و  534قانون مجازات اسالمی برای «فعالیت
تبلیغی علیه نظام» به شش ماه زندان و برای «توهین به

امیرپرویز میرصیافی بردار این وبالگنویس در مصاحبهای
با اشاره به مشاهدات از پیکر برادرش به موارد مبهم
درگذشت او اشاره کرد و گفت« :ما صبح فردایی که خبردار
شدیم ،رفتیم برای شناسایی جسد ،من خودم جسد را دیدم،
گوش سمت چپ خونریزی شدید داشت ،بینیاش پر از
لختههای خون بود ،صورتش کبود بود ،پشت کتفها کبود بود
و پشت کمر ،و ظاهرا قسمت پشت گوش آن قسمت ،جمجمه
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شکستهگی هم داشته ،طوری که آن مالفهای که جسد را پیچیده
بودند کامال خونی شده بود قسمت زیر سر .بعد آنجا جسد را
به ما تحویل دادند فرستادیم پزشکی قانونی کهریزک ،چهار
ساعت طول کشید ،ظاهرا کالبد شکافی انجام شد به ما توضیح
خاصی ندادند .یک فرمی به ما داده شد که داخلش توضیحاتی
خواسته بودند از سوابق بیماری امید که ما همه را رد کردیم،
ایشان نه بیمار بود نه معتاد بود و نه هیچی .بعدش یک
قسمتی نوشته بود که آیا شما شکایتی دارید؟ من هم نوشتم که
بله .البته افرادی آنجا بودند میگفتند که اگر بنویسید شکایت
دارید جسد را ممکن است تحویلتان ندهند ،من هم آنجا گفتم
که اصال جسد را نمیخواهم تحویل بدهند و جسد امید به چه
درد من میخورد؟ من نوشتم ما شکایت داریم ،مسئولین زندان
اوین مقصر هستند این قتل مشکوک است و باید پیگیری شود
و امضا کردم .بعد از چهار ساعت جسد را برای تدفین به ما
تحویل دادند موقعی هم که داشتند پیکر پاکش را شستوشو
میدادند هنوز گوشش داشت خونریزی میکرد .در حالی که
اینها به ما گفته بودند که ایشان قرص خورده ،فشارش افت
کرده و فوت کرده در حالی که کسی که فشارش افت کنه ،پدر
من سی سال بهیار بیمارستان سینا بوده ،چنین چیزی نمیتواند
صحت داشته باشد و ایشان قطعا کتک خورده ،این را مطمئن
هستم ،ما فقط یکی از اقواممان توانست موقعی که جسد را
شناسایی میکردیم یک تصویری از سمت راست صورت
بگیرد که ای کاش از سمت چپ گرفته بود .وقتی که جسد را
در واقع تحویل دادند گفتند که ما گزارش پزشکی قانونی را
بعدا اعالم میکنیم که ما از کسانی که قبال چنین حوادث
مشابهی برایشان پیش آمده بود پرسیدیم گفتند ممکن است دو
تا سه ماه اینها طولش بدهند ،و یک چیزی را هم من بگویم،
ما هیچ امیدی به گزارش واقعی پزشکی قانونی نداریم ،قطعا
آنها هم تحت فشار خواهند بود و چیزی جز آنکه حکومت
خواهد خواست نخواهند نوشت ،قطعا آنها چیزی را
مینویسند که به مذاق حکومت خوش بیاد ،ولی من ایمان دارم
که امید کتک خورده بود و بنده خدا آدم نحیفی هم بود ،خیلی
ظریف بود این بشر ،و میدانم که زیر کتک حالش بد شده و
رسیدهگی نشده و ایشان در گذشته است}5{».

خواهر امیدرضا میرصیافی معصومه میرصیافی نیز پس از
شناسایی جسد برادرش گفت« :گوش سمت چپاش خونریزی
داشت ،بینیاش پر از لختههای خون بود .صورتش کبود بود.
پشت کتفها و کمر نیر آثار کبودی پیدا بود و ظاهرا قسمت
پشت گوش ،آن قسمت جمجمه شکستهگی هم داشت».
با وجود ابهامهای زیاد در مرگ این وبالگنویس و
تناقضهای موجود و شکایت خانواده این وبالگنویس تاکنون
مقامهای قضایی هیچگونه توضیح مشخصی در مورد مرگ
وی نداده و به شکایت خانواده نیز رسیدهگی نشد.

فهرستمنابع:

 3ـ این است سرگذشت من ـ نامه امیدرضا میرصیافی ـ سازمان گزارشگران بدون
مرز
http://www.rsf-persan.org/spip.php?article16706
 1ـ گزارشگران بدون مرز زندانی کردن امید رضا میرصیافی را محکوم میکند
http://www.rsf-persan.org/spip.php?article16682
 1ـ میدرضا میرصیافی :حکم زندان به اجرای احکام ارسال شده است  .گفتوگو با
امیدرضا میرصیافی ـ مجموعه فعاالن حقوق بشر
http://www.madyariran.net/?p=6797
 4ـ میرصیافی در زندان جان باخت
http://zamaaneh.com/news/2009/03/post_8353.html
 5ـ اطالعاتی تازه در مورد مرگ امید رضا میرصیافی در زندان اوین ـ صدای
آمریکا
http://ir.voanews.com/content/a-31-2009-03-28-voa1162495702/605129.html
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نام :علی بادوزاده
سن25 :
تاریخ مرگ 5 :فروردین 7233
محل مرگ :نامشخص
علت مرگ :شکنجه و ضرب و شتم
سازمان یا اشخاص مسئول :نهادهای امنیتی ایران

انقالب به حبس ابد محکوم شده و دوران محکومیت خود را
سپری میکند.
علی بادوزاده در روز  13اسفند ماه  3132به اتهام همکاری
با احزاب کرد و به عنوان مطلع در مورد فعالیتهای
برادرزادهاش و تعدادی دیگر که با احزاب کرد همکاری
میکردند ،از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به محلی
نامعلوم منتقل شد.
یک هفته پس از این بازداشت ،پیکر بیجان علی بادوزاده که
«آثار ضرب و شتم» در بدن وی مشهود بود ،در اطراف
شهرستان مهاباد پیدا شد}3{.
مقامهای قوه قضاییه و مسئوالن بازداشت کننده تاکنون در این
خصوص اظهارنظری نکرده و مشخص نیست که چه اتفاقی
بعد از بازداشت برای این زندانی افتاده و علت مرگ او چه
بوده است .همچنین مشخص نیست که وی در کجا و در چه
شرایطی در بازداشت به سر برده است.
علی بادوزاده شهروند کرد اهل شهرستان مهاباد در کردستان
ایران  15ساله و برادر جهانگیر بادوزاده فعال کرد بود که به
اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان از سوی دادگاه

فهرستمنابع:
 3ـ علی بادوزاده زیر شکنجههای نیروهای امنیتی جان باخت
http://chrr.biz/spip.php?article3777
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نام :محسن روحاالمینی | سن | 7222 :تاریخ مرگ 35 :تیر 7233
نام :امیر جوادیفر | سن | 7222 :تاریخ مرگ 32 :تیر 7233
نام :محمد کامرانی| سن | 7215 :تاریخ مرگ 35 :تیر 7233
نام :رامین آقازاده | سن | 7253 :تاریخ مرگ 31 :تیر 7233

محل مرگ :بازداشتگاه کهریزک
علت مرگ :ضرب و شتم و شکنجهی شدید
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :قاضی مرتضوی ،قاضی حداد،
قاضی حیدریفر و مسئولین بازداشتگاه کهریزک
اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مشاور وزیر بهداشت و
رئیس انستیتو پاستور بود که پیشتر نیز عضو شورای مرکزی
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی و مشاور انتخاباتی محسن
رضایی کاندیدای همین دورهی انتخابات بود ،سبب علنی شدن
وضعیت کشته شدن بازداشت شدهگان در بازداشتگاه کهریزک
شد .انتقاد و اعتراض او بازتاب گستردهای در میان مقامات
جمهوری اسالمی داشت ،به طوری که برخی نمایندگان
مجلس خواستار مشخص شدن علت مرگ وی شدند.


سوله کهریزک ،کمپ کهریزک یا بازداشتگاه کهریزک نام
بازداشتگاهی در شهر سنگ از توابع شهرری استان تهران
است که در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف (شهردار
کنونی تهران) بر نیروی انتظامی تاسیس شده بود .این
بازداشتگاه که تا سال  3133برای بازداشت زندانیان بزهکار
و شرور و قاچاقچیان مورد استفاده قرار میگرفت و محل
اعتراض های گوناگون شده بود ،چندان شناخته شده نبود ،اما
پس از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز سال 3133
در ایران و نگهداری بسیاری از معترضان به نتایج و حوادث
بعد از انتخابات و شکنجه و کشته شده بازداشت شدهگان مورد
توجه جهانی قرار گرفت.
محسن روحاالمینی ،امیر جوادیفر ،محمد کامرانی و رامین
آقازاده از جمله کسانی بودند که در جریان اعتراضات بعد از
 11خرداد  3133توسط مامورین نظامی و امنیتی بازداشت و
به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاه
کهریزک منتقل شده و پس از شکنجه و ضرب و شتم در این
بازداشتگاه به قتل رسیدند.
محسن روحاالمینی دانشجوی رشتهی کامپیوتر دانشگاه تهران
روز  ۷۲تیرماه  3133در تهران دستگیر شد و جسد وی دو
هفته بعد ،در حالی که آثار ضرب و شتم بر بدنش دیده میشد،
برای خاکسپاری تحویل خانوادهاش شد .مرگ وی که فرزند
عبدالحسین روحاالمینی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و از

این مسأله سبب شد در تاریخ شش مرداد ماه  3133کاظم
جاللی ،سخنگوی کمیته ویژه پیگیری بازداشتشدگان بعد از
انتخابات در مجلس ،از تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک به
دستور سیدعلی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی به دلیل
« استاندارد نبودن و نداشتن شرایط الزم برای حفظ بازداشت
شدهگان» خبر بدهد}3{.
محمد کامرانی  33ساله نیز در تاریخ  33تیر  3133در
حوالی خیابان دمشق تهران بازداشت و به بازداشتگاه
کهریزک منتقل شد .وی پس از بازداشت مورد ضرب و
جرح و شکنجهی شدید قرار گرفت .پدر وی ،علی کامرانی
گفته بود« :پسر من حتی سن قانونی برای رای دادن هم
نداشت ،در تجمع هم نبود ،اما کسانی به اسم لباس شخصی
دستگیرش کردند ،او را بی رحمانه مورد ضرب و شتم قرار
دادند و بعد بچهای که در کما بود و تب شدید داشت را با غل
و زنجیر به تخت بیمارستان لقمان بسته بودند تا زمانی که پس
از انتقال به بیمارستان مهر تهران ،دیگر جان اش را از دست
داد}1{».
امیر جوادیفر دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد قزوین بود که
او نیز در روز  ۷۲تیر بازداشت شده بود .پیکر بی جان این
جوان  ۲۵ساله ،در حالی به خانواده اش تحویل داده شد که
تصمیم شخصی امیر ،خودشان
خانوادهی جوادیفر بنا به
ِ
تصمیم گرفته بودند برای احترام به قانون او را تحویل پلیس
پدر امیر جوادیفر در زمان
امینت بدهند .علی جوادیفر ِ
خاکسپاری فرزندش گفت« :امیر در بیمارستان فیروزگر
بستری بود ،چکاب کامل شده بود ،یک شب در بیمارستان
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خوابید ،صحیح و سالم بود و با پای خودش تحویل پلیس
پیشگیری داده شد با دست خودم ،قبل از اینکه به پلیس برود
نوشابه خورد ،خنده کرد و گفت دو روز دیگر بر میگردم،
ولی پسرم رفت… وقتی خودم با دستهای خودم به پلیس
تحویل دادم چرا جسد را به من تحویل دادند؟»
بابک جوادی فر برادر امیر جوادیفر نیز گفته است« :من
سراغ تک تک کسانی که با امیر در کهریزک بودهاند
خودم
ِ
رفته ام ،کسانی که به ما گفتند امیر در روزهای آخر بیناییاش
را از دست داده بود ،کسانی که میگفتند به دلیل آلودگی
فضای بازداشتگاه پس از ضرب و شتم ،چشم های امیر چرک
کرده بود و دیگر بینایی کامل نداشت تا بتواند به تنهایی راه
برود .سراغ کسانی رفتهام که زیر بغل امیر را میگرفتند تا
موقع راه رفتن به در و دیوار نخورد .امیر در اتوبوسی که
ساعت دوازده و نیم ظهر روز بیست و سوم تیر آنها را از
کهریزک به اوین منتقل می کردند ،به دلیل ضرب و شتمهایی
که شده بود ،حالش بد میشود ،او را پیاده میکنند و بعد روی
زمین میخوابانند .با کسی که مراقبت پزشکی میدانست و از
اتوبوس پیاده شد و به امیر تنفس مصنوعی داده بود هم
صحبت کردم ،میگفت؛ امیر موقع تنفس مصنوعی خون باال
آورده بود .بعد از آن ،امیر را دیگر به بیمارستان منتقل
نکردند ،شاید اگر به بیمارستان منتقل میشد ،حاال امیر زنده
بود}1{».
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که به همراه حسن حداد
دهنوی معروف به قاضی حداد معاونت امنیت وقت دادستان
تهران و علی اکبر حیدری فرد دادیار که بعد از تحقیقات و
بررسی ها به عنوان متهمان اصلی این پرونده و مرجع صادر
کننده دستور اعزام متهمان به کهریزک اعالم شدند ،علت
مرگ کشته شدهگان در بازداشتگاه کهریزک را «ابتال به
مننژیت» و علت دستور انتقال متهمان به کهریزک را «فقدان
کرد.
عنوان
اوین»
زندان
در
ظرفیت
اما « کمیته ویژه مجلس شورای اسالمی برای پیگیری
حوادث پس از انتخابات» که در همان سال  3133تشکیل شده
بود ،با انتشار گ زارشی این ادعاها را رد کرده و در گزارش
خود با اشاره به آماده گی زندان اوین برای پذیرش بازداشت
شدهگان نوشت« :در خصوص کشته شدن سه تن از بازداشت
شدهگان آنچه تاکنون قابل توجه است اینکه آنان با توجه به
عوامل متعدد از جمله کمبود مکان ،ضعف امور بهداشتی،
تغذیه نامناسب ،گرما ،فقدان کولر و در نتیجه ضرب و شتم و
بی توجهی ماموران و مسووالن بازداشتگاه به وضعیت
جسمی آنان بوده و اساسا طرح مسالهای با عنوان مننژیت رد
شده است}4{».
دادگاه رسیدهگی به پرونده متهمان بازداشتگاه كهریزك به
ریاست قاضی «محمد مصدق» در محل سازمان قضایی

نیروهای مسلح از  33اسفند ماه  3133با محاکمه  31متهم که
 33نفرشان نظامی بودند ،برگزار شد }5{.در خالل این
دادگاهها عبدالحسین روحاالمینی پدر محسن روحاالمینی از
یک زندانی به نام «رامین آقازاده قهرمانی» به عنوان دیگر
کسی که در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه و ضرب و
جرح کشته شده است ،خبر داد.

رامین آقازاده قهرمانی نیز مانند امیر جوادیفر پس از
احضار به اختیار خود ،خود را به مأموران امنیتی معرفی
کرد .وی بعد از معرفی برای دو هفته بازداشت و سپس آزاد
شد ،اما دو روز پس از آزادی در تاریخ  12تیر ماه 3133
درگذشت .رامین قهرمانی به خانواده خود گفته بوده که در
هنگام بازداشت او را از پا آویزان کرده بودند .رضا آقازاده
قهرمانی برادر رامین در مورد چهگونهگی مرگ وی
میگوید « :برادرم یک جوان  ۰۴ساله بود که در جریان
حوادث بعد از انتخابات احضار شد .بعد از آن ،او شخصا
رفت و خودش را معرفی کرد .ما اوائل اصال باخبر نبودیم که
در کدام بازداشتگاه نگهداری میشد .بعدها مطلع شدیم که در
کهریزک بوده است .بعد از کهریزک نیز به اوین منتقل شده و
بعد از چند روز از اوین آزاد شد .وقتی به خانه آمد جراحات
شدیدی داشت و به دلیل ضربههایی که خورده بود حالش
خراب شد .برادرم را به بیمارستان منتقل کردیم اما متاسفانه
 ۲۱تیرماه در بیمارستان جانش را از دست داد}2{».
در تیر ماه  3133روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای
مسلح ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن از متهمان به
«اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به قتل» پرونده خبر داد.
بر اساس این اطالعیه ۱ ،متهم دیگر پرونده هم به اتهامات
مختلف به تحمل مجازاتهایی چون تحمل حبس ،پرداخت دیه
و جزای نقدی ،انفصال موقت از خدمت و تحمل شالق
محکوم شده و یکی از متهمان پرونده هم به دلیل «عدم احراز
جرم» از اتهامات وارده تبرئه شد}2{.
حدود دو ماه پس از این حکم مسئولین قوه قضاییه از «صدور
حکم تعلیق برای سه مقام ارشد قضایی مرتبط با پروندهی
کهریزک»{ }3یعنی سعید مرتضوی ،حسن زارع دهنوی
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(قاضی حداد) و علی اکبر حیدریفر خبر دادند .چندی بعد
خانوادههای کشته شدهگان بازداشتگاه کهریزک طی
اطالعیهای اعالم کردند که از قصاص دو افسر نگهبان
نیروی انتظامی گذشت میکنند اما خواهان « لغو مصونیت
آمران قضایی این جنایت» و محاکمه آمران وقایع کهریزک
هستند}3{.
دادگاه کهریزک در یازده جلسه به صورت «غیرعلنی»
برگزار شد و سرانجام بر اساس حکم صادره شده در دادگاه
بدوی هر سه متهم پرونده ،قاضی مرتضوی ،قاضی حداد و
حیدریفر ،به خاطر اتهام «بازداشت غیرقانونی» به انفصال
دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی
محکوم شدند .سعید مرتضوی که بر خالف انتظارها از اتهام
«معاونت در قتل» تبرئه شده بود ،به خاطر «گزارش خالف
واقع» به پرداخت  111هزار تومان جریمه نقدی محکوم
شد }31{.با این همه انتشار جزئیات این حکم از سوی رسانهها
«ممنوع» و «غیرقانونی» اعالم شد }33{،خبرگزاری مهر
نیز که جزئیات حکم دادگاه کهریزک را منشتر کرده بود ،به
علت فشارها و تهدیدها مجبور به برداشتن این خبر از روی
خروجی سایت خود شد و حتا مدیر عامل خبرگزاری مهر به
دلیل انتشار حکم دادگاه کهریزک بازداشت شد}31{.
در خالل برگزاری دادگاه ها و پیش صدور حکم دادگاه وکیل
خانوادهی جوادیفر از رضایت این خانواده نسبت به قاضی
مرتضوی خبر داد و گفت« :پدر مرحوم جوادیفر دیروز با
آقای مرتضوی صحبت کردند و گفتند که از ایشان در
خصوص اتهام معاونت در قتل شکایتی ندارند .این اعالم
گذشت فقط نسبت به اتهام معاونت در قتل توسط سعید
مرتضوی صورت گرفته است و بقیه اتهامات آقای مرتضوی
و اتهامات متهمان دیگر که جنبه عمومی دارد در حال
رسیدگی است}31{».
رأی صادر شده در دادگاه مورد اعتراضهای خانوادههای
قربانیان بازداشتگاه کهریزک قرار گرفت و آنها نسبت به
حکم صادر شده اعتراض کردند{ 34و  }35این حکم مورد
اعتراض متهمان پرونده نیز قرار گرفته بود و پرونده به
دیوان عالی کشور ارجاع شد ،اما تاکنون به آن رسیدهگی نشده
است}32{.
در آخرین واکنشها نسبت به پرونده و فجایع بازداشت
کهریزک ،در  12آبان  ،3131اسماعیل احمدی مقدم فرمانده
پلیس ایران گفت که در آن زمان «آقای مرتضوی اصرار
داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند ».وی
گفته که در همان جلسه تأکید کرده که بازداشتگاه کهریزک
«مکان خطرناکی» است« ،اما مرتضوی اصرار داشت که
این افراد دستگیر شده چاقو ،قمه و زنجیر داشتهاند و از همین

حیث اراذل و اوباش محسوب میشوند» و به همین دلیل باید
به کهریزک منتقل شوند}32{.
فهرستمنابع:

 3ـ بازداشتگاه کهریزک به دستور رهبر معظم انقالب تعطیل شد ـ خبرگزاری مهر
و خبرگزاری فارس
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=919753
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805060748
 1ـ پدر محمد کامرانی :فیلم دادگاه متهمان کهریزک را نشان دهند تا عمق فاجعه را
مردم ببینند ـ سایت جرس
http://www.rahesabz.net/story/17927/
 1ـ مراسم سالگرد شهدای جنایت کهریزک ـ سایت کلمه
http://www.kaleme.com/1391/04/27/klm-106642/?theme=fast
 4ـ متن کامل گزارش کمیته ویژه مجلس درباره کهریزک ـ روزنامه مردمساالری
http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=6940
3
 5ـ اولین جلسه دادگاه پرونده كهریزك برگزار شد
http://s.shr.lc/V6KYns
 2ـ برادر رامین آقازاده :آمرین پرونده کهریزک را محاکمه کنید ـ سایت خبری
جرس
http://www.rahesabz.net/story/39865/
 2ـ عامالن قتل در بازداشتگاه کهریزک به قصاص محکوم شدند ـ خبرگزاری مهر
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=110997
0
 3ـ حکم تعلیق سه مقام ارشد قضایی مرتبط با پرونده کهریزک صادر شد ـ
خبرگزاری مهر
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=113815
8
 3ـ گذشت خانوادهقربانیانکهریزک ازاعدام 1محکوم/آمران پشت میزمحاکمه بیایند ـ
خبرگزاری مهر
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=116095
4
 .31سعید مرتضوی به انفصال از خدمت و پرداخت  ۲۴۴هزار تومان جریمه
محکوم شد ـ بیبیسی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/07/130702_l03_kahriza
k_sentence.shtml
 .33ممانعت از انتشار جراید به دلیل انتشار حکم دادگاه کهریزک ـ جرس
http://www.rahesabz.net/story/72453/
 .31بازداشت مدیرعامل مهر به دلیل انتشار حکم پرونده کهریزک ـ خبرگزاری
ایسنا
http://bit.ly/17HIZfG
 .31اعالم رضایت ولیدم جوادیفر از سعید مرتضوی ـ خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/14ISxGL
 .34وکیلمدافع روحاالمینی :با تقدیم الیحهای ،به رای اعتراض میکنیم ـ خبرگزاری
ایسنا
http://bit.ly/17HJuq4
 .35وکیلمدافع اولیایدم کامرانی :به حکم پرونده قضات کهریزک معترضیم ـ
خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/17HJB54
 .32دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را آغاز نکرده است ـ
خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/17HKr1s
 .32ناگفتههای احمدیمقدم از حوادث کهریزک و اصرارهای مرتضوی ـ
خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/17HM0g2
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نام :احمد نجاتی کارگر
سن 27 :شهریور 7222
تاریخ مرگ 75 :مرداد 7233
محل مرگ :بازداشتگاه کهریزک
علت مرگ :ضرب و شتم و شکنجهی شدید
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :قاضی مرتضوی و
مسئولین بازداشتگاه کهریزک
پدرش گفت مبادا جنازه را تحویلمان ندهند .چیزی نگفتیم و
بچه را دفن کردیم و منتظر جواب پزشک قانونی شدیم».
اما بعد از هشت ماه دلیل فوت اکبر نجاتی کارگر در نامه
پزشک قانونی نامعلوم ذکر شده و هیچ اشاره ای به ناراحتی
کلیه در آن نشده بود .خانواده اکبر نجاتی کارگر نسبت به رای
اولیه دادگاه و همچنین نامه پزشک قانونی اعتراض میکنند.
اما دادگاه تجدید نظر هم رای قاضی دادگاه اولیه را تایید و
دلیل مرگ را نامعلوم ذکر میکند.


از احمد نجاتی کارگر نیز به عنوان یکی دیگر از بازداشت
شده گانی که در بازداشتگاه کهریزک کشته شده است یاد
می شود که به دلیل ضرب و شتم و شکنجه هر دو کلیه خود
را از دست داده و به فاصله کوتاهی بعد از آزادی فوت کرده
است .نجاتی کارگر کمی بعد از آزادی از زندان در تاریخ
 ۲۲تیر ماه  3133به بیمارستان منتقل میشود و در تاریخ
 ۷۵مرداد از بیمارستان خبر فوت او را به خانوادهاش
میدهند .خانواده ،جنازه او را  ۷۱مرداد تحویل میگیرد در
حالی که پزشک قانونی علت مرگ او را «نامعلوم» اعالم
کرده بود.
منزلت محمدی مادر احمد نجاتی در خصوص علت مرگ
فرزندش گفته است« :زمانی که قرار بود جنازه را برای دفن
تحویل بگیریم پزشک اش در بهشت زهرا با ما تماس گرفت و
به ما گفت که پیگیر کشته شدن فرزندتان باشید که او قبل از
مرگ کتک خورده است .آن زمان ما حرفی نزدیم چون

مادر احمد نجاتی در مورد روزهای پیش از مرگ فرزندش و
آزادی او از زندان گفته است که «پسرم هر چیزی را برای
ما تعریف نمیکرد .من فقط اصرار میکردم که با تو چکار
می کردند؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ و او میگفت از صبح تا شب
فقط کتک میخوردیم .شب هم یک سیب زمینی و یک تکه
نان بربری به ما می دادند .خانمهایی که به دیدن ما می آمدند
گفتند که به احتمال زیاد احمد در کهریزک بوده .چند نفر
دیگر هم که در کهریزک زندانی بودهاند و االن زنده هستند
هم به دیدن ما آمدند و گفتند در کهریزک هم به ما فقط سیب
زمینی و نان میدادند}3{».
بخشهای خبری صدا و سیمای جمهوری اسالمی در
بخش های خبری خود کشته شدن اکبر نجاتی را تکذیب کردند.
نسرین ستوده از وکالی احمد نجاتی که خود بعدا حدود چهار
سال در زندان به سر برد با انتقاد از عملکرد و صدا و سیما،
به عدم به نتیجه رسیدن شکایتها اشاره کرده و گفت که
«تالش ما برای طرح شکایت به سازمان قضایی نیروهای
مسلح و درخواست رسیدگی توامان با قضیه پرونده کهریزک
به نتیجه نرسید و سازمان مربوطه از اخذ شکایت خودداری
کرد».
فهرستمنابع:

 3ـ کشته شدگان یک انتخابات؛ مرگی که هنوز انکار می شود
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/07/100706_strange_cas
e_nejati_kargar.shtml
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نام :البرز قاسمی
سن57 :
تاریخ مرگ 25 :دی 7233
محل مرگ :زندان اوین
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان اوین

درگذشت البرز قاسمی شال گفته است که «برادرش حمید
قاسمی که تمام مدت در زندان با هم بودند ،ایشان معتقدند که
ظرف یک هفته ایشان حالش خیلی شدید به هم خورد و بعد
دیگر چشم هایش جایی را نمیدید و کامالً نابینا شده بود .حتی
اختیار ادرار خودش را هم نداشته .آن قدر طول نکشید .یک
هفته که ایشان حالش بد شد ،ظرف همان هفت هشت روز از
بین رفت}1{».
با وجود اینکه وی در روزهای آخر عمرش قادر به رفع
احتیاجات خود نیز نبوده ،مسئولین زندان اوین وی را حتی به
بهداری زندان اوین نیز منتقل نکرده بودند .پیگیریهای
زندانیان و همبندیان وی عاقبت مسئولین زندان را برای
پذیرش او در بهداری زندان اوین متقاعد کرد ،اما این زمانی
بوده که دیر شده بود و در بهداری زندان جانش را از دست
داد.

البرز قاسمی که به اتهام محاربه از طریق همکاری با یک
سازمان سیاسی ابتدا به اعدام و در دادگاه تجدید نظر محکوم
به حبس ابد شده بود ،در حالیکه از بیماری رنج میبرد ،در
 11دی ماه  3133در بهداری زندان اوین درگذشت}3{.
ناخدا یکم البرز قاسمی شال ۵۷ ،ساله فرمانده سابق مرکز
آموزش تخصصهای دریائی رشت ،سابقه  ۲۱سال عضویت
در نیروی دریایی ارتش داشت و پنج سال سابقه حضور در
جنگ ،پنج سال بود که بازنشسته شده بود و در تهران زندگی
میکرد .وی در اردیبهشت  ۲۱بازداشت شد و به فاصله کمی
حمید قاسمی برادر وی نیز یازداشت شد .هردو آنان حدود ۷۲
ماه در سلولهای انفرادی و سپس در بند  ۰۵۴زندان اوین
بسر برده و به اتهام خبررسانی به سازمان مجاهدین خلق در
دادگاه اول ارتش به اعدام محکوم شدند.
خانواده ی قاسمی معتقد بودند که البرز قاسمی قبل از اینکه به
زندان برود سالمت بوده و هیچ بیماری نداشت .گیتی
پورفاضل وکیل برادران قاسمی در مورد چهگونهگی

حمید قاسمی شال برادر وی بعد از پنج سال در تاریخ دوم
مهر ماه  3131با تبرئه از اتهامات و تبدیل حکم اعدام به 5
سال حبس ،از زندان آزاد شد }1{.وی بعد از آزادی از کشور
خارج شد و در مصاحبهای نحوه فوت برادرش تشریح کرد:
«روزی که ما را بردند بازداشتگاه ارتش یعنی شنبه بعد از
عاشورای  ،۲۲برادرم یک حالت عصبی پیدا کرد .من از
نگهبانها خواستم که ایشان را ببرند بهداری .ایشان را در
بیمارستان  ۵۴۷که همان نزدیکیها بود بستری کردند .بردند
اتاق بازجویی که از من ندامت نامه بگیرند تا بگویم اشتباه
کردهام و درخواست عفو بکنم که بنده اصال قبول نکردم.
اعالم کردم بنده بیگناه هستم و شما باید از خانوادهی من در
خواست عفو بکنید چون ما هیچ کاری نکردیم .روز بعد من
از مدیر بازداشتگاه خواهش کردم تا با برادرم تماس بگیرم.
با برادرم در بیمارستان تماس گرفتم ،خودش به من گفت که
پنج واحد خون به او تزریق کردند و روز جمعه ایشان را
تحویل بازداشتگاه دادند ،سه شنبه هفته بعدش برادرم
بیناییاش را از دست داد .ایشان مورد ضرب و شتم قرار
گرفت در داخل بیمارستان .در طول هشت ماه بازجویی هم
برادرم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که همین را هم
ایشان کتبا هم به آقای متین راسخ نوشت .حاال نمیدانم آقای
34

متین راسخ انقدر وجدان داشت که این نوشته را در پرونده
نگه داشت یا آن را از پرونده حذف کرد .به هر حال یک
هفته بعد حالت بدی به برادرم دست داد ،یک بار او را
بیمارستان بردند که دکتر متخصص نوشته بود که ایشان چون
توانش را به خاطر بیماری از دست داده از لحاظ روحی و
روانی آماده شیمی درمانی نیست .اما مسوالن زندان گفتند
برادرم چشم هایش هیچ ایرادی ندارد و دارد تمارض میکند.
دکتر متخصص نوشت که برادرم باید مدتی پیش خانوادهاش
بماند تا اعصابش کمی راحت شود تا بتوان شیمی درمانی را
آغاز کرد .نکردند این کار را .یک هفته بعد که حال برادرم
واقعا بد بود من رفتم از آقای بزرگنیا که آن موقع رییس بند
 ۰۵۴بود خواهش کردم که یک آمبوالنس بفرستند حاال من
نمی توانم قضاوت کنم که ایشان آیا تماس گرفتند یا نه ولی
آمبوالنس نفرستادند .من برادرم را کول کردم از پلهها باال
بردم .من دویست نفر شاهد دارم .کسانی که از سوم آذر ۲۲
تا  ۲۱دی  ۲۲که برادرم فوت کرد .آنها برادرم را در
اوین دیده بودند .من برادرم را کول کردم و بعد هم با یک
نیسان وانت او را بردم به بهداری .من را به زور برگرداندند.
این بیست و پنجم دی بود که بعد بیست و نهم مرا صدا

کردند بردند باال و گفتند برادرت فوت کرده .در اثر ترشحات
غدد سرطانی در معده ،مغزش از کار افتاده و سکته قلبی کرد
و از این داستانها که معموال میگویند .نامهای دادم به آقای
دولتآبادی دادستان تهران که از آنها خواهش کردم مرا تحت
الحفظ به مراسم سوگواری برادرم ببرند اما همین کار را هم
نکردند}4{».

فهرستمنابع:

 3ـ یک نفر در زندان اوین درگذشت ـ خانه حقوق بشر ایران
http://www.rahana.org/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8
%A7%D9%86%DB%8C/189
 1ـ برادران قاسمی؛ حکم اعدام بر محور کپی یک ایمیل ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/f35_Ghassemi_Brothers_Ca
se/2135013.html
 1ـ یک زندانی ایرانی کانادایی از اوین آزاد شد ـ صدای آمریکا
http://ir.voanews.com/content/hamidghasemishall-releasecanada/1756303.html
 .4برادرم نابینا شد و در اوین درگذشت ـ مصاحبه با حمید قاسمی شال
http://masihalinejad.com/?p=6533
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نام :غالمرضا بیات
سن :نامشخص
تاریخ مرگ :شهریور 7231
محل مرگ :بازداشتگاه ادارهی آگاهی شهر کامیاران
علت مرگ :را خونریزی داخلی به سبب ضرب و شتم شدید
سازمان یا اشخاص مسئول :مأموران اداره آگاهی شهر
کامیاران

شکنجه های جسمی دچار خونریزی داخلی شده و در شهریور
ماه  3133به کما رفت}3{.
این شهروند کرد پس از انتقال به بیمارستان جانباخته و
پزشکی قانونی علت مرگ وی را خونریزی داخلی به سبب
ضرب و شتم شدید اعالم کرد}1{.


غالمرضا بیات جوانی اهل کامیاران بود که به اتهام
«نگهداری مشروبات الکلی» توسط ادارهی آگاهی شهر
کامیاران بازداشت و به دلیل شکنجههای جسمی در
بازداشتگاه ادارهی آگاهی جان باخت.
وی ابتدا از سوی مأموران ادارهی آگاهی تحت تعقیب قرار
گرفته بود ،اما پس از مدتی خود را به آنها معرفی کرده بود.
غالمرضا بیات پس معرفی خود به پلیس در اثر بدرفتاری و

فهرستمنابع:

 3ـ گزارش سازمان عفو بینالملل
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=country&category=&publisher=&type
=&coi=IRN&rid=&docid=4dce15626e&skip=0
 1ـ مرگ یک جوان بر اثر شکنجه در اداره آگاهی کامیاران ـ مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ایران
http://s.shr.l https://hra-news.org/fa/prisoners/1-2869
*عکس استفاده شده از سایت هرانا است
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ارکان
آرشارکان
نام::آرش
نام
7222
سن7222:
تاریخ مرگ 1 :بهمن 7231
محل مرگ :زندان اوین
پزشکیگی پزشکی به موقع
عدم رسیده
رسیدهگی
بیماری و
علت مرگ :عدم
زندان اوین و
مسئول :و متهم:
مسئولیناوین
مسئولین زندان
اشخاصمسئول
سازمانیایااشخاص
سازمان
مسئولین پرونده

همان دوره مرخصی به او حکم ده ماه زندان دادند .بعد از
این که دوباره او را به زندان برگرداندند ،به او رسیدهگی نشد
و اوضاع طوری نبود که بهبود پیدا کند یعنی تنها سه چهار
روز قبل از این که جانش را از دست بدهد او را به بیمارستان
بقیهاهلل منتقل کردند که دیگر فایدهای نداشت}1{».


آرشارکان از دیگر جوانان معترضی بود که بعد از انتخابات
ریاست جمهوری سال  3133در ایران که بر اثر فشارهای
جسمی در زندان اوین به وی آمده بود بعد از یک سال و سه
ماه تحمل زندان ،دچار آسیب و صدمه شد و جان خود را به
خاطر بیتوجهی مسئوالن زندان اوین از دست داد .وی در
طول دورهی زندان به خاطر اینکه یک کلیه نداشته است،
دچار مشکل کلیوی شده و به علت عدم مداوای به موقع این
بیماری تشدید میشود}3{.
آرش ارکان در تاریخ  31آبان ماه  3133به دلیل کمک به
فردی که در حال فیلمبرداری از اعتراضات مردم بود،
دستگیر شده و تا چهار ماه پس از دستگیری اطالعی از وی
در دست نبود.
آرش ارکان دو هفته پیش از فوت برای اولین بار به مرخصی
درمانی می آید ،اما این مرخصی که بسیار دیر به او داده شده
بود نیز بسیار کوتاه است و او بار دیگر به زندان بازگردانده
شد .اردشیر ارکان پدر وی گفته است« :دو هفته قبل از آنکه
از دست برود آرش به مرخصی آمد که این مرخصی خیلی
کوتاه بود و وضعیت او بهبود پیدا نکرد ،وضعیت روحیاش
هم اصال خوب نبود چون امیدوار بود که آزاد میشود اما در

پدر او همچنین به شکنجههای آرش در طول دورهی زندان
اشاره کرده و گفته است « :پس از یکسال بازداشت غیر
قانونی ،وقتی پسرم برای مدت کوتاهی به خانه برگشت ،روی
کمرش و کف پاهایش آثار شکنجه دیده میشد .نمیدانم با چه
او را زده بودند که روی کمرش وقتی زخمهایش جوش
خورده بود ،گوشت اضافه آورده بود .پسر من حدودا یک متر
و  ۱۵سانتی متر قد داشت و وقتی به زندان افتاد نزدیک به
 ۷۴۴کیلو وزن داشت .وقتی برای مرخصی به خانه برگشت
چیزی حدود  ۶۵تا  ۶۲کیلو شده بود».
اردشیر ارکان که به علت شوک از دست دادن فرزند نتوانسته
در مراسم خاکسپاری آرش شرکت کند ،به تهدیدها و
فشارهایی که در این مورد شده اشاره کرده و گفته بود که
« جسد پسرم را تا چهار روز نگه داشته بودند و بعد از چهار
روز تحویل خانواده دادند .تحویل جسد پسرم با تذکرات و
تهدیدات خیلی شدید به خانواده انجام گرفت}1{».

فهرستمنابع:

 3ـ قربانی جنایتی دیگر در زندان اوین ـ ندای سبز آزادی
http://www.irangreenvoice.com/article/2011/feb/0 5/10573
 1ـ سکوت پدر یک زندانی شکست :آرش ارکان مظلومانه و غریب جانش را از
دست داد ـ سایت خبری جرس
http://www.rahesabz.net/story/45036/
 1ـ گفت و گو با پدر آرش ارکان؛ معترضی که در سکوت جان باخت ـ رایو فردا
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نام :محسن دگمهچی
سن7221 :
تاریخ مرگ 3 :فروردین 7215
محل مرگ :زندان رجاییشهر
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان
رجاییشهر و مسئولین پرونده

ظرف شش ماه مبتال به بیماری شد .سه چهار ماه هم که در
بردن وی پیش دکتر متخصص تعلل کردند .پزشک اوین هم
فقط به همسرم مسکن میداد .در ظرف یک هفته بیست کیلو
وزن کم کرد تا نهایت خود مسئولین زندان دیدند وضع خیلی
ناجور است و ایشان را به بیمارستان منتقل کردند .در آنجا
به علت شدت بیماری ،پزشکان شیمی درمانی را سریعا
تجویز کردند اما دو ماه وقفه افتاد تا شیمی درمانی انجام شود.
جالب این است که در حین این مشکالت جسمانی و بیماری،
حکم تبعید ایشان به زندان رجایی شهر را اجرا کردند .بعد
پیگیریهای فراوان ما ،زمانی اجازه درمان دادند که دیگر
خیلی دیر شده بود}3{».


محسندگمهچی از بازاریان شناخته شدهی تهران بود که در

 32شهریور ماه  3133به اتهام اهدای کمک مالی به
خانواده های زندانیان سیاسی در ایران بازداشت و به بند 113
زندان اوین تهران منتقل شد و در سومین سال سپری کردن
دوران محکومیت خود درگذشت .
محسن دگمهچی در شعبه  ۷۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی
صلواتی بدون حضور و حق داشتن وکیل محاکمه و به ۷۴
سال زندان و تبعید به زندان رجاییشهر کرج تبیعد شد.وی
در طول دورهی بازداشت ناراحتیهای جسمی مانند ناراحتی
قلبی و کاهش وزن شدید شد پیدا کرد اما مسئولین زندان
نسبت به رسیدهگی پزشکی به وی بیتوجهی کردند .بی
توجهی و ایجاد تأخیر نسبت به درمان محسن دگمهچی که به
بیماری سرطان پانکراس دچار شده بود ،سبب مرگ این
زندانی در  3فروردین  3131شد.
مریم النگی به اشاره به عدم توجه مسئولین قضایی و زندان
نسبت به وضعیت جسمی همسرش ،محسن دگمهچی گفت:
«واقعا غیرقابل تصور است انسانی که سالم بود یکدفعه

این تأخیر در حالی صورت گرفته بود که بنابر توصیه و
تجویز پزشکان وی باید مورد شیمی درمانی قرار میگرفت.
اما اعزام محسن دگمهچی به بیمارستان برای شیمی درمانی با
تأخیر صورت گرفت.اعزام او به بیمارستان که باید در دی
ماه  3133صورت می گرفت ،اما در اسفند ماه همان سال
میسر شد ،با زدن دستبند و پابند به دگمهچی صورت پذیرفت
که مورد اعتراض وی قرار گرفت.همین مسأله سبب شد که
وی بار دیگر به زندان رجاییشهر به جای درمان بازگردانده
شود .چند هفته پس از آن بود که وی با وخیم شدن حالی
جسمیاش دوباره به بیمارستان اعزام شد.
مریم النگی همسر وی در مورد آخرین مالقات خود با
همسرش گفت«:حالش خوب نبود ،نیم ساعتی پیشش بودم و
کارهای شخصیش را انجام دادم .دردش مثل همیشه شدید بود
و چون نمیتوانست غذا بخورد سرم به او وصل میشد .اما
واقعا وضعیتش ویژه نبود که به سرعت تمام کند .به همین
دلیل وقتی این خبر را شنیدم شوکه شدم}1{ ».
مراسم خاکسپاری این زندانی سیاسی دو روز بعد از فوت
وی در بهشت زهرای تهران با حضور تعدادی زیادی از
مردم و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد .مأموران امنیتی
در خالل این مراسم و به شرکتکنندهگان هجوم برده و عالوه
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بر بازداشت چندین نفر مریم النگی همسر مرحوم محسن
دگمه چی را نیز بازداشت کردند .مریم النگی با بیان اینکه
هفت ساعت بعد از مراسم در بازداشت به سر برده و تهدید
شده است ،گفت« :بعد از مراسم خاکسپاری همسرم در روز
چهارشنبه ،نزدیک به هفت ساعت بازداشت بودم و هم شرایط
ویژه ای حاکم بود .من را تهدید کردند که قرار بازداشت برایم
صادر میکنند و من هم مجبورم مراسمی برای فوت همسرم
برگزار نکنم}1{».
تداوم تهدیدها و عدم پاسخ نهادهای مسئول سبب شد خانواده
دگمه چی از پیگیری علت و مسئول مرگ او منصرف شد.
همسر مرحوم دگمهچی  31روز بعد از فوت همسرش در
مصاحبهای گفت« :هیچ مقامی و هیچ مرجعی پاسخی برای

مرگ همسرم نداده است .اگر اتفاقی باعث مرگ همسرم شده
باشد که دیگر او زیر خاک است و نمی توان چیزی را ثابت
کرد .من هم دیگر پیگیری نخواهم کرد ،اصال چه را باید
پیگیری کنم؟ مگر چیزی هم باقی مانده است؟ فقط با
درخواستم تنها خودم و تنها پسرم را به دردسر میاندازم و
مشکلی به مشکلهایم اضافه میکنم .درخواست دوبارهام یعنی
تهدیدی برای زندگی بچهام و خودم}4{».
فهرستمنابع:

 3و  1ـ گفتوگو با مریم النگی همسر محسن دگمهچی ـ جرس
http://www.rahesabz.net/story/34948/
 1و 4ـ همسر مرحوم محسن دکمه چی :برای حفظ جان تنها پسرم از پیگیری علت
مرگ همسرم گذشتم
http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohsen_dokmehchi
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نام :حسن ناهید
سن55 :
تاریخ مرگ 25 :فروردین 7215
محل مرگ :زندان اوین
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان اوین

حسن ناهید مهندس مخابراتی بود که در سال  3135در زندان
اوین خود شاهد مرگ اکبر محمدی فعال دانشجویی بود و
همراه با دیگر زندانیان سیاسی زندان اوین خواهان تحقیق و
تعیین علت مرگ وی شده بود ،خود در فروردین سال 3131
و در اثر بیتوجی به وضعیت جسمی و بیماریاش در زندان
اوین درگذشت}3{.
ناهید  55ساله یک «شرکت ارتباط بینالمللی» داشت و
تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را وارد کشور میکرد ،در
سال  3131به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به سه سال
زندان و پرداخت  21هزار یورو جریمه محکوم شد .وی پس
از دوران سه سال محکومیت خود به خاطر عدم توانایی
پرداخت جریمه ی نقدی از زندان آزاد نشده و مجبور شد ،سه
سال دیگر نیز در زندان بماند.
حسن ناهید با وجود داشتن وضعیت جسمی بد و مبتال شدن به
بیماری سرطان نیاز به مرخصی درمانی برای آزمایشات و
درمان منظم پزشکی بود ،همچنان در زندان نگاه داشته شد و
هیچ اقدام جدی برای بهبود وضعیت جسمی او انجام نگرفت.
عدم رسیدهگی پزشکی به ناهید موجب پیشرفت بیماری و

حاد شدن وضعیت وی شد .مسئولین زندان و مسئولین قضایی
بسیار دیر اقدام به اعزام او به بیمارستان در هفتههای آخرین
زنده گی او کردند .به همین خاطر و به علت پیشرفت بیماری
وی در فروردین ماه  3131جان خود را از دست داد.
یکی از همبندیان حسن ناهید که در حال حاضر در مرخصی
از زندان به سر می برد در خصوص او به امنستی میگوید:
«ناهید از بیماری حاد ریوی و گوارشی رنج میبرد .به شدت
در داخل زندان مریض بود ،اما به او مرخصی ندادند.
پزشکان گفته بودند که اگر به او زودتر رسیدهگی میشد،
جای امیدواری بود که زنده بماند ،اما موقعی به بیمارستان
آورده شده بود که دیر بود .تشخیص دادند که سرطان ریه
دارد .وی به خاطر واردات تجیهزات مخابراتی که مجوز هم
داشت به جاسوسی برای بیگانه گان محکوم شده بود».

 3ـ حسن ناهید زندانی محبوس در زندان اوین در گذشت
http://www.komitedefa.com/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=2679%3A1390-01-30-01-5949&catid=5%3Areps&Itemid=43
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نام :هدی صابر
سن 32 :اسفند 7221
تاریخ مرگ 37 :خرداد ماه 7215
محل مرگ :زندان اوین
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی و ضرب و شتم پس از
اعتصاب غذا
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان اوین و
مسئولین پرونده


هدی صابر نویسنده ،روزنامهنگار و فعال ملی ـ مذهبی در
تاریخ  1مرداد ماه  3133کمی پس از خروج از محل کار
خود ناپدید شد }3{.با پیگیریهای خانوادهاش مشخص شد که
بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است .وی چند روز پس
از بازداشت نیز به بند عمومی  151در زندان اوین منتقل و
در آن جا زندانی شد .این در حالی بود که وی بدون اتهام و
پروندهای جدید بازداشت و به زندان منتقل شده بود .
ده سال پیش از این بازداشت؛ هدی صابر در تاریخ  3بهمن
ماه  3123در جریان بازداشت گروهی و برخورد با فعاالن
ملی ـ مذهبی در ایران همراه با  35نفر دیگر از جمله
عزتهللا سحابی ،حبیب هللا پیمان ،محمد ملکی ،رضا رئیس
طوسی ،محمد حسین رفیعی ،محمد بستهنگار ،تقی رحمانی،
علیرضا رجایی ،مسعود پدرام ،سعید مدنی ،مرتضی
کاظمیان ،محمود عمرانی ،رضا علیجانی ،محمد محمد
اردهالی{ }1بازداشت و به سلولهای انفرادی بازداشتگاه «53
سپاه پاسداران» منتقل شدند .این فعالین سیاسی ماهها در این
زندان در بازداشت و تحت بازجویی به سر بردند و به تدریج
با تودیع وثیقههای بسیار سنگین از زندان آزاد شدند .وی به
خاطر این پرونده در تاریخ  34اسفند ماه  3123در شعبهی
 12دادگاه انقالب به ریاست قاضی وقت این دادگاه ،قاضی
حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) محاکمه و به  31سال
زندان محکوم شد ،اما این حکم به حالت تعلیق درآمد و وی
پس از یک سال در تاریخ  13اسفند ماه  3131با تودیع وثیقه
 311میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

هدی صابر در تاریخ  11اردیبهشت ماه سال  3131همراه
تقی رحمانی و رضا علیجانی دو روزنامهنگار و فعال ملی
مذهبی پشت درهای بسته محاکمه و به  31سال زندان و 31
سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد ،یک ماه پس
از این و در تاریخ  15خرداد ماه  3131هر سه نفر بدون
هیچ دلیلی بار دیگر بازداشت و به سلولهای انفرادی زندان
اوین منتقل شدند تا بازداشتی را شروع کنند که بیشتر از
 211روز طول کشید و مدتهای زیادی از آن در سلولهای
انفرادی سپری شد }1{.یک سال پس از این گفته شد که حکم
دادگاه تجدیدنظر این سه زندانی صادر شده و در آن هدی
صابر به پنج سال و نیم حبس محکوم شدهاند .اما وکالی آنان
اعالم کردند که «هنوز حکم محکومیت موکلین خود را
دریافت نکرده ،اجازهی مالقات با آنها و حق دسترسی به
پروندهی آنها را نیز ندارند }4{».این حکم پس از آن نیز
هرگز به این سه زندانی اعالم نشد ،تا پس از بازداشت هدی
صابر در سال  3133گفته شد که حکم او مربوط به پروندهی
سالهای قبل او بوده که به اجرا در آمده است.
صابر یکبار دیگر در آذر ماه  3134نیز به همراه تقی
رحمانی و رضا علیجانی در شعبه  12دادگاه انقالب محاکمه
و به اتهام تشکیل سازمان دولتی بدون مجوز به شش ماه
زندان محکوم شد که این حکم در سال  3135در دادگاه تجدید
نظر نیز به تأیید رسید}5{.
پس از انتخابات  3133هدی صابر بازداشت و گزارشهایی
از احضار او به نهادهای امنیتی نیز منشتر شد تا اینکه در
مرداد  3133بازداشت شد .پس از بازداشت او تقی رحمانی و
رضا علیجانی دو هم پروندهی وی با انتشار نامهای با عنوان
«هدی صابر نه حکمی دارد ،نه حبسی بدهکار است» در
اعتراض به بازداشت او نوشتند «از آنجایی که در این مدت
پروندهای علیه ما سه نفر تشکیل نشده و همچنین دستگیری
هدی صابر بدون اتهام مشخصی بوده ،در نتیجه حتی
محکومیت (ابالغ نشده) سال  3123پایان یافته است ! چون از
سال  3134تا  3133پنج سال گذشته است و با توجه به اینکه
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هدی صابر قبلن  12ماه زندان کشیده و پنج سال است که در
مرخصی است ،او دیگر حبسی بدهکار نیست}2{».
محمد شریف وکیل صابر همان زمان با نوشتن نامهای به
رئیس زندان اوین و درخواست ارائه «دلیل قانونی نگهداری
موکلش» به دو بار بازداشت قبلی هدی صابر در سالهای
 ۱۱و  ۲۲اشاره کرد و در رابطه با پرونده اول گفته بود:
«هنوز دادنامه قطعی به وی ابالغ نشده و در رابطه با پرونده
دوم نیز صابر مدت حبساش را گذرانده است ».شریف در
این نامه به مرخصی صابر در جریان تحمل کیفر (در
سالهای  )۲۲-۲۰اشاره کرده و گفته بود که محکومیت
(قبلی) وی نیز در مرخصی خاتمه یافته است }2{.با این وجود
هدی صابر همچنان در بند  151زندان اوین در بازداشت به
سر برد.
یک روز پس از کشته شدن هاله سحابی فعال سیاسی و حقوق
بشر در جریان تشییع جنازهی پدرش عزتهللا سحابی از
فعالین سیاسی نامی ایران ،هدی صابر به همراه امیرخسرو
دلیر ثانی دیگر زندان سیاسی و فعال ملی مذهبی در اعتراض
به مرگ او «بدون طرح هیچگونه مطالبه و خواسته
شخصی» د ست به اعتصاب غذا زده و اعالم کردند که «ما
دو عضو خانواده فکری – سیاسی ملی – مذهبی در اعتراض
به فاجعه روز چهارشنبه  ۷۷خرداد ماه  ۱۴و تهاجم منجر به
مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه
در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن
بود ،از گاه غروب پنجشنبه  ۷۲خرداد ماه در بند  ۰۵۴زندان
اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی ،دست
به اعتصاب غذای تر می زنیم و با آب و چای و قند و نمک،
سر میکنیم}3{».
پس از  31روز از شروع اعتصاب غذا در تاریخ  11خرداد
ماه  3131سایت های خبری اعالم کردند که این فعال سیاسی
در زندان در گذشته است }3{.رسانههای دولتی و وابسته به
حکومت مانند خبرگزاری فارس است ،ساعاتی بعد از
درگذشت هدی صابر اعالم کردند که «هدی صابر به علت
سکتهی قلبی» درگذشته است }31{.در طول  43ساعت این
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران سه بار دیگر این خبر را
تکرار کرده و به نقل از رئیس بیمارستان مدرس که این
زندانی سیاسی در آنجا در گذشته بود نوشت که «مرگ هدی
صابر که روز گذشته در بیمارستان مدرس تهران درگذشت،
به علت نارسایی مزمن قلبی و افت شدید فشار خون بود33{».
و  31و }31

جسد صابر دو روز دیرتر به خانواده تحویل داده شد،
خبرگزاری فارس در این خصوص نوشته بود که «علت

این كه در روز شنبه جسد متوفی تحویل نشد این بود كه مدارك
شناسایی وی در بیمارستان موجود نبود و امكان صدور
گواهی فوت برای وی وجود نداشت به همین علت بعد از
ارائه مدارك شناسایی وی در حضور نماینده دادستان ،پزشكی
قانونی ،بازپرس ،سرکالنتر غرب تهران و رئیس کالنتری
شهرک قدس ،گواهی فوت وی صادر شد و جسد متوفی به
شد{».همان}
تحویل
صالح
ذی
مقامات
محسنی اژهای دادستان کل کشور نیز یک روز پس از
درگذشت هدی صابر در مورد علت مرگ او گفت« :در این
مورد نیز بر اساس گزارش دادستان وتحقیقات انجام شده در
روز  11خرداد وی قبل از فوت از ناحیه قلب احساس
ناراحتی می کند که مورد معاینه دکتر بهداری اوین قرار
میگیرد .پزشک اعالم میکند نیاز به نوار قلب نیست اما پس
از چند ساعت از معاینات اولیه دوباره وی احساس ناراحتی
کرده که در مرحله دوم آزمایشات تخصصی انجام شده و
تشخیص داده میشود صابر سکته کرده است که بالفاصله
معاینات پزشکی انجام میشود اما وی فردای آن روز فوت
میکند}34{».
عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران نیز در مورد دلیل
مرگ هدی صابر گفت« :وی روز جمعه { 11خرداد }31
اظهار كسالت میكند و دو بار به بهداری زندان میرود اما
به دلیل كسالت بیش از حد از طریق دادسرای زندان به
بیمارستان منتقل میشود .اما ابهامی كه در این پرونده وجود
دارد این است كه باید گزارش وضعیت زندانی با سرعت
بیشتری به دادستان منتقل میشد .همچنین باید در چنین
شرایطی به خانواده خبر دهیم زیرا خانوادههای زندانیان
اجازه دارند زندانی بیمار خود را در هر بیمارستان و نزد هر
پزشكی كه بخواهند تحت درمان قرار دهند كه در این مورد
این اتفاق با تاخیر رخ داد و امكان انتخاب بیمارستان نبود.
البته ما پس از مرگ به كالبد شكافی تاكید داشتیم تا فوت این
فرد مانند هاله سحابی برای كشور هزینه بر نشود .جسد هم
دو روز قبل به پزشكی قانونی منتقل و پس از انجام معاینات
برای دفن به خانواده تحویل شد}35{».
اما  24زندانی سیاسی در بند  151زندان اوین که مدت
زیادی را با هدی صابر در زندان بودند با انتشار
«شهادتنامهای» در تاریخ  11خرداد  3131چهگونهگی جان
باختن هدی صابر در زندان را بازگو کردند .آنها نوشتند:
«ما شهادت میدهیم هدی صابر در طی مدت یک سال گذشته
هیچگونه عارضه و بیماری نداشت که طبعا سوابق موجود در
پرونده بهداری زندان نیز موید همین نکته خواهد بود .ما
شهادت میدهیم هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای
خود دچار درد در ناحیه سینه و اختالل در سیستم گوارشی
شد که در ساعت چهار بامداد جمعه  ۲۴خردادماه برای
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نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند ۰۵۴
منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود
میپیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم
اتاقیهایش بیدار شده و دور او حلقه زدند در این هنگام صابر
گفت «:در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه
مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتهام و توسط مامورانی
در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته
شدهام».
این  24زندانی سیاسی در شهادتنامهی خود نوشتند که «ما
شهادت میدهیم هدی صابر که از درد به شدت میلرزید و به
خود میپیچید در اتاق یک بند  ۰۵۴با صدای بلند اعالم کرد
که« :از دست آنها شکایت خواهم کرد ».در این هنگام و در
پی اعتراض هم بندان وی ،افسر نگهبان دوباره مقدمات اعزام
وی به بهداری را فراهم کرد اما این بار صابر با تکرار
اعتراض خود نسبت به برخورد و عملکرد ماموران بهداری
گفت« :من به آنها اطمینان ندارم که سپس افسر نگهبان وعده
داد تالش کند او را به بیمارستان خارج از اوین منتقل کنند .ما
شهادت میدهیم در این هنگام هدی صابر در حالی که توان
ایستادن بر روی پاهای خود را نداشت با برانکارد به خارج
از بند منتقل شد در این آخرین ساعت حضور در بند وضع
گوارشی او به شدت بحرانی بود و بارها گفت دچار اسهال و
حالت تهوع شدید شده است}32{».

در تاریخ  13خرداد ماه  3131ده روز پس از درگذشت هدی
صابر در زندان اوین ،امیر خسرو دلیرثانی که همراه با هدی
صابر دست به اعتصاب غذا زده بود ،با انتشار نامهای به
شرح آنچه که از ابتدای اعتصاب غذا تا درگذشت صابر
اتفاق افتاده بود پرداخت .در حالی که رسانههای وابسته
حکومت اعتصاب غذای هدی صابر را کتمان میکردند،
امیرخسرو دلیر ثانی در نامهی خود به شرح جزئیات
اعتصاب غذای خود و هدی صابر پرداخت .او نوشت که

« قصد ما چپ روی و ضربه زدن به جسم خود نیست و در
برابر ابراز نگرانیهایی که سایر همبندیان از وضعیت ما
داشتند ،مکرر در پاسخ تاکید میکرد که در تصمیمات خود
درباره چگونگی تداوم اعتصاب ،مسئله سالمت جسمی را نیز
مد نظر قرار خواهیم داد}32{».
دلیرثانی در نامهی خود نوشت« :حدود ساعت یک بامداد
جمعه  ۱۴/۰/۲۴به خواب رفتیم .تخت شهید صابر ،باالی
تخت من در طبقه سوم قرار داشت .حدود ساعت چهار و نیم
بامداد شهید صابر برای اقامه نماز صبح از خواب بیدار و
پس از نماز به تخت خود برگشت .دقایقی بعد ،با ناراحتی
برخاست و ضمن اشاره به قلبش از یکی از هم اتاقیها که
بیدار بود ک مک خواست ،بالفاصله به کمک چند نفر از
همبندی ها از تخت پایین آمد و در وسط اتاق دراز کشید .در
حالی که به شدت از درد ناحیه سینه و دست چپ ابراز
ناراحتی می کرد .به طوری که حتا تماس دست دیگران با
دست چپ ایشان با اعتراض وی مواجه شد .چون شدت درد
را افزایش میداد بالفاصله با کمک ناظر شب از طریق آیفون
موضوع را به افسر نگهبان اطالع دادیم و چند دقیقه بعد
نگهبان برای باز کردن قفل در سالن آمد .بچهها بالفاصله
برانکارد را به اتاق آورده و شهید صابر را در حالی که قرار
گرفتن روی برانکارد به دلیل درد شدید طرف چپ بدن برای
او سخت بود ،روی آن قرار داده و به درمانگاه اوین منتقل
کردند .امکان همراهی بیمار توسط ماموران زندان صورت
پذیرفت .کمتر از یک ساعت ،یعنی حدود ساعت پنج و نیم
بامداد ،آقای صابر توسط ماموران به داخل اتاق منتقل شد و
در وسط اتاق دراز کشید .در حالی که همچنان از درد شدید
سینه چپ مینالید .من و تعدادی از هم بندیان اطراف او جمع
شدیم .در همان حال اظهار داشت که نوار قلب گرفتند و گفتند
چیزی نیست و هیچ کاری انجام ندادند و به من بیاحترامی
کرده و کتکم زدند و آقای «ع» با مشت به سرم زد و بعد
بدون دمپایی مرا به بیرون از درمانگاه پرت کرد{».همان}
امیرخسرو دلیرثانی در نامهاش اضافه میکند« :احساس
کردیم که حال شهید از بار اول که به درمانگاه برده شد هم
بد تر شده چون حالت تهوع داشت و اظهار داشت در
درمانگاه هم باال آورده اس ت .من دوباره آیفون افسر نگهبان
را زدم و از او خواستم سریع پایین بیاید .افسر نگهبان آقای
«د» به پشت در سالن آمد ،از او خوستم که هر چه سریعتر
صابر را به درمان گاه منتقل کنند .تاکید کردم که حال وی از
اول هم بدتر است و احتمال مرگ ایشان وجود دارد .افسر
نگهبان پاسخ داد «من او را به درمانگاه اعزام کردم و آنها
اظهار داشتند ،مشکلی ندارد و من وظیفه خود را انجام
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دادهام» .بار دیگر از او خواستم که آقای صابر را به
درمان گاه برگرداند و تاکید کردم که صابر چند روز اعتصاب
غذا است و همه دنیا میدانند و اگر اتفاقی بیفتد ،گرفتاری
بزرگی برای شما ایجاد خواهد کرد .در این هنگام آقای صابر
ضمن نالههای سخت ،خطاب به افسر نگهبان گفت که« ،به
درمانگاه نخواهم رفت ،با من بیاحترامی کرده و کتکم زدند
و هیچ کاری نکردند ،باید مرا به بیمارستان بیرون از زندان
ببرید وگرنه خواهم مرد و یک جنازه روی دستتان خواهم
گذاشت{».همان}
دلیرثاتی در نامهاش با نقل قول از زندانی دیگری میگوید که
که تا ظهر آن روز با وجود وضعیت بسیار بد جسمی هدی
صابر و نیاز پزشکی ،او به بیمارستان اعزام نشده است:
«نزدیک ظهر آقای «پ» از همبندیان به دلیل مشکل جسمی
که داشت به بهداری منتقل شد و بعدازظهر برگشت ،گزارش
داد که «آقای صابر را در بهداری دیده و افسر جانشین زندان
هم به بهداری آمده بود و آقای صابر قصد شکایت از عوامل
بهداری و زندان را به دلیل بد رفتاری و ضرب و شتم داشته
است».
در پایان شهادتنامه  24زندانی سیاسی در خصوص
چهگونه گی مرگ هدی صابر که امیر خسرو دلیرثانی نیز
یکی از امضا کنندهگانش بود ،آمده بود که « آنچه نقل شد
گزارش آخرین ساعات حضور شهید هدی صابر در بند
عمومی  ۰۵۴زندان اوین بود اما اینک که حکومت اعتراض
به جنایتی را با جنایتی دیگر پاسخ گفت ما قاطعانه اعالم
می داریم حاکمیت کنونی مسوول مستقیم مرگ شهید صابر
است این حادثه ناگوار اولین نبوده و با ادامهی وضع کنونی
آخرین هم نخواهد بود».

فهرستمنابع:

 3ـ هدی صابر ربوده اشد ـ سایت خبری جرس
http://www.rahesabz.net/story/20117
 1ـ نامهی  35فعال ملی ـ مذهبی خطاب به مردم ایران ـ بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/021123_hmellimazhabi.shtml
 1ـ بیانیه خانواده سه زنداني ملي مذهبي در اعتراض به قریب به  211روز
بازداشت ـ خبرنامه گویا
http://mag.gooya.com/politics/archives/2005/05/0 28411print.ph
p
 4ـ تیرگی و ابهام عدالت در دستگاه قضایی ایران ـ سازمان گزارشگران بدون مرز
http://www.rsf-persan.org/article10339.html
 5ـ درگذشت هدی صابر در پی اعتصاب غذا ـ بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110612_l39_hoda_s
aber_death.shtml
 2ـ هدی صابر نه حکمی دارد ،نه حبسی بدهکار است ـ سایت خبری جرس
http://www.rahesabz.net/story/22938/
 2ـ محمد شریف خطاب به ریاست جدید اوین :هدی صابر به چه دلیل قانونی در
زندان است؟ ـ سایت خبری جرس
http://www.rahesabz.net/mobile/story/26618/
 3ـ هدی صابر و خسرو دلیرثانی اعتصاب غذا کردند ـ سایت خبری جرس
www.rahesabz.net/story/38064/
 3ـ هدی صابر درگذشت ـ خبرآنالین
http://www.khabaronline.ir/detail/156806/
 31ـ هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت ـ خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003226343
 33ـ نارسایی مزمن قلبی عامل مرگ هدی صابر بود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003226430
 31ـ نارسایی مزمن قلبی عامل مرگ هدی صابر بود
33www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003230001
 31ـ خاکسپاری هدی صابر برگزار شد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003230979
 34ـ کنفرانس خبری محسنی اژهای :توضیح دربارهی جزئیات مرگ هدی صابر
http://s.shr.lc/WzI0YW
 35ـ اظهارات دادستان تهران دربارهی مرگ هاله سحابی و هدی صابر
_http://www.jomhourieslami.com/1390/13900325/13900325_03
jomhori_islami_akhbar_dakheli_0023.html
 32ـ شهادتنامه  ۶۰زندانی سیاسی درباره چگونگی جانباختن هدی صابر
http://www.kaleme.com/1390/03/23/klm-61612/
 32ـ روایت دلیرثانی از اعتصاب غذا و درگذشت هدی صابر 113
http://radiokoocheh.com/article/112567
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نام :منصور رادپور
سن37 :
تاریخ مرگ 3 :تیر 7217
محل مرگ :زندان رجاییشهر
علت مرگ :ضرب و شتم
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :مسئولین زندان
رجاییشهر


منصور رادپور ساکن کرج  ۰۷ساله به اتهام هواداری از
سازمان مجاهدین خلق ایران در  ۲۱اردیبهشتماه ۷۰۲۶
بازداشت شد و سپس به مدت  ۲۵روز در خانههای امن
وزارت اطالعات زندانی بود}3{.
رادپور از سوی دادگاه انقالب کرج در دو پروندهی جداگانه
به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با سازمان
مجاهدین خلق در مجموع به هشت سال زندان محکوم شد.
وی در طول دورهی زندان دچار محدودیتهای بسیاری از
جمله عدم داشتن حق مالقات با فرزندش شد و نمیتوانست با
او مالقات کند}1{.
با اینکه گفته میشد که وی از بیماری رنج میبرده است،
همسر وی منصور رادپور آن را رد کرده و گفته است که
«هیچ بیماری خاصی نداشت .فقط میگفت مشکل ریه دارم و
معدهام درد میکند .میگفت چرا جهت مداوا به خارج از
زندان منتقلم نمیکنند .ماهها نامهنگاری کردم و دادگاه رفتم.
کسی به ما جوابی نداد .هیچ چیزی را باور نمیکنم .همهاش
دروغ است .منصور را در زندان کشتند}1{».

مهسا رادپور دختر این زندانی سیاسی نیز در مورد
پاسخ گویی مسئولین زندان و جواب پزشکی قانونی گفت« :ما
وقتی به زندان مراجعه کردیم مسئولین خیلی خونسرد و
بیتفاوت بودند و نامهای به ما دادند تا جنازه پدر را بگیریم.
پزشک قانونی گفت علت مرگ سکته مغزی است اما وقتی
جنازه پدر را دیدیم اصال به آدمی که بر اثر سکته مغزی
مرده باشد شباهت نداشت .تمام بدنش زخمی و کبود بود و
آثار ضرب و شتم روی بدنش معلوم بود .من مطمئن هستم او
را کشتند چون کسی که سکته مغزی میکند که بدن و دست و
پایش اینطور آش و الش نمیشود}4{».
با این همه مسئولین قضایی مانند موارد مشابه از توضیح و
اطالعرسانی در خصوص مرگ این زندانی نیز خودداری
کردند.

فهرستمنابع:

 3ـ منصور رادپور زندانی سیاسی در زندان رجاییشهر درگذشت ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/archive/news/20120523/143/143.ht
ml?id=24589740
 1ـ مصاحبه دردناک همسر منصور رادپور زندانی سیاسی که در زندان درگذشت
https://soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-radpour
 1ـ در گذشت منصور رادپور ،زندانی سیاسی در مصاحبه با همسرش ـ روزآنالین
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/7ae4741b87.html
 4ـ دختر رادپور :هنوز از مرگ پدر و بدن کبود و شکستهاش در شوک هستیم ـ
سایت خبری ملی ـ مذهبی
http://s.shr.lc/VlkKDb
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نام :ستار بهشتی
سن7252 :
تاریخ مرگ 72 :آبان 7217
محل مرگ :بازداشتگاه پلیس فتا
علت مرگ :شکنجه و ضرب و شتم منجر به مرگ
سازمان یا اشخاص مسئول و متهم :پلیس فتا

ابوترابیفرد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی «از تشکیل
کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی وبالگ نویس زندانی
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و
خواست ار ارائه گزارش هر چه سریعتر این کمیسیون شد}1{».
این کمیته گزارش خود را در  32دی ماه  3133در صحن
علنی مجلس ایران قرائت کرد .در این گزارش با اشاره به
روند بازداشت ستار بهشتی آمده است که وی پس از بازداشت
به دادستانی رباط کریم منقل شده و در آنجا «با قبول اتهامات
وارده اقرار نمود که چون با سیاستهای نظام مخالف بوده
مطلب مینوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل میکرده
است».


ستار بهشتی وبالگنویس و فعال سایبری از جمله زندانیان
سیاسی است که در زندانهای ایران به علت ضرب و شتم و
شکنجه جان خود را از دست داده است .بهشتی در تاریخ 3
آبان  3133در منزل خود توسط مأموران «پلیس فتای
تهران» که «به زور» وارد خانه شده بودند ،بازداشت شد}3{.
در حالی که در طول مدت بازداشت خانوادهی بهشتی اطالعی
از وضعیت او نداشتند ،چهار روز پس از بازداشت مأموران
پلیس امنیت در تاریخ  31آبان ماه  3133خبر فوت این
وبالگنویس را به خانوادهاش اطالع دادند .مادر ستار بهشتی
گفته بود که «با ما تماس گرفتند که فردا بیایید جنازه را
تحویل بگیرید؛ اعتراف نکرده است ».عموی ستاری بهشتی
نیز گفته بود که « هنگامی که علت فوت را جویا شدیم به ما
گفتند خفه شوید و به شما ربطی ندارد}1{».
پس از فوت ستار بهشتی و واکنشهای گستردهی داخلی و
خارجی نسبت به چهگونهگی مرگ وی در زندان ،محمدحسن

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گزارش خود آورده
است که «دادستان محترم عمومی و انقالب رباطکریم با توجه
به دفاعیات متهم ،قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر
نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه ،بازداشت شد و
تحت الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به
مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای
فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه
وقت اداری ساعت  32311مورخ  3133/3/3متهم تحویل
تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد .ساعت 31335
مورخ  31آبان  3133متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا میگردد که
جهت ادامه تحقیقات ،متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد .بازپرس محترم
رسیدگی کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین ،با
تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در
بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت
مینماید .النهایه متهم ساعت 32311مورخ 3133/3/31
تحویل بازداشتگاه اوین میگردد».
در ادامهی این گزارش آمده است که «حسب گزارش بند
 151و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین :متهم ساعت 11311
مورخ 10/8/1391به بهداری اعزام ،تحت درمان دارویی
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قرار گرفت .نوار قلب تهیه شده حکایت از سالمت قلب ایشان
داشته است .مجدداً ساعت  3331مورخ  3133/3/33به
بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرامبخش) صادر و
نهایتا ً ساعت  33331همان روز تحویل مأموران پلیس فتای
تهران بزرگ میگردد .مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ،
متهم متوفی را برخالف دستور قضائی که باید تحویل
بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی میباشد ،میگردید ساعت
 33345مورخ  3133/3/33به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران
بزرگ منتقل میکنند و تا زمان فوت (حدود 43
ساعت)هیچگونه تحقیقی از ایشان بهعمل نمیآورند .حسب
دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت
نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم
شده است « متهم از ناحیه صورت ،ساق پای چپ دارای
کبودی و تورم است ،بازوی دست راست و بازوی دست چپ
نیز دارای خالکوبی است ،از ناحیه سمت راست کمر نیز
دارای کبودی و تورم است».

«ساعت  31311مورخ  3133/3/31افسر نگهبان وقت پلیس
فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی
بازداشت شده است ،جهت سرکشی به تحت نظرگاه ،مراجعه
و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم ،مراتب را ساعت
 31343به مرکز اورژانس تهران گزارش کرد .حسب
گزارش تکنسین مرکز در ساعت « 34312متهم فوت نموده و
جمود نعشی شکل گرفته است}4{».
پیش از این گزارش مجلس و چند روز پس از اعالم درگذشته
ستار بهشتی ،سایت خبری کلمه در ایران نامهای دستنویس
از ستار بهشتی را که در روی برگهی نامهی مخصوص
زندانیان در زندانهای ایران نوشته شده بود را منتشر کرد.
ستار بهشتی که در زمان نوشتن این نامه در بند  151زندان
اوین به سر میبرد خطاب به «آقای اعالئی مسئول اندرزگاه
 »151زندان اوین نوشته بود که «اینجانب ستار بهشتی
درتاریخ  ۱/۲/۱۷از طرف پلیس فتا در منزل بدون حکم
بازداشت شدم و اینجانب در مدت دو روز بازجویی مورد
انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم از فحش های ناموسی
که به مادر بنده می گفتند و به خودم مانند [ ،]...مادرت سالم
نیست و بسیار توهینهای دیگر و انواع ضرب و شتم با مشت
و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده و اکنون در
تاریخ  ۷۷/۲/۱۷بنده را پلیس فتا باز احضار کرده و با خود
می برد و بنده عواقب هر اتفاقی که برایم پیش آید مقصر
پلیس فتا میدانم و همینطور اگر اعترافی از بنده گرفته شود
تحت شکنجه بوده در مدت  ۷۲ساعت ماندن در بند  ۰۵۴اتاق

دو ،اعضاء اتاق شاهد آثار ضرب و شتم روی بدن بنده
بودهاند .و دو بار به پزشک مراجعه کردم در نهایت گزارش
خود را تقدیم به شما میکنم و خواستار پیگیری این امر
هستم}5{».
اما مسئولین قضایی در این نامه شبههی ایجاد کرده و
کمیسیون امنیت ملی نیز در گزارش خود به این نامه اشارهای
نکردند .محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در مورد این
نامه اظهار کرده بود که «نکته قابل توجه مسئله مبهم یک
نامهای است که با عنوان نامه متوفی به رئیس بند  ۰۵۴اوین
منتشر شده است .در نامه علیه بازجو شکایت شده است این
در حالی است که معموال نامههایی که در زندان نوشته
میشود به مسئول اندرزگاه یا مسئول بند تحویل داده میشود.
وقتی از مسئول بند  ۰۵۴سئوال کردیم که نامه چه زمانی
تحویل او شده است گفت :اصال از موضوع نامه خبر ندارم و
وقتی در سایتها نامه منتشر شد پس از پرس و جو دو نسخه
از این نامه که به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی
پیدا شد در حالیکه نسخه اصلی وجود ندارد .وقتی از او
پرسیدم که آیا ممکن است نامهها در چند نسخه نوشته شود
مسئول بند گفت معموال تمامی نامهها در یک نسخه نوشته
میشود و نوشتن نامه در سه نسخه غیر معمول است .البته
ابهاماتی نیز در متن نامه وجود دارد جایی که او مدعی است
من بدون حکم بازداشت شدهام که این امر غیر منطقی است
اما حال می گوییم که او در زمان بازداشت شاید حکمش را
ندیده است .وی ادعا کرده است که در تاریخ  ۲/۷۷پلیس فتا
او را از زندان احضار کرده است در حالیکه وقتی زندانی
احضار می شود خودش خبردار نخواهد شد .این در حالی
است که یکی از مهمترین ابهامات این است که خودش هیچگاه
دسترسی برای انتقال نسخه اصلی نداشته است .اینکه نسخه
اصلی دست چه کسی وجود دارد و چگونه منتشر شده است
ابهام وجود دارد}2{».
اما  43زندانی سیاسی بند  151زندان اوین در شهادتنامهای
در مورد ستار بهشتی آنچه که وی در نامهی کوتاهش آن را
بیان کرده بود ،تأیید کردند .آنها در نامهی خود نوشتند:
« اتهام آقای ستار بهشتی نوشتن مطالبی انتقادی نسبت به
مسووالن نظام در وبالگ شخصی و “انتقادیاش” بوده است.
وی در حضور افراد در بند  ۰۵۴اظهار داشته که در مقر
پلیس امنیت از سقف آویزان شده و درهمان حال مورد ضرب
و شتم قرار گرفته است ،سپس پلیس دست و پاهای وی را به
صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده
است .در مواقعی دستهای وی را با دستبند به صورت قپانی
بسته و کتک میزدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی
زمین انداخته و با پوتین ضربههای شدیدی به سر و گردن
وی وارد میکردند ،در ضمن این شکنجهها ،زشتترین
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فحشهای رکیک ناموسی نیز نثار وی میشده است و مکررأ
تهدید میکردند که وی را میکشند».
زندانیان سیاسی بند  151زندان اوین همچنین در شهادتنامه
خود «نامهی دستنویس» ستار بهشتی و شکنجه شدن او را
تأیید کردند« :زمانی که ستار به بند  ۰۵۴آورده شد آثار
شکنجه در تمام قسمتهای مختلف بدنش مشهود بود و وی در
شرایط کامال دردناک و مجروحی قرار داشت .صورت وی
زخمی ،سر او متورم ،مچ دستهای او کبود شده بود و آثار
آویزان شدنش از سقف روی مچهای او به چشم میخورد .در
بخشهایی از بدن وی از جمله دور گردن ،شکم و کمر وی
آثار ضربه و کبودی دیده میشد .ستار در حالی که به دلیل
ناراحتی دست به سختی قادر به نوشتن بود طی شکایتی به
مسوول بند  ۰۵۴در چند سطر وضعیت خود و برخوردهای
پلیس امنیت با خود را نوشت و خواهان پیگیری آن شد}2{».
اما چندی پس از انتشار شهادتنامهی  43زندانی سیاسی؛
محسنی اژه ای با ایجاد ابهامی دوباره در مورد این نامه با
بیان اینکه احتمال دارد «قضیه ستار بهشتی توسط ضد
انقالب ایجاد شده باشد» گفت« :احتمال دیگری که در این
پرونده وجود دارد نامهای است که در جلسه قبل به ابهامات
آن اشاره کردم که سایت کلمه آن را منتشر کرد .حال این
احتمال وجود دارد که جریان ضد انقالب قبل یا بعد از
بازداشت ستار بهشتی اقدامی انجام داده باشد که از مرگ یا
زنده بودن او استفاده کنند .ساعات مخابره خبر بعضی از
ارتباطات در فضای مجازی نامه منتشر شده اینها از جمله
قرائن این احتمال هستند}3{».

ستار بهشتی را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.
در این روز «با پایان مراسم ،ماموران به خانواده ستار
بهشتی حمله کردند و خواهر و مادر او را مورد ضرب و
شتم قرار دادند به طوریکه روسری از سر خواهر ستار
بهشتی افتاد .همچنین تالش کردند که برادر این وبالگنویس
را بازداشت کنند ،اما با مقاومت مردم محلی نتوانستند او را با
خود ببرند .اما یکی از اهالی که برای کمک به خانواده رفته
بود ،توسط ماموران امنیتی بازداشت شد}33{».
از سوی دیگر برخی مأمورین با تحت فشار قرار دادن
خانوادهی ستار بهشتی در صدد «گرفتن رضایت اجباری» از
آنها برآمدند .یک منبع نزدیک به خانوادهی ستار بهشتی در
این خصوص گفت که «چند روز پس از دفن ستار ماموران
امنیتی مادر او را به دفترخانهای بردهاند و از آنها رضایت
کتبی گرفتهاند .وی گفت« :میخواهند بازجویان را با این کار
و همچنین اعالمیه پزشکی قانونی از مجازات رهایی
بخشند».
گوهر عشقی مادر ستار در واکنش به برخی اظهارنظرهای
مطرح شده توسط مسوولین در خصوص اینکه مرگ
ستاربهشتی به دالیل طبیعی و یا بیماری او بوده است
گفت«:من اصال این حرف را قبول نمیکنم .ستار  ۰۵سالش
بود و سالم .نه بیماری قلبی داشت که میگویند قلبش گرفته
است و نه هیچ مشکل دیگری داشت .سه شنبهای بچهام را
بردند سه شنبه هفته بعدش گفتند بیا و جنازهاش را بگیر .آخر
من چطور میتوانم باور کنم که مرگ او طبیعی بوده
است}31{».

اژهای همچنین از بازداشت «هفت مأمور نیروی انتظامی»
پس از تحقیقات خبر داد که سه نفر آنها بعدتر آزاد شدند.
همچنین در تاریخ  33آذر ماه  3133رئیس پلیس فتای تهران
«سرهنگ شکریان به علت قصور و ضعف و عدم نظارت
کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و مشخص شدن ابعاد
مختلف روند رسیدگی پرونده متوفی از سمت خود برکنار
شد}3{».
در حالی که به پروندهی ستار بهشتی رسیدهگی کامل نشده و
آمران و عامالن کشته شدن ستار بهشتی محاکمه و محکوم
نشده بودند .این خانواده ستار بهشتی بودند که بارها از سوی
مأموران نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی تحت فشار و آزار
و اذیت قرار گرفتند .پیکر ستار بهشتی مستقیما به خانواده
تحویل داده نشد و در گورستان رباط کریم به خاکسپرده
شد }31{.مراسمهای عزاداری خانواده ستار بهشتی نیز با
حضور و فشار نیروهای امنیتی برگزار شد .در مجلس ختم
روز چهلم درگذشت این وبالگنویس مأموران پلیس خانوادهی

در اتفاق دیگر و در بهمن ماه  3133پدر ستار بهشتی بعد
از خروج از منزل به مدت  31روز ناپدید شد و پس از 31
روز مشخص شد که وی در بازداشت به سر میبرد .گیتی
پورفاضل وکیل خانوادهی بهشتی با ابراز نگرانی از این
موضوع گفت« :با گم شدن پدر ستار بهشتی نگرانم که از این
مساله در پرونده «ستار» سوء استفاده شود ،به دلیل اینکه
وقتی به خانواده او بعد از  31روز خبر میدهند پدر ستار
پیدا شده است .خواهر مرحوم بالفاصله به من زنگ زد و
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گفت دارند از آنها فیلمبرداری میکنند .من پرسیدم
فیلمبرداری برای چه که خواهر ستار گفت نمیدانم و من گفتم
اجا زه ندهید فیلمبرداری کنند زیرا دلیلی ندارد و اصال مگر
هر کسی گم می شود هنگام پیدا شدن از او فیلم تهیه
میکنند؟»{همان}
وی گفت« :تا پرونده به دادگاه ارسال نشود و من آن را
مطالعه نکنم نمیتوانم چیزی در این مورد بگویم ولی احساس
من این است که با این ترتیب و برنامهای که گذاشته شده،
شاید بخواهند سوء استفادههایی از این مساله بکنند و من از
این موضوع نگران هستم}31{».
با گذشت حدود یک سال از مرگ این وبالگنویس سرانجام
اعالم شد که در تاریخ  5آبان ماه  3131دادگاه ستار بهشتی
تشکیل خواهد شد .این در حالی بود که بر خالف روند پرونده
قرار مجرمیت با عنوان «قتل شبه عمد» صادر شد و وکیل
بهشتی به این موضوع اعتراض کرد }34{.وکیل و خانواده
ستار بهشتی در طول این مدت اعالم کرده بودند که قاتل ستار
به آن ها معرفی شده است و درخواست بخشش نیز کرده است.
مادر ستار بهشتی با اشاره به اینکه بازپرس پرونده همیشه از
«عمد بودن» قتل فرزندش صحبت میکرد ،با اعالم ناامیدی
از کیفرخواست صادر شده گفت«:تمام تالششان این است که
قاتل که یک بازجو است مجازات نشود}35{».

اصلی و قاتل ستار است .من از او پرسیدم که ستارم چطور
مرد؟ و او گفت که ستار من را مسخره می کرد و من او را
می زدم .آنقدر او من را مسخره کرد و من آنقدر او را زدم
که از دست رفت{».همان}
در همین حال وکیل و خانوادهی ستار بهشتی که پس از یک
سال موفق به خواندن پروندن شده بودند ،در مهر ماه 3131
از یک گزارش پزشک قانونی در پرونده مطلع شدند که ستار
بهشتی در زمان بازداشت «دچار خونریزی ریه ،کبد ،کلیه و
زیر مخچه در مغز شده و همه پزشکان متفق القول بودند که
ستار در اثر این خونریزیها فوت کرده است}32{».
با اعتراض وکیل خانواده بهشتی دادگاه در تاریخ پنج آبان ماه
برگزار نشد{ }32و به دلیل نقضهای موجود از جمله
«غیرعمد بودن قتل» بار دیگر به دادسرا بازگشت}33{.
در آذر ماه  3131دادگاه کیفری کارکان دولت اتهام قتل عمد
مأمور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی نپذیرفت و آن را
شبه عمد تشخیص داد .اما وکیل ستار بهشتی گفت که «ما
مرگ ستار بهشتی را همچنان قتل عمد میدانیم و شبه عمد را
قبول نداریم }33{».گوهر عشقی مادر بهشتی نیز گفت« :من
قتل شبه عمد ستار را قبول ندارم و آن را مسخره می دانم.
دادگاه با بستن پرونده قتل عمد ستار کل سیستم را زیر سوال
برد .آنها با این کار نشان دادند که تنها یک نفر یعنی
بازجوی ستار خطا نکرده که او را محاکمه کنند و قضیه تمام
شود بلکه کل سیستم خطا کرده است و نمیتوانند کل سیستم را
محاکمه کنند}11{».
سرانجام در تاریخ  11آذر ماه  3131وکیل خانواده بهشتی
خبر داد که «موکالنش از پیگیری پرونده مرگ مشکوک
فرزندشان در بازداشتگاه پلیس فتا منصرف شدهاند }13{».با
این تصمیم خانوادهی بهشتی که به خاطر «شبه عمد تشخیص
دادن قتل ستار بهشتی» توسط دادگاه بود ،این پرونده مختومه
شد و عاملین و آمرین از مجازات مصون ماندند.

گوهر عشقی با اشاره به اینکه نام قاتل فرزندش «اکبر
تقیزاده» است ،گفت« :روزی که قاتل ستار را به من نشان
دادند ،من به همراه دخترم و وکیلمان در اتاق آقای بازپرس
بودیم .چهار نفر را آوردند که سه نفر آنها به دلیل قصور در
خدمت از اتاق بیرون رفتند و یک نفر در اتاق ماند که ما
حتی نامش را هم چند روز پیش فهمیدیم .گفتند که او مقصر

فهرستمنابع:

 3ـ ابراز نگرانی مادر ستار بهشتی از وضعیت فرزندش ـ سایت خبری سحامنیوز
http://sahamnews.org/1391/08/244183/
 1ـ ستار بهشتی زیر شکنجهی مأموران درگذشت ـ سایت خبری سحامنیوز
http://sahamnews.org/1391/08/244267/
 1ـ کمیته ویژه ی پیگیری مرگ ستار بهشتی در مجلس تشکیل شد ـ خبرگزاری مهر
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=174063
2
 4ـ متن کامل گزارش مجلس درباره ی مرگ ستار بهشتی؛ فتا خالف دستور قاضی
عمل کرد ـ خبرگزاری مهر
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http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=178422
6
 5ـ تصویر شکایتنامه ستار بهشتی از شکنجه در زندان ـ سایت خبری کلمه
http://www.kaleme.com/1391/08/18/klm-119178/
 2ـ ماجرای مبهم نامهی ستار بهشتی از زندان  /وجود آثار کبودی در  5قسمت بدن ـ
خبرگزاری مهر
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=174201
6
 2ـ شهادتنامهی  43زندانی سیاسی بند  :151ستار بهشتی شکنجهی شده بود ـ سایت
خبری کلمه
http://www.kaleme.com/1391/08/20/klm-119438/
 .3آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی ـ خبرگزاری مهر
http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1757496
 3ـ رئیس پلیس فتاری تهران برکنار شد ـ خبرآنالین
http://www.khabaronline.ir/detail/260908/
 31ـ وبالگ نویس درگذشته در شهرستان رباط کریم دفن شد ـ بی بی سی فارسی
_http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/11/121108_l21_majilis
webloger_prison.shtml
 33ـ خانواده ی ستار بهشتی در مارسم چهلمش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند ـ بی
بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121213_l21_behesh
ti_funeral_police.shtml
 31ـ گرفتن رضایت اجباری از خانواده ستار بهشتی توسط ماموران امنیتی
واظهارات مادر وی« :از آقای الریجانی می خواهم به من وقت مالقات حضوری
بدهد» ـ کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران

http://persian.iranhumanrights.org/1391/09/beheshti_mother/
 31ـ وکیل خانوادهی بهشتی « :نگرانم پدر ستار بهشتی را محجور قلمداد کنند ـ
خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/SUaYpv
 . 34متهم به قتل ستار بهشتی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه میشود ـ
خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/1gu1nz7
 .35مادر ستار بهشتی :تمام تالششان این است قاتلی که بازجو بوده مجازات نشود ـ
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران
http://persian.iranhumanrights.org/1392/07/sattar_beheshti-3/
 .32آشکار شدن حقایق جدید در یک گزارش مطرح نشده پزشک قانونی ستار
بهشتی ـ کمپین بینالمللی حقوقبشر در ایران
http://persian.iranhumanrights.org/1392/08/sattar-beheshti/
 .32دادگاه متهم به قتل ستار بهشتی پنج آبان برگزار نمیشود ـ خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/19C6WVr
 .33پرونده ستار بهشتی به دادگاه بازگشت
http://bit.ly/HCniHH
 .33پرونده قتل عمد ستار بهشتی بسته شد ـ خبرگزاری ایرنا
http://bit.ly/18wehGM
 .11مادر ستار بهشتی :بسته شدن پرونده قتل عمد به دنیا نشان داد که شکنجه هست
ولی مسوالن می ترسند عنوانش کنند ـ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
http://persian.iranhumanrights.org/1392/09/sattar-beheshti-3/
 .13پورفاضل :اولیای دم ستار بهشتی از پیگیری پرونده فرزندشان انصراف
میدهند ـ خبرگزاری ایسنا
http://bit.ly/1ft1Wbw
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نام :افشین اسانلو
سن7255 :
تاریخ مرگ 27 :خرداد 7213
محل مرگ :زندان رجاییشهر
علت مرگ :شکنجههای دوران بازداشت و عدم رسیدهگی
پزشکی
سازمان یا اشخاص مسئول :مسئولین زندان رجاییشهر


وکیل محروم بود و دادگاه او تنها چند دقیقه به طول انجامیده
بود.


افشیناسانلو برادر منصور اسانلو رئیس پیشین هیات مدیره
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از فعاالن
کارگری و زندانی سیاسی بود که علت مرگ او در زندان
رجاییشهر از سوی مقامان قضایی و زندان «سکتهی قلبی»
اعالم شد .مدیر کل زندانهای استان تهران در گفتوگو با
خبرگزاری فارس در تاریخ اول تیرماه  3131با تأیید خبر
فوت افشین اسانلو گفت« :روز  ۰۴خرداد  3131در زندان
رجاییشهر کرج و پس از ابراز درد در ناحیه قفسه سینه به
بهداری زندان منتقل میشود .پس از معاینه و گرفتن نوار
قلب ،به بیمارستان شهید رجایی کرج منتقل میشود و پس از
چند ساعت بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست
میدهد}3{».
افشین اسانلو در اواخر ماه آذر سال  ۷۰۲۱بازداشت شد به
اتهام «اجتماع غیرقانونی و تبانی علیه نظام» در شعبه 35
دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی «صلواتی» به پنج سال
زندان محکوم شد که حکم او در دادگاه تجدید نظر تائید شد.
این در حالی که بود که وی در پروسه دادرسى از داشتن

وی در هنگام بازداشت اولیه چندین ماه در سلولهای انفرادی
و بازجویی به سر برد و در این مدت متحمل شکنجههای
سخت جسمی ش ده و بسیار آسیب دیده بود .یک روزنامهنگار
زندانی که با افشین اسانلو مدتی را در زندان بود ،در مورد
آثار شکنجههای وی گفته است« :روی کتف سمت چپ افشین
یک غده بزرگ چربی وجود داشت .این غده ناشی از
ضربات کابلی بود که در دوران بازجویی به او زده بودند.
قسمتهای مختلفی از سر و صورت افشین در دوران
بازجویی شکسته و چندتا از دندانهایش را هم در بازجوییها
از دست داده بود .در اداره اطالعات سنندج هم ،افشین به
شدت شكنجه شده بود .خودش میگفت او را به "تخت معجزه"
می بستند و به شدت با کابل میزدند .کف پاهای او بر اثر
ضربه های ناشی از کابل ،پاره شده بود .وقتی به کف پای او
کابل میزدند ،مجبورش میکردند که با همان وضعیت راه
برود .به دلیل فشارهای زیادی که در دوران بازجویی به او
وارد شده بود ،مشکل داشت و به سختی میتوانست راه
برود}1{».
فاطمه گلگری مادر افشین اسانلو نیز با اشاره به شکنجههای
وی در زندان اوین گفته بود« :در اولین مالقات بعد از
دستگیریاش و چند ماه بیخبری ،دستش را روی قلبش
میگذاشت و به خاطر آن کتکها و شکنجهها حال خوبی
نداشت .خودش هم در اولین تماس تلفنی گفت چهار ماه من را
شکنجه کردند اگر حرفی هم زدم بدانید زیر شکنجه و به زور
از من گرفتند و پرونده سازی کردند .االن هم یک سال و
هفت ماه است در زندان است و حال خوبی ندارد و دست
راستش هم باال آمده (به خاطر اینکه دستش را محکم
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میبستند) و نیاز به رسیدهگی پزشکی دارد و قلبش هم
ناراحت است}1{».
افشین ا سانلو نیز خود با ارسال نامه از درون زندان به
شکنجههای خود در زندان اشاره کرده و نوشته بود« :به مدت
پنج ماه در سلولهاى انفرادى  ۲۴۱و در زندان اطالعات
شهر سنندج تحت بازجویى و شکنجه قرار گرفتم .شکنجههاى
نظیر زدن کابل به کف پا ،وادار کردن به دویدن با همان
پاهای زخمى و کابل خورده ،بازجوییهای طوالنى مدت به
شتم
مدت هفده – هجده ساعت ،فحشهای رکیک و ضرب و ِ
این جانب به صورت دسته جمعى که باعث شکسته شدن چند
تا از دندهها و همینطور دندانهایام شد}4{».
عدم رسیده گی پزشکی به افشین اسانلو در زندان و عدم
اعطای مرخصی درمانی به او سبب مرگ این فعال کارگری
که از زندان اوین به زندان رجاییشهر تبعید شده بود ،شد.
 44زندانی سیاسی اوین با انتشار بیانیهای با اشاره به
«سهلانگاری» مسئوالن زندان و قوه قضاییه در مورد حفظ
جان زندانیان اعالم کردند« :بار دیگر سهل انگاری و
بیتوجهی مسوولین دستگاه قضایی و سازمان زندانها باعث
فوت مظلومانه افشین اسانلو ،یکی دیگر از زندانیان سیاسی،
شد .این البته اولین مورد از این گونه نبود .دوسال قبل نیز

مرحوم هدی صابر به دلیل عارضه مشابه و به دلیل کوتاهی
مسئولین مربوطه جان باخت .اعتراضات بعدی در آن مورد
هرگز شنیده نشد و جایی نرسید .نتیجه آن بیتوجهیها اینک
قربانی شدن افشین اسانلو است و هر لحظه میتواند تکرار
شود .هنوز هم کم نیستند زندانیان سیاسی که از بیماریهای
شدید رنج میبرند و علیرغم نظر پزشکان متخصص برای
درمان آنها دادستان تهران و در مواردی قاضی صلواتی از
بستری شدن و معالجه آنان جلوگیری میکند}5{».
فهرستمنابع:

3ـ فوت یکی از محکومین فتنه  33بر اثر سکته قلبی ـ خبرگزاری فارس
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920401001440
1ـ افشین اسانلو دفن شد،خانواده اش احضار شدند ـ روزآنالین
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/20
13/june/25/article/-1ed8b30a77.html
1ـ چهار ماه شکنجه افشین اسانلو؛ کارگر زندانی ـ سایت ملی ـ مذهبی
http://bit.ly/O15DIl
 4ـ نامه افشین اسانلو :در کشور ما حقوق اساسى و انسانى کارگران رعایت نمیشود
ـ کمیته گزاشگران حقوقبشر
http://chrr.biz/spip.php?article18918
 5ـ پیام  ۰۰زندانی سیاسی زندان اوین به مناسبت درگذشت افشین اسانلو ـ سایت
خبری کلمه
http://www.kaleme.com/1392/04/03/klm-149219/


*عکس استفاده شده از سایت کمپین بین المللی حقوقبشر در ایران است
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نام :ابوالفضل رجبی
سن35 :
تاریخ مرگ 75 :مرداد ماه 7213
محل مرگ :آگاهی میانه
علت مرگ :ضرب و شتم و شکنجه
سازمان یا اشخاص مسئول :مسئولین و بازجویان آگاهی
شهر میانه

سلول دار زده است .من شنبه او را دیدم ،سالم بود ،مشکلی
نداشت .یکشنبه که به کالنتری رفتم به من گفتند که او خودش
را کشته است .یکی از درجهداران آگاهی میانه به من گفت او
 211موتور را دزدیده است .به من گفت خدا پسرتان را
بیامرزد و دیگر هیچ جواب دیگری در اینباره به من نداد.
هنوز هم جنازهاش را ندیدهام».

ابوالفضل رجبی  11ساله و متولد سال  3121از جمله
زندانیان عادی است که تنها چهار روز پس از بازداشت خود
در آگاهی شهر میانه جان خود را از دست داد .علت مرگ او
از سوی مأموران کالنتری شهر میانه و دادستان این شهر
«خودکشی» اعالم شده است ،مسألهای که خانوادهی رجبی آن
را رد کرده و اعالم میکنند او بر اثر شکنجه و ضرب و شتم
به وسیلهی باتوم کشته شده است.
پنچشنبه  31مرداد ماه  3131هفت مأمور آگاهی شهر میانه
اوائل صبح به خانهی ابوالفضل رجبی آماده و او را بازداشت
کرده و با خود میبرند .دلیل بازداشت او در این روز از
سوی مأموران «سرقت موتورسیکلت» عنوان شد.
خانواده رجبی دو روز بعد از بازداشت فرزندشان برای
دیدنش به بازداشتگاه میانه رفتتند .ابوالفضل رجبی در حالی
که به گفتهی پدرش آثار «کبودی» در صورتش مشخص
بوده ،در این دیدار به خانوادهاش در مورد شرایط خود در
بازداشتگاه میگوید« :آنها مرا میزنند و اذیت میکنند،
میگویند باید به سرقت موتورها اقرار كنی ،اما من این كار
را نكردهام ،من موتورها را ندزدیدهام}3{».
روز یکشنبه  31مرداد ماه  3131که علی رجبی پدر او
برای پیگیری به کالنتری میانه میرود ،از سوی مأموران
خبر فوت فرزندش را میشنود .علی رجبی در این مورد گفته
بود« :به من گفتند پسرم با بند شورتش خودش را در

حسین محرمی دادستان شهر «میانه» در مورد نحوهی مرگ
ابوالفضل رجبی گفته است« :او از فرصت سوءاستفاده کرده
و خودش را با بند شلوارش حلقآویز کرده است .هیچ شکی
در خودکشی او نیست و حتی آثار خفگی روی گلوی او
مشخص است».
اما علی رجبی برخالف حرفهای دادستان میانه گفت« :به
من میگویند او با بند شورت خودش را دار زده است .او 25
کیلو وزن داشت ،چطور میشود خودش را با یک بند دار
زده باشد؛ این با عقل جور درنمیآید .من آن روز به ماموران
کالنتری گفتم اگر او هزار موتور را هم دزدیده بود ،دلیل
نمیشود که او را بزنند و بکشند .باید پرونده او در دادگاه
رسمی رسیدگی میشد نه اینکه پرونده او در کالنتری بسته
شود».
از سوی دیگر علیرضا دقیقی وکیل خانوادهی رجبی نیز در
این خصوص گفته است« :اولین موضوعي كه باید در
اینباره بگویم این است كه پلیس بعد از مرگ ابوالفضل رجبی
به خانوادهاش گفته است كه او  211دستگاه موتور را دزدیده
بوده ،در حالي كه شهر میانه اصال  211موتور ندارد كه حاال
او آنها را دزدیده باشد .موضوع دیگر كه خود دادستان هم
آن را قبول دارد این است كه متهم باید  14ساعت در
بازداشتگاه كالنتری نگه داشته میشد و بعد به زندان برده
میشد و اگر كالنتری دوباره به حضورش نیاز پیدا كرد با
اجازه قاضی زندان او را دوباره به كالنتری برمیگرداندند،
در حالی كه این اتفاق نیفتاده است ».دقیقی ميگوید كه
ابوالفضل رجبي فرد سالمي بوده و سابقه بیماریهای رواني
یا خودكشي نداشته است« :او یك جوان نرمال بوده كه هیچ
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سابقهای در آسیب رساندن به خودش نداشته است .او قبال
البته یك بار برای سرقت به زندان رفته بود و مجازاتش را
كشیده بود ولی این دلیل نمیشود كه تا یك دزدی دیگر در این
شهر اتفاق بیفتد ،به گردن او بیندازند .آگاهی مكلف است
نسبت به جرایمی كه اتفاق میافتد تعیین تكلیف كند .دقیقی
ميگوید« :من بارها این موارد را دیدهام ،مواردی كه به
صراحت مخالف نظام عدالت قضایی است .خودكشي
ابوالفضل رجبی اشناری نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد
چرا كه یك فردی كه  25كیلو است نمیتواند خودش را با بند
شورت یا شلوار دار بزند ،از طرف دیگر عموما بند شلوار
كردی به شلوار دوخته شده و قابل جدا شدن نیست ،از طرف
دیگر افسر نگهبان همه وسایلی كه میتواند براي زندانی
آسیبرسان باشد از او میگیرد و اگر این بند قابل جدا شدن
بود ،حتما آن را از او میگرفت».

با وجود تکذیب کشته شدن رجبی زیر شکنجه ،دادستان میانه
نیز برخی کوتاهیها در خصوص این جوان  11ساله را
میپذیرد و میگوید « :ماموران وظیفه داشتهاند که هر
11دقیقه یکبار به سلول این فرد سر بزنند ولی این کار را
انجام ندادهاند .از طرف دیگر کالنتری مجاز بوده است تا
14ساعت فرد بازداشتی را در بازداشتگاه کالنتری نگه دارد
و بعد او را به زندان بفرستد ولی مسئوالن این کالنتری او را
سه روز در بازداشتگاه کالنتری میانه نگه داشتهاند}1{».

فهرستمنابع:

 .3مصاحبه صوتی پدر ابوالفضل رجبی
http://www.youtube.com/watch?v=MS_K3v2a5gA
 .1مرگ متهم  11ساله در کالنتری شهر میانه ـ روزنامه بهار
http://baharnewspaper.com/News/92/05/16/16604.html
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نام :مصطفی نصرتی
سن25 :
تاریخ مرگ 77 :تیر 7212
محل مرگ :زندان بندرعباس
علت مرگ :عدم رسیدهگی پزشکی
سازمان یا اشخصا متهم و مسئول :مسئوالن زندان بندرعباس

مصطفی نصرتی از جمله زندانیان عادی زندان بندرعباس در
صف دیگر زندانیانی قرار میگیرد که به خاطر عدم
رسیدهگی پزشکی و بیتوجهی مسئولین زندان در این زمینه
جان خود را از دست داده است.
نصرتی در روز هشتم تیر ماه سال  3131برای برداشتن یک
بسته از باالی دیوار هواخوری زندان دچار سانحه شده و از
باالی دیوار سقوط میکند .این سانحه منجر به شکستگی لگن
و خونریزی داخلی این زندان میشود که به جرم سرقت به
 35سال زندان محکوم شده بود.
این زندانی که در سومین سال دوران محکومیت خود بود،
«علیرغم نیاز فوری به اعزام به بیمارستان خارج از زندان،
به بهداری زندان منتقل شده و به صورت سرپایی برای وی
مسکن تجویز شده و به داخل بند برگردانده میشود}3{».
مسوالن زندان در مقابل اعتراض های این زندانی و هم بندی
هایش گفته اند که سقوط از باالی دیوارعواقب عمل خالفی
بوده که انجام داده و آنها کاری برای این زندانی نمی توانند
انجام دهند .کمی پس از این اظهار نظر ،مسوالن از خانوادۀ

این زندانی برای اعزام او به بیمارستان درخواست یک
میلیون و دویست هزار تومان کردند که خانوادۀ نصرتی به
دلیل فقر قادر به پرداخت این هزینه نبوده اند{ ».همان}
با وخیم شدن وضعیت این زندانی  ،مقامات زندان روز ۷۷
تیرماه وی را به بهداری زندان منتقل کردند اما وی همان
روز به دلیل شدت جراحات و خونریزی در بهداری زندان
فوت کرد.
روز  31تیر ماه  3131پیکر وی برای خاکسپاری تحویل
خانوادهی این زندانی میشود}1{.
فهرستمنابع :
 .3تاخیر برای معالجه یک زندانی در بندرعباس منجر به مرگ اوو شد /
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
http://persian.iranhumanrights.org/1393/04/prisoner-death/bandarabbas
مرگ یک زندانی در بندرعبابر اثر عدم رسیدگی پزشکی
https://hra-news.org/fa/prisoners/%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D
8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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بهمنمسعودیزندانی عادی بود که در تاریخ  13مردادماه  ،۷۰۲۲در زندان مرکزی
ارومیه ،در سلول انفرادی و زیر شکجه جان خود را از دست داد .بهمن مسعودی به
علت اصابت باتوم به سر وی توسط یکی از ماموران زندان به قتل رسیده است .پس از
اینکه خبر قتل بهمن مسعودی به خانوادهی وی رسید ،صبح روز اول شهریور ماه،
ما در این زندانی با حضور در مقابل درب اصلی زندان مرکزی ارومیه پس از ریختن
بنزین به روی خود ،اقدام به خودسوزی کرد .این مادر داغ دیده که با این اقدام خود
تاثر حاضران را برانگیخته بود ،تا قبل از رسیدن آمبوالنس در مقابل دیدگان افراد
حاضر در شعلههای آتش میسوخت}3{.

نام:بهمنمسعودی
تاریخمرگ39:مردادماه
9388
محلمرگ:زندانمرکزی
ارومیه
علتمرگ:ضربوشتممنجر
بهمرگ
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینزندانارومیه

فهرستمنابع :
 3ـ بهمن مسعودی
 http://kurdishperspective.com/index.php?id=4197



کمالاحمدی و خسروایزدی دو نفر از زندانیان عادی سنندج  ۲۶نوامبر  ۲۴۴۱بر اثر
ابتال به بیماری جان باختند .سایت های محلی کردند که بر اثر شیوع بیماری آنفلوآنزا در
زندان سنندج و عدم رسیدهگی های الزم پزشکی این دو نفر در زندان جان خود را از
دست دادند}3{.
به گفتهی این منابع جمهوری اسالمی مرگ آن ها را استفاده از مواد مخدر اعالم کرده
است.

نام:کمالاحمدیـخسرو
ایزدی
تاریخمرگ5:آذر9388
محلمرگ:زندانسنندج
علتمرگ:عدمرسیدهگی
پزشکی
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینزندانسنندج

فهرستمنابع:
 – 3طاعون قرن  13زنداند سنندج را فرا گرفته است ـ سایت خبری تحلیلی اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=25310



زهراجعفری زندانی سیاسی کرد در پنجمین ماه بازداشت خود در سلولهای انفرادی
زندان مرکزی ارومیه جان خود را از دست داد .روز  32دیماه  3133جسم بی جان
زهرا جعفری پس از انتقال به بهداری به خارج زندان منتقل شد}3{.
زهرا جعفری فاقد حکم مشخص بود و شکل مرگ این زندانی که در سلول انفرادی نیز
نگهداری میشد در هاله ای از ابهام قرار دارد.

نام:زهراجعفری
تاریخمرگ96:دی9388
محلمرگ:سلولانفرادی
زندانارومیه
علتمرگ:نامشخص
سازمانیااشخاصمسئول:
بازجویانپرونده

مسئوالن دستگاه قضایی و زندان ارومیه نیز هیچگاه در مورد این خبر توضیح و
پاسخی ارائه نکردند.
فهرست:

 3ـ مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه ـ کمیته گزارشگران حقوق بشر به نقل از هرانا
http://chrr.biz/spip.php?article7793
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نام:انوررحمانی
سن32:
تاریخمرگ26:دی9388
محلمرگ:زندانسقز
علتمرگ:نامشخص
سازمانیااشخاصمسئول:
نامشخص

نام:حبیبهللانادری
تاریخمرگ22:بهمن9381
محلمرگ:زندانسنندح
علتمرگ:عدمرسیدهگی
پزشکی
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینزندانسنندج

روز شنبه  ۲۶دیماه  ۷۰۲۲انور رحمانی  زندانی محبوس در زندان مرکزی سقز به دلیلی
نامشخص و مشکوک ،جان باخت .این زندانی یک هفته پیش از مرگش دستگیر شده بود}3{.
در مورد مرگ این زندانی نیز تاکنون مسئوالن قضایی و زندان سقز توضیحی ارائه ندادهاند و
اطالعات زیادی نیز در دست نیست.
فهرستمنابع :
 3ـ مرگ مشکوک یک زندانی در زندان سقز ـ سقزنیوز
http://saghez.org/index.php?besh=dreje&id=1325
فارسی لینک در سایت باالترین:
http://balatarin.com/permlink/2010/1/17/1918131

حبیبهللانادری زندانی سیاسی کرد در  ۲۲بهمن  ۷۰۲۱در زندان سنندج جان خود را از دست
داد }3{.حبیب نادری ،اهل شهرک نورآباد شهر تازهآباد منطقهی ثالث باباجانی  ۲سال قبل به اتهام
اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و به  ۷5سال حبس محکوم شده بود.
وی  31سال را به اتهام جاسوسی در زندان های عراق سپری کرده بود و پس از آن به ایران
تحویل داده شده بود .نادری باز هم به همین اتهام و به اتهام ارتباط با احزاب کردی  31سال بود
که در زندان به سر میبرد .بر پایهی گزارشها وی به خاطر سکتهی قلبی درگذشته است ،اما
عدم رسیدهگی به هنگام پزشکی مرگ او را رقم زده است.
حاجی محمود رحمانی هم پروندهی حبیب نادری نیز پس از گذشت حدود  ۷۴سال حبس در زندان
جان باخته بود.
فهرستمنابع :
 3ـ مرگ یک زندانی سیاسی کرد در زندان سنندج
http://kurdishperspective.com/index.php?id=4197

نام:شهابپرویزی
تاریخمرگ25:اردیبهشت
9311
محلمرگ:زندانسقز
علتمرگ:نامشخص
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینزندانسقز

شهابپرویزی زندانی عادی روز چهارشنبه  ۲۵اردیبهشت ماه  ۷۰۱۴محبوس در زندان مرکزی
شهر سقز جان خود را از دست داد .این زندانی در فروردین همین سال دستگیر و از طرف دادگاه
سقز متهم به جعل و ...شده بود}3{.
یک منبع خبری کرد اعالم کرده بود که وی پیش از این بازداشت سابقه ی شش سال زندان به اتهام
نگهداری سالح غیرمجاز را داشته و برای بار دوم بازداشت شده بود .گفتنی است این منابع علت
مرگ وی را شکنجه اعالم کردهاند .منبع دیگری این خبر را تأیید نکرده است}1{.
در مورد مرگ این زندانی نیز تاکنون مسئوالن قضایی و زندان سقز توضیحی ارائه ندادهاند.
فهرستمنابع :

 3ـ مرگ یک شهروند بازداشتی در زندان مرکزی سقز ـ آژانس خبری موکریان
http://mukriannews.net/more.html?id=220
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نام:ناصرخانیزاده
سن35:
تاریخمرگ2:مرداد9311
محلمرگ:زندانارومیه
علتمرگ:عدمرسیدهگی
پزشکی
سازمانیااشخاصمسئولو
متهم:مسئولینزندانارومیه
وپرونده

ناصر خانی زاده زندانی کرد  ۰۵ساله و اهل بوکان که از زندان بوکان جهت معالجه به
زندان ارومیه منتقل شده بود روز یکشنبه ۲ ،مرداد ماه  ،۷۰۱۴در بهداری زندان ارومیه
درگذشت }3{.خسرو کردپور روزنامهنگار کرد در مورد مرگ وی گفته بود که «به گفته
هم بندیهای ناصر خانیزاده ،او در روزهای قبل از انتقال به بهداری زندان به شدت
دچار کاهش وزن و ضعف مضاعف جسمانی شده و دو روز قبل از مرگ به بهداری
منتقل شده است».
وی گفته بود که « این زندانی سیاسی به بیماری دستگاه گوارشی مبتال بوده است .بعد از
آن که روز پنج شنبه هفته گذشته بیماری آقای خانی زاده در زندان بوکان شدت میگیرد،
جهت مداوا او را به بهداری زندان مرکزی ارومیه منتقل کردهاند ».به گفتهی کردپور،
این زندانی در نهایت بر اثر وخامت حال در زندان ارومیه درگذشته است}1{».
ناصر خانیزاده به ات هام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت و به  ۷۲ماه حبس
محکوم شده بود.
فهرستمنابع :
 3ـ مرگ یک زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه ـ مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/9007-1.html
 1ـ زندانی کرد در حال مرگ به بهداری منتقل شد ـ روزآنالین
http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/9007-1.html

نام:محسنقاضیزاده
سن21:
تاریخمرگ25:فروردین
9319
محلمرگ:درمنزلبعداز
آزادیاززنداندیزلآباد
کرمانشاه
علتمرگ:ضربوشتمو
شکنجهدرزندان
سازمانیااشخاصمسئول:
مأمورانزنداندیزلآباد
کرمانشاه

محسنقاضیزاده جوان  13ساله به خاطر «جرائم عمومی» در زندان دیزلآباد کرمانشاه

به سر میبرد و جزو زندانیان عادی به شمار میرفت ،اما در تاریخ  15فروردین ماه
 3133چهار روز پس از آزادی از زندان و به خاطر «ضرب و شتم شدید»{ }3جان خود
را از دست داد.
برهان قاضیزاده پدر وی با بیان این که ضرب و شتم او از سوی پزشکی قانونی هم تأیید
شده گفته بود « :محسن  13ساله بود و حدود یکسال بود که به دلیل یکی از جرائم عمومی
در زندان بهسر میبرد و ما هر هفته به مالقات وی میرفتیم ،اما دو ماه پیش که جهت
مالقات به زندان دیزل آباد مراجعه کردیم ،مسئولین زندان به ما اعالم کردند که وی
ممنوع مالقات است .روز بیست و یکم فروردین موفق به اخذ مرخصی برای فرزندم
شدم ،اما پس از چهار روز در منزل خودمان جان باخت .پس از تحقیقات ادارهی پزشکی
قانونی ،علت مرگ فرزندم از سوی این اداره ،ضرب و شتم شدید عنوان شده است».
قاضیزاده در زندان پس از درگیری با مأمورین زندان پس از ضرب و شتم شدید به مدت
 11روز به سلول انفرادی انتقال داده شده و در این مدت مورد رسیدهگی پزشکی قرار
نگرفته بود.
فهرستمنابع :
 .3مرگ در زندان یک جوان ُکرد به خاطر ضرب و شتم در زندان ـ آژانس خبری ُکردپا
http://www.kurdpa.net/?id=3867&besh=dreje
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نام:محمدمهدیزالیه
نقشبندیان
سن46:
تاریخمرگ95:خرداد9319
محلمرگ:زندانرجاییشهر
علتمرگ:عدمرسیدهگی
پزشکی
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینزندانرجاییشهر

زندان مداوم در تاریخ  35خرداد ماه
محمدمهدی زالیهنقشبندیان بعد از حدود دو دهه تحمل
ِ
 3133پس از انتقال از زندان به بیمارستان جان خود را از دست داد}3{.
نقشبندیان که نزدیک به  13سال در زندان به سر برده بود ،از مجروحان شیمیایی جنگ ایران
و عراق بود و به اتهام «همکاری با یک حزب ُکرد» به حبس ابد محکوم شده بود.
«آلودگی محیط زندان و سابقه آلودگی شیمیایی ریههای» این زندانی سبب وخامت حال وی شد،
اما مسئولین زندان رجاییشهر تا تاریخ سوم خرداد ماه  3133توجهی به وضعیت این زندان
نکرده بودند که این مسأله موجب وخامت حال جسمی نقشبندیان شد}1{.
وی پس از این به بیمارستان منتقل شده و پس از دو هفته به در بیمارستان جان خود را از
دست میدهد .مسئولین قضایی نسبت به مرگ این زندان واکنشی نشان نداده و در این زمینه
پاسخگو نبودند.
فهرستمنابع :
 .3مرگ دومین زندانی محبوس در زندان رجایی شهر ـ هرانا
http://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/12503-1.html
 .1مرگ یک زندانی سیاسی کرد در رجاییشهر ـ مردمک
http://www.mardomak.org/story/71266



نام:محمدزینتی
سن39:
تاریخمرگ27:بهمن9319
محلمرگ:زندانمیناب
علتمرگ:عدمرسیدهگی
پزشکی
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینقضاییوزندان

محمدزینتی فرزند منصور زندانی ُکرد در سن  13ساله گی و هشتمین سال دوران محکومیت
خود در حالی در زندان جاناش را از دست داد که رسیدهگی پزشکی به او میتوانست ،جاناش
را نجات دهد.
این زندانی که به زندان میناب شهرستان میناب در استان هرمزگان تبعید شده بود به اتهام
«نگهداری سالح و حمل مهمات» به حبس ابد محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر
استان کردستان نیز به تأیید رسیده بود.
شامگاه  12به من  3133زینتی در زندان دچار «خونریزی» معده شده و «به دلیل عدم
رسیدگی و ارائهی مراقبتهای پزشکی از سوی مسئوالن زندان»{ }3جان خود را از دست
میدهد ،تا به جرگهی زندانیان بپیوندد که جانشان در زندان به خاطر نداشتن امکانات پزشکی
و عدم توجه مسئولین زندان از دست برود.
فهرستمنابع :

 .3یک زندانی ُکرد در شهر مینان استان هرمزگان جان باخت ـ کردپا
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=8547
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نام:سامانامینی
:سن
تاریخمرگ21:اردیبهشت
9312
محلمرگ:زندانمرکزیسنندج
علتمرگ:عدمرسیدهگیپزشکی
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینزندانسنندج

سامان امینی  زندانی عادی دیگری است که به خاطر عدم دسترسی به خدمات
پزشکی و بیتوجهی مسئولین قضایی و زندان جاناش را از دست داده است .
بر اساس گزارش های منتشر شده سامان امینی که به دلیل جرائم عمومی در زندان
مرکزی سنندج دوران حبس خود را تحمل میکرده حدود شش ماه از بیماری در
قسمت گردن خود رنج میبرده است و به همین علت جان خود را از دست داده
است}3{ .
فهرستمنابع :

 .3مرگ یک زندانی در زندان سنندج ـ آژانس خبری موکریان
http://www.balatarin.com/permlink/2012/5/11/3022184

زندانی  11ساله و شهروند ُکرد به نام خباتمرادی روز  34مرداد ماه در زندان
مرکزی سنندج در کردستان به خاطر نرسیدن داروی «انسولین» جان خود را از
دست داد.
خبات مرادی بر اساس گزارشهای موجود به بیماری «دیابت» مبتال بوده و نیاز
به داروی انسولین داشته است که به علت «بیتوجهی مسئوالن» و «عدم تزریق»
این دارو در قرنطینهی زندان سنندج جان خود را از دست داد}3{.

نام:خباتمرادی
سن21:سال
تاریخمرگ94:مردادماه
9312
محلمرگ:زندانمرکزیسنندج
علتمرگ:عدمرسیدهگیپزشکی
سازمانیااشخاصمسئول:
مسئولینزندانسنندج

فهرستمنابع :

 .3مرگ مشکوک یک زندانی ُکرد در زندان مرکزی سنندج ـ ُکردپا
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=11476
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وارطان
بهار ،خنده زد و ارغوان شکفت
در خانه ،زير پنجره ،گل داد ياس پير
دست از گمان بدار
با مرگ نحس پنجه ميفکن
بودن به از نبود شدن خاصه در بهار
وارطان سخن نگفت؛
سرافراز ،دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت...
وارطان سخن بگو
مرغ سکوت ،جوجه مرگی فجيع را در آشيان به بيضه نشسته ست
وارطان سخن نگفت؛
چو خورشيد
از تيرگی درآمد و در خون نشست و رفت
وارطان سخن نگفت
وارطان ستاره بود
يک دم در اين ظالم درخشيد و جست و رفت
وارطان سخن نگفت
وارطان بنفشه بود ،گل داد و مژده داد
زمستان شکست و رفت
احمد شاملو

