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.دوشنبه ٢١ بھمن ١٣٨٧ ھ .ش

ناگفتھ ھایی از پرونده وبالگ نویسان؛ بر ما چھ گذشت؟

انقالب تھران" با گذشت و  87 اطالع يافتم که"شعبه 1059 دادگاه جزایی  چھارشنبه گذشته 16 بھمن 

ھا و فرجام پرونده برخورد با وبالگ  و ابھام در  از سرگردانی  و 4 سال پس  بیش از 4 سال از بازداشتم ، 

و به "پرونده من و بیش از 20 نفر ديگر ،ھمراه بود  اينترنتي که با بازداشت چنین ماھه  وب سايت ھاي 

وبالگ نویسان" شھرت دارد، اقدام به صدور حکم کرده است.

با حسیني"  "قاضي  امضاي  به  نھايت  در  پرونده  قاضي  تغییر  4 بار  از  پس  که  شده  صادر  حکم  در 

قاضي دادگاه انقالب"رسیده،من شھرام رفیع زاده به و  عنوان"ريیس شعبه 1059 دادگاه جزايي تھران 

میرابراھیمی،جواد غالم نويس ديگر(امیدمعماریان،روزبه  وبالگ  و  روزنامه نگار  متھم دیگر  ھمراه سه 

تمیمی) در مجموع به 8 سال و نیم زندان و 124 ضربه شالق محکوم شده ايم.

امضاء کننده،آن گونه که در حکم خود از ھر جھت بر مبانی سستی بنا شده است. قاضی  حکم صادره 

ھمان"اعترافات قاضي  مورد نظر  متھمان" بوده است."اقرار"  استنادش "اقاریر  اصلی ترین  انشاء کرده 

من و ما تحت شکنجه جسمي اجباري"است که بنابر سناريوي از پیش طراحي شده در مرکزي ديگر،از 

و انفرادي بازداشتگاھي مخفي،تھديد خود  و دست بند،نگھداري طوالني در سلول  و رواني،چشم بند 

و ھر فرسا،بي خبري مطلق،عدم دسترسي به وکیل  و شتم،فشارھاي رواني طاقت  خانواده،و ضرب 

وجود و موجود زنده ديگري در طول چندماه بازداشت غیرقانوني اخذ شد.

بارھا و  بارھا  اجباري"  آن"اعترافات  رد  ضمن  متھمان  ديگر  و  من  اين  از  پیش  که  است  درحالي  اين 

در قضائیه  قوه  رییس  شاھرودی  ھاشمي  آقای  ايم،و  برده  کشور  مختلف  مقامات  به  را  شکايتش 

و آن چه برما رفته بود،مالحظه ماه 83 داشتیم پس از شنیدن شکايت ما  مالقاتي که با وي در 22 دي 

اعترافات آن  از اخذ  ما"خود نیز  اجباری  اعتباري اقارير  آثار بازداشت،و توضیحات مان،ضمن تاکید "بر بی 

اجباري تحت شکنجه و سلول انفرادی متاثر شده بود.

صادره جلب توجه می کند این است که قاضی پرونده قصد نداشته، تا واقعیت آنچه از خواندن متن حکم 

و غیرقانوني در غیر انسانی  و شرایط  علیه وبالگ نويسان،بازداشت ھا  ھای پشت پرده پرونده سازي 

آن را که ھم در دادگاه و ھم پیشتر نزد دیگر مقامات رسمی بیان شده،و به طور رسمي جريان تشکیل 

و نقض حقوق بشر در اين پرونده به تائید رسیده را ببیند،و آشکار قوانین جاري در کشور  نیز موارد نقض 

حتی دستورات صریح و علنی رئیس قوه قضاییه نیز نادیده انگاشته شده است.

آن را براي خودم محفوظ مي دانم،و محتواي آن را من نه تنھا به حکم صادره اعتراض دارم،بلکه حق نقد 

و ديگر متھمان از احکام ظالمانه مي دانم،چرا که محتواي حکم خود تائیدي بر بي گناھي من  نمونه اي 

است.

به عنوان يکي از متھمان پرونده وبالگ نويسان براي دفاع از حقوق نقض شده خودم و ديگر متھمان اين

قضائیه جمھوري اسالمي که در جلسه اي حضوري قوه  قول ريیس  پرونده،به 4 سال خوشبیني ام به 

وعده برخورد با عوامل متخلف در پرونده وبالگ نويسان اعم از قضات و ضابطان و ديگران را به ما داد،و از

ما خواست تا شرح آن فاجعه را براي حفظ آبروي ايران با ديگران بازگو نکنیم،پايان مي دھم.

وعده ريیس قوه ولی گويا عملي کردن  من به آن درخواست ريیس قوه قضائیه در اين 4 سال عمل کردم 

قضائیه امکان پذير نبوده و نیست.

اينکه"حاضر نیستم ظلم مضاعفي را تحمل کنم" در نخستین گام متن دفاعیه خودم اعالم  اين با  بنابر 

عالوه بر متن  منتشر مي کنم،اين  وبالگ نويسان در پايیز 85 ارائه شده را  اولین جلسه دادگاه  که به 

اتھام در چندين اين جانب براي رفع  وکیل محترم  و تالشي است که جناب دکتر محمد سیف زاده  دفاع 

از من انجام داده از 4 سال گذشته و تنھا به جھت نگاه انساني شان براي دفاع  و در بیش  جلسه دادگاه 

اند.

وگرنه وارده نوشته شده ،  و اتھامات  موارد مطرح شده در بخش قضايي پرونده  اين دفاعیه در چارچوب 

ابعاد فجايع "پرونده وبالگ نويسان" بسیار گسترده تر است.

متخلف،"آمران"و"سناريو ماموران  بر  عالوه  متخلف،و  قضائي  مقام  چند  از  غیر  سازي  پرونده  اين  در 

و"پرونده سازان"،و افرادي در برخي رسانه ھاي خاص حکومتي،و نھادھاي ديگر نقش داشته سازان" 

کلیدداران"اتاق از  و  کیھان"  روزنامه  در  فقیه  ولي  نماينده  شریعتمداري  آن"حسین  يک نمونه  که  اند 

معجزه"است که "نمايندگي تواب سازي و بازداشتگاه ھاي مخفي"را نیز بر عھده دارد.

اين پرونده و متخلفان در  ھا،و ساير تخلفات  شرح آن طراحان و سناريو سازان،سناريوھا و پرونده سازي 

را نیز در آينده بازگو خواھم کرد.

متن دفاع شھرام رفیع زاده ارائه شده به دادگاه پرونده بالگ نويسان در پايیز 85:

این جانب شھرام رفیع زاده،در ساعت 3 بعد از ظھر روز 17 شھریور سال 1383 در حالی که در محل کارم

اداره مامور  را  که خود  لباس شخصی  فردی  که  بودم،مطلع شدم  کار  به  روزنامه"اعتماد" مشغول  در 
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و اتاق رفتم  به  اطالع خودم  اتاقم حاضر شده است.به محض  کرده،در  معرفی  انتظامی  اماکن نیروی 

احضاریه ارائه برگه  مذکور با  ھر کاری دارد بگوید.مامور لباس شخصی  او خواستم  از  ام  معرفی  ضمن 

صبح 18 ادای توضیحات  از من خواست تا برای  ای که تاریخ یک روز پیش یعنی 16 شھریور را داشت 

18 ساعت 8 صبح  ھم گفتم که  من  و  کنم ،  مراجعه  خیابان مطھری  واقع در  اماکن  اداره  شھریور به 

شھریور به آنجا مراجعه خواھم کرد.

و دلیل احضار نیز بود،آمده بود که باید مھر شماره  و فاقد  احضاریه اي که تاریخ 16 شھریور را داشت  در 

از آن را در ساعت 3 بعد  مذکور  مامور  اماکن حاضر شوم،اما  اداره  17 شھریور در  راس ساعت 8 صبح 

ظھر 17 شھریور به من تحویل داد.

اتاقم در اداری باردیگر به  و در پایان ساعت  با این حال آن مامور لباس شخصي نزدیک به یک ساعت بعد 

من از  سئوال  يک  است تا  منتظر  جلوی روزنامه  پرونده در  مسئول  کرد که  اعالم  مراجعه ،و  روزنامه 

ورود به مجبور خواھند شد تا با  این سئوال به دم در روزنامه نروم،آنھا  من برای پاسخ به  اگر  بپرسد،و 

روزنامه و حتی استفاده از اسلحه و دست بند مرا از روزنامه منتقل کنند.

برای پیشگیری از چنین بی حرمتی به ساحت مطبوعات و ھمکارانم در روزنامه ،بدون این که اجازه پیدا

کنم تا به مسئوالن روزنامه "اعتماد" این موضوع را اعالم کنم تحت الحفظ مامور به دم در روزنامه رفته و

در آن جا با چھار نفر مواجه شدم.

اقدام ھا از من خواستند تا برای پاسخ به يکی دو سئوال به ھمراه شان بروم.توضیح دادم که این  آن 

نشان را  شناسایی خود  کارت  چنین  ھم  بدھند،و  من نشان  به  دارند  جلبی  حکم  اگر  و  جلب  یعنی 

بدھند.پاسخ این درخواستم اما نشان دادن اسلحه ای بود که یکی از ماموران به ھمراه داشت.

انتظامی واقع در خیابان مطھری اداره اماکن نیروی  و با خود به  آن باالجبار مرا سوار پیکانی کرده  پس از 

حکم گونه  ھیچ  دادن  نشان  بدون  و  برده  منزل  به  مرا  ماشین  تغییر  با  الحفظ  تحت  جا  آن  بردند.از 

میر ابراھیمی و یکی دیگر از ھمکاران را مورد ھمکارانم آقای روزبه  بازرسی،منزل مشترکم با دو تن از 

تفتیش قرار دادند.

ھمراه به  خودم را  ھاي  کتاب  از  نامه دادرسی"  و"آئین  اساسی"  کتاب"قانون  مراجعت دو  ھنگام  در 

ماشین را عوض اماکن نیروي انتظامي برای بار سوم  ھنگامی که در حیاط اداره  بردم،اما ساعتی بعد 

احترامی تمام کلفت کردند،با بی  ھای  و پرده  ھای سیاه  ون سفید با شیشه  مرا سوار یک  کرده ،و 

کرد"آنجايي که می اعالم  از من گرفت،و  آئین دادرسی را  و  قانون اساسی  آن کتاب  ماموران  از  يکی 

روی اين کتاب ھا به دردت نمی خورد".

از پشت سر چشم افرادی  و  مواجه  مورد نظر  از پشت سر در خودروی  و شتم  ضرب  لحظاتی بعد،با 

ھايم را بسته و به دست ھايم دست بند زده و با زور سرم را در اتومبیل به پايین صندلی ھا فرو کردند.

من و نه بر کس دیگری مشخص نشده آن به بازداشتگاھی مخفي منتقل شدم که تاکنون نه بر  پس از 

که اين بازداشتگاه کجاست و تحت نظر چه ارگانی فعالیت می کند.

متر و نیم در دومتر و 73 روز در انفرادی منتقل کردند؛سلولی به ابعاد یک  در بازداشتگاه مرا به سلول 

این مدت با چشم بند بودم و تنھا روزی چنین سلولی که تجسم زنده به گوری مطلق بود،ماندم.در تمام 

انفرادی آن به مدت 13 روز نیز به بند  از  سه بار برای رفع حاجت به دستشویی برده مي شدم.و پس 

اعدام محکوم شده بود اتھام قتل 22 کودک به  مجاورت سلول محمد بسیجه،کسی که به  اوین و  زندان 

منتقل شدم.(درمجموع 86 روز بازداشت بودم)

و ھای رکیک به خود  و شتم،انواع فحش  ھمراه ضرب  از بازداشت به  از نخستین لحظات پس  بازجويی 

مرتکب گناھی  اینکه چه  در پاسخ  و  شکل ممکن  خشن ترین  شد.بازجو (بازجويان)به  ام،آغاز  خانواده 

و چشمم بسته و تا چندین ساعت در حالی که دست  قرار داده ،  و شتم خود  آماج ضرب  ام مرا  شده 

اتھامی چنین می بود انواع ضربات به سر و صورت و جای جای بدنم وارد کردند،اما نگفتند به چه گناه یا 

کند.

این سخن او بود ھا گذشت،و تنھا چیزی از بازجو می شنیدم  فردای روز بازداشت نیز با انواع شکنجه 

که با اشاره به یکی از مقاالتم با عنوان "اتاق معجزه" به شکل دیوانه واری فریاد می زد که "این جا اتاق

مادرم که در سال ھر چقدر می خواھی بزن اما لطفا به  قحبه".از او خواھش کردم  معجزه است،مادر 

نبود.الزم ھا  حرف  اين  بدھکار  گوشش  ظاھرا  مسلمان(؟)  بازجوی  نده،اما  فحش  رفته  دنیا  1357 از 

است يادآوری کنم که انواع مختلف فحش ھای رکیک دیگر را نیز بر زبان می آورد که شرم دارم از گفتن

شان.

دیگری که و شخص  بازجو  منتقل کردند،و  بازداشتگاه  اتاقی دیگر در  چشم بسته به  ھنگام،مرا  شب 

و خطاب به من گفت که بايد "با ما معرفی کرد  قیافه متشرعان را به ظاھر داشت،خود را قاضی پرونده 

آن چه حاج آقا می خواھد را بنويسی." گفت که "از فردا در اختیار حاج آقا ھستی"،و ھمکاری کنی و 

ھمین جا تو را بکشیم و زنده به گورت کنیم.ھیچ کس ھم نمی داند که تو االن گفت که "ما می توانیم 

کجایی و چه کسی تو را گرفته".از بازجو ھم خواست که ھر بالیی می تواند سرم بیاورد.

ضرب و شتم،توھین و تحقیر و فحاشی،و انواع شکنجه ھای روحی که از تھدید به مرگ خودم آغاز می

ادامه می یافت در طول تمام ھمکارانم  و  ام،و بازداشت دوستان  و خانواده  فرزندانم  مرگ  شد،و تا به 

دوران بازداشت ادامه داشت.

بازجویی ھا و شکنجه در تمام طول دوران بازداشت ادامه داشت، و پس از یک ھفته بازجو به صراحت به

به خیر عاقب  توبه"کنم  و  "اعتراف  می خواھد  آنچه  اگر به  و  است  پرونده سیاسی  این  که  من گفت 

خواھم شد.با این حال او از من می خواست که به روابط نامشروع اعتراف کنم.و در برابر این توضیح که

اختیار کرده و دارای سه فرزند ھستم با ضرب و شتم و قرار دادن اسامی من از نوزده سالگی ھمسر 

ھا اعتراف کنم،می از آن  از من می خواست که به رابطه با (حداقل) یک نفر  ھمکاران خانم  چند تن از 

گفت"یک نفر را قبول کنی که «کردی» کافی است."

او توضیح دادم که این در طول مدتی که برای پذیرش اعتراف اخالقی تحت شکنجه قرار داشتم بارھا به 

این حال وضو دارد بازجويی می کند. با  انسانی است،اما او مدعی بود که با  کارش غیر اسالمی و غیر 

شرم دارم که آنچه را که او از صحنه ھای خیالی رابطه نامشروع برايم توضیح می داد،اينجا بنويسم.

ھا را بازداشت می خانم  اين  از  قرار گرفتم که يا يکی  نرفتم،مورد تھدید  اعترافی  وقتی زیر بار چنین 

آنکه بازجو می گفت و يا  مورد اعتراف می گیرند ،  از او(شخصي که دستگیر خواھندکرد) در اين  کنند و 

از یکی از زنان متھم به روسپیگري که به گفته بازجو به طور معمول به بخش ديگري از ھمان بازداشتگاه

منتقل می شدند چنین اعترافی بر علیه من می گیرند.
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ھای دیگر بپذيرم، اينجانب ھرگز حاضر نشدم چنین اعترافی را برای بی حیثیت کردن خانم  با این وجود 

ھای محترمی که اساس ديکته بازجو تنھا به" دست دادن" با برخی خانم  و بر  در نھايت و تحت شکنجه 

در طول عمرم ھرگز دستشان را نیز لمس نکرده ام،اعتراف اجباری کردم.

برای آبرويي  که شرحش  روحی  و  فیزيکی  مختلف  ھای  شکنجه  تحت  بازجويی  از  دیگری  مرحله  در 

من گناھان  از  فھرستی  خواستار  شکستنم  درھم  برای  گذارد،بازجو  نمی  باقی  اسالمی  جمھوری 

قرار ھربار تحت شکنجه  اما  ھر چه نوشتم پاره شد.ھزار بار نوشتم که بی گناھم  مرحله  این  شد.در 

گرفتم.

انسانی دست بسته سرانجام به قول خودشان با "خوردکردنم" و در ھم شکستنم بازجو موفق شد که 

فضیحت فحش و  ارعاب و  استفاده از تھدید و  انفرادی،و با  و در سلول ھای  را در بازداشتگاھی مخفی 

کلیه"اعترافات که  کنم  می  تاکید  بیافزاید.لذا  توابان  جمع  بر  خودش"توابي"را  قول  به  بشکند،و 

اجباري"صورت گرفته بر اثر ھمین شکنجه ھا بوده است،و این را پیشتر نیز در مالقات(22 دي ماه 83) با

جناب آقای ھاشمی شاھرودی ریاست قوه قضاییه جمھوری اسالمی نیز به طور رسمي بیان کرده ام.

نکته مھم اما چگونگی نوشتن این اعترافات است که توضیح می دھم:

از اعترافات  اجباری،محورتمام  گیری  اعتراف  مرحله  و جسمی،در  ھای روحی  انواع شکنجه  عالوه بر 

را "نماینده سیاسی است،خود  این پرونده  این که  باره بر  ھزار  تاکید  شد.او با  ارائه می  سوی بازجو 

ایشان قضاییه  قوه  ریاست  با  دیدار  کرد(در  می  معرفی  قضاییه"  قوه  رییس  شخص  "نماینده  نظام"و 

مورد نظرش اعترافات اجباری  و بر این نکته تاکید داشت که اگر  داشتن چنین نماینده ای را تکذیب کرد) 

خواھد ھمان  بخواھد  تیم بازجويي)  و  خودش(بازجو  ھر چه  و  است  تحت کنترل"  بنویسیم "قاضی  را 

شد.

برای تایید این که اعترافات اجباری من و دیگر متھمان بر اساس محور ھای مورد نظر بازجو بوده به نظرم

و مطابق نمونه)یک روزنامه ادبیات(  ادبیاتی مشابه  ما خواسته شد تا با  از  نگاھی کافی است چرا که 

افراد اسامی  از  آوردن فھرستی  و  ھا  ھای تمام بازجویی  خاص یعني روزنامه"کیھان" بنویسم،و محور 

افراد را در تمام طول این  از  مختلف که توسط بازجو به من دیکته شد اجباری بود،در حالی که بسیاری 

طور در ھمین  ام.و  ھا نداشته  آن  از  اطالعی  و  آشنایی  گونه  ھیچ  ھرگز ندیده،و  خودم  دوران زندگی 

و حتا و دوستی  میرابراھیمی با دیگر متھمان ارتباط  استثنای آقای  این جانب به  متھمان نیز  مورد سایر 

آشنایی(قبلي)نداشته ام.

شاملو،نویسنده احمد  معاصر  مرحومم؛شاعربزرگ  دوستان  علیه  بر  اجباری  اعترافاتی  اما  مھم  نکته 

و محمد جعفر پوینده فقید ھوشنگ گلشیری ،و دو عضو شھید کانون نویسندگان ایران محمد مختاری 

احمد است که  در حالی  این  شدم.و  نوشتن شان  مجبور به  بود که  بازجويان  نظر  مورد  ھای  محور  با 

ماه سال 1379 ،و ھوشنگ گلشیری در خرداد 1379 از دنیا رفته بودند،و محمد مختاری شاملو در مرداد 

17 در  من  1377 بودند،و  در سال  ای  زنجیره  ھای  قتل  شوم  قربانی توطئه  دو  پوینده  محمد جعفر  و 

شھريور 1383 چندين سال پس آن بازداشت شده بودم.

از شمار اصالح طلب  چند چھره سیاسی  و  زنان،روزنامه نگاران  ایران،فعاالن حقوق  کانون نویسندگان 

دیگر کسانی بودند که ھدف این بازجویی ھا و"اعترافات اجباری"و"تک نویسی ھا"بود.

ھمه مشکالت یک حکومت حل امکان دارد  وبالگ نویس  و  آیا با دستگیری یک روزنامه نگار  نمی دانم 

و چند جوان بی گناه دیگر که به پرونده وبالگ آمران بازداشت این جانب  شود یا نه،اما به نظرم عامالن و 

آن بودند تا کلیه مسایل اجتماعی،سیاسی،فرھنگی جمھوری اسالمی را از نویسان مشھور است بر 

طریق اخذ"اعترافات اجباری"حل کنند.

ھای کشور از شخصیت  فھرستی  نویسی برای  اجباری،درخواست تک  اعترافات  نکته دیگر در گرفتن 

مزروعی،بھزاد زاده،علی  تاج  مصطفی  آقایان  جمله  از  سیاسیون  از  برخی  از  فھرست  است.این 

از جناح راست  معروف  نیروھای  از  برخی  به  آغاز،و حتی  سعید حجاریان  و  میردامادی  نبوی،محسن 

تنھا جھت این جانب  است که  شد.الزم به توضیح  محبیان ختم می  امیر  و  ھاشمی  طه  آقایان  جمله 

و با برخی سه یا افراد یک بار  این  از  بر رسالت خبرنگاری با برخی  و بنا  اعتماد  مصاحبه برای روزنامه 

مورد نظر از نزدیک،در مالعام،و با حضور دیگران مالقات و گفت و گو کرده ام.و بسیاری از افراد  چھار بار 

ارتباطی نداشته بازجویی ھا را ھرگز در عمرم چه به طریق حضوری،یا تلفنی،یا ھر نحو دیگر ھیچ گونه 

ام.

مجبور و بازجو  از آزادی ظاھری از بازداشت تحت فشار دادستان(سعید مرتضوي)  این حال حتی پس  با 

مزروعی شدم که در آقای علي  به ایراد شھادت کذب تلویزیوني(در جنب دفتر دادستان تھران) بر علیه 

تلویزیون گفته شد آنچه در  که تمام  اعالم کنم  عذرخواھی کرده،و  ایشان  از  می دانم  ھمین جا الزم 

تحت فشار روانی و شکنجه و تھدید خانواده ام بیان کرده و ھمه را تکذیب می کنم.

پذیرش از  شدم تا  وادار  بازجو  فشار  بازداشت،تحت  ھنگام  در  که  کنم  می  اعالم  چنین  ھم  اینجانب 

داری کنم.وکالت نامه محمد سیف زاده خود  آقای دکتر  انسان دوست،جناب  و  محترم  وکیل  وکالتنامه 

قرار شتم  و  ضرب  مورد  آن  از  قبل  که  من رسید  زمانی به رویت  توسط بازجو  و  بازداشتگاه  ایشان در 

بپذیرم وکیل  عنوان  را به  ایشان  اگر  که  تاکید بازجو  و  درخواست  به  با تھدید،و  آن نیز  از  پس  گرفته،و 

وکالتنامه شدم.بازجو مجبور به رد  تھدیدھای مشابه  انتظارم خواھد بود،و با  20 سال زندان در  حداقل 

بدھم که محترم نسبت  وکیل  به  آمیزی  توھین  القاب  وکالتنامه  در ذیل  خواست که  از من  ھم چنین 

آزادی از  وکیل ندارم."پس  وکالتنامه نوشتم"فعال نیازی به  تھدید تنھا در ذیل  و  فشار  اینجانب با تحمل 

عھده این جانب را بر  ایشان خواھش کردم تا وکالت  و از  مراجعه  مجددا به آقای دکتر محمد سیف زاده 

عھده بر  را  جانب  این  قانونی  وکالت  ایشان  و  مواجه  دوست  انسان  وکیل  این  موافقت  با  بگیرند،که 

گرفتند.

به اداری  ساعت  از  بند پس  دست  و  بند  چشم  با  اتھام  تفھیم  برای  سوم بازداشت  و  چھل  روز  در 

مرا تھدید به حکم حداقل بیست سال زندان دادسرای فرودگاه منتقل شدیم.که در آنجا بازپرس بار دیگر 

صراحت اتھامات را به  از  ھیچ یک  اعترافات کرد.ھر چند که من تالش کردم که  وادار به پذیرفتن  و  کرد 

نپذیرم.

انتقال مجدد در حالی که با چشمبند و دستبند در داخل خودرو به ھمراه دیگر در ھمان روز و در ھنگام 

مفرط به داخل اتومبیل و در حالت گشنگی و تشنگی  ماه رمضان  بازداشت شدگان بودم،در ھنگام اذان 

مغرب اتفاق اتفاق درست در لحظه اذان  وارد شود.این  فلفل زدند تا شکنجه ای مضاعف بر ما  فوق گاز 
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افتاد که حتی با اعتراض بعضی از ماموران حاضر در صحنه نیز مواجه شد.

از اعترافات دیکته شده،و تصویربرداری در جلوی دوربین و وادار کردن به روخوانی  گرفتن اعتراف اجباری 

از سناريو تواب اوین بخش ديگري  وقت زندان  اتاق رییس  ابتدا در بازداشتگاه مخفی،و در  مرحله  در دو 

سازي آمران ن بازداشت بود.

و به منتقل شده،  اوین  ایزوله زندان  از بندھای  از بازداشتگاه مخفي به یکی  روز  و سه  ھفتاد  از  پس 

اعدامی که 22 کودک را به مدت 13 روز در جوار سلول محمد بسیجه(معروف به محمد بیجه) محکوم به 

آن ھای  سلول  متھمان در  از  دیگر  ھمراه برخی  قرار داشت،و به  اعدام  آستانه  و در  قتل رسانده بود 

نگھداری شدم.

بر بازجويي،و  و  بازداشت  تیم  نظر  مورد  ھای  محور  اساس  ظاھری"بر  به"آزادی  منتھی  روزھای  در 

متھمان وادار به نوشتن توبه نامه از شروط آزادی خودم و سایر  اساس"نامه مشابه" به عنوان تنھا یکی 

شدم.

ھرکاری اگر  و  ھم داری  مرا تھدید کرد که"تو سه تا دسته گل  صوری"  از"آزادی  این حال بازجو پیش  با 

اطالع ریاست قوه قضاییه نیز رسانده ام اونھا اتفاقی بیفته".این نکته را این جانب به  بکنی ممکنه برای 

و در مورد تھديد فرزندان و خانواده ام به طور مفصل به آقاي ھاشمي شاھرودي توضیح داده ام.

میدان اماکن  اداره  به  صوري"  فرداي"آزادي  صبح  در  احضار مجدد  و   ، 83 ماه  11 آذر  صوری"در  "آزادی 

مراجعه کنیم تا چنین بنماید که به ھای  ما داده شد تا به خبرگزاری  احضار"توبه نامه" به  این  نیلوفر.در 

ظاھر داوطلبانه درخواست انتشار آن را داریم.

پس از آن چندین بار احضار خیابانی و تھدید و فشار برای ھمکاری و گرفتن نامه ھاي مشابه که به علت

تن ندادن بارھا مورد تھدید واقع شدم.

از احضار  آنجا رفتم.سه بار  فرزندم به  علت بیماری  ھنگامی که به  به  مراقبت در شھرستان  و  تعقیب 

شھرستان به تھران و دفتر دادستان،به وسیله تھدید تلفنی در عرض سه روز.چون ھربار پس از مراجعه

در"شوی به شرکت  اجبار  نھایت  می رفتم.در  شھرستان  به  فرزندم مجدد  بیماری  خاطر  تھران به  به 

دفتر محل  در  تھران  دادستان  مرتضوي  سعید  و  بازجو  تھدیدات  از  پس  اجباري"  اعتراف  تلویزیونی 

دادستانی تھران.

این از شنیدن  منجر به تصمیم من به خودکشی شد،و بازجو تنھا پس  احضار خیابانی،که  تداوم تھدید و 

من بر  فشار  از  ای  اندازه  تا  دارم  خودکشی  به  تصمیم  و  نوشته  را  چیز  ھمه  ای  نامه  در  من  که 

شدم که به خیابانی بازجو جواب ندادم،تھدید  احضارھای  و  ھا  تلفن  که من دیگر به  آن  از  کاست.پس 

بازداشتگاه بازگردانده مي شوم.

قضاییه،مجددا توسط ماموران مسلحی که در ھمین ھنگام و تنھا چند روز پیش از مالقات با ریاست قوه 

احضاریه از دیدن  شدم.پس  مراجعه کرده بودم،به دادسرا(فرودگاه)احضار  دفتر روزنامه  من به  غیاب  در 

رسمی برای بازداشت مرا به طور  بازجو  به دادسرا، بازپرس در حضور  مراجعه  و  نشان دوم  و  بی نام 

آقای خاتمی بنویسم و بگویم که"شکنجه نشده ھر دو از من خواستند تا نامه ای به  مجدد تھدید کرد.و 

ام." که با مخالفت من مواجه شدند.

ایرادات شکلی پرونده.چون درخواست جعل نامه ای ديگر با تاریخ 42 روز پیش از سوی بازپرس به بھانه 

امضای من نرسیده ماھه بازداشت به  تداوم سه  آزادی به رغم  ھیچ گونه حکم رسمی بازداشتی یا 

اطالع ماه 83 نیز به  قضاییه در دی  قوه  ھاشمی شاھرودی ريیس  آقای  موضوع را در دیدار با  بود.این 

ایشان رسانده ام.

این وبالگ نويسان) در  متھمان پرونده  ھمراه ديگر  83 به  ماه  قضاییه ( در 22 دی  قوه  مالقات با رییس 

قانونی بودن کلیه مراحل پرونده،و تھدید فرزندانم را شرح دادم،و ھا و غیر  دیدار من بخشی از شکنجه 

مربوطه را فجایع  این جلسه نیز  ای رخ داده است.سایر شرکت کنندگان در  فاجعه  توضیح دادم که چه 

و تحت شکنجه فشار  اجباري)چون زیر  اقاریر ما(اعترافات  این که  اعالم  شرح دادند.آقای شاھرودی با 

متخلفان برخورد قول دادند که با  ما گذشته  آن چه بر  از  ضمن تاثر  بوده،به طور کلی باطل است.ایشان 

خواھند کرد.(اين جلسه نزدطک به 2 ساعت و نطم به طول انجامید که جزئیاتش مفصل است).

و اما الزم می دانم نکات دیگری را نیز به اطالع برسانم:

انواع آن،مورد  پس  حتی  1383 ،و  11 آذر  تا  17 شھرویور  تاریخ  در  بازداشت  ھنگام  از  جانب  یک:این 

ایم.من شده  مرگ تھدید  ام به  و خانواده  و خود  گرفته  قرار  جسمی  و  روحی  ھای  تھدیدھا،شکنجه 

قربانی پرونده ای شده ام که بارھا بازجو درباره آن تاکید کرده بود که"یک پرونده سیاسی"است.

ضمن قوه قضاییه،این جانب  آقای ھاشمی شاھرودی ریاست  ماه سال 1383 با  مورخ 22 دی  در دیدار 

و پیگرد مورد تعقیب  این جنایت را  عامالن  ایشان درخواست کردم که  آنچه بر خودم گذشته،از  تشریح 

اقاریر اجباری به واسطه این که در تحت فشار این که کلیه  ضمن تاکید بر  قوه قضاییه  قرار دھند.ریاست 

ھمین رو این جنایت برخورد خواھند کرد.از  عامالن  اخذ شده باطل است،اعالم کردند که با  و شکنجه 

داد،خودداری پرونده رخ  این  جریان  که در  فجایعی  این  جزییات  ایشان درباره  پایان پیگیری  جانب تا  این 

و به"استناد بلکه باردیگر  فاجعه نیست  آن  عامالن  از چگونگی برخورد با  اکنون نه تنھا خبری  کردم.اما 

غیر و  قانونی  غیر  بازداشت  و  بند  انفرادی،چشم  شکنجه،سلول  تحت  شده  احذ  اجباری"  اعترافات 

انسانی(دربازداشتگاھي مخفی) بار دیگر خودم را در مظان اتھام می بینم.

مخالفان نظام"،این جانب ھر گونه عضویت در چنین جمعیتی را تکذیب اتھام"تشکیل جمعیت  دو:درباره 

کرده و اعالم می کنم که در طول عمرم ھرگز در ھیچ گروه سیاسی عضویت نداشته و ندارم.

آقای این جانب تنھا در دو جلسه مطبوعاتی و براساس وظیفه شغلی خود روزنامه نگاری،در مالعام با 

ام،و ھیچ گونه سخن ایشان نایب رییس مجلس ششم بودند دیدار داشته  ھنگامی که  بھزاد نبوی در 

پرونده ساخته ذھن  موارد مطروحه  است،و کلیه  نشده  جلسات مطرح  این  در  قانون اساسی  خالف 

امنیت مقام ریاست کمیسیون  میردادمادی را در  سازان است.این جانب در تمام عمرم تنھا یکبار آقای 

ملی و سیاست خارجی مجلس مالقات کرده ام.و آقای مصطفی تاج زاده نیز بر ھمین منوال (ھمه اين

ديدارھا عمومي و در مالعام بود).

ایران نیز باید اعالم کنم انجمن صنفی روزنامه نگاران  علی مزروعی ریاست محترم  آقای رجب  در مورد 

اجباری)در دفتر دادسراي تھران) انجام مصاحبه دروغ و  آزادی و  آن ھم پس از  که این جانب تنھا یکبار و 

و به مقصد عذر خواھی ایشان را دیده و و شکنجه انجام شد،تنھا یک بار  ایشان که تحت فشار  بر علیه 

از ایشان حاللیت طلبیده ام.

گروه یا  جمعیت  ھیچ  عضو  ھرگز  جانب  این  نظام  مخالفان  جمعیت  در  عضویت  اتھام  مورد  سه:در 
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ام.و به عضویت در"کانون صنفی "کانون نویسندگان" نبوده  از تشکل  غیر  غیر سیاسی به  و  سیاسی 

ایران است افتخار می کنم،چرا که این کانون دیرسال ترین تشکل صنفی نویسندگان  نویسندگان ایران" 

استقرار مبارزه با سانسور یک دھه پیش از  اجتماعی نویسندگان و  صنفی حقوق  که با ھدف پیگیری 

متحمل خسارات کنون  صنفی نویسندگان تا  حقوق  از  شده،و در راه دفاع  جمھوری اسالمی تشکیل 

جبران ناپذیری و از جمله شھادت چند تن از اعضای خود شده است.

و مطالبی  کلیه  این جانب  نیز  در کیفرخواست)  شده  موارد مطرح  اتھام نشراکاذیب(بنابر  چھار:درباره 

ام،و تنھا پنج مقاله با مقاالت خود را تا ھنگام بازداشت در روزنامه ھای رسمی کشور به چاپ رسانده 

ای کرمان"،"تاوان ھای زنجیره  قتل  نوروزی"،"بازخوانی  افسانه  پرونده  معجزه"،"بازخوانی  عنوان:"اتاق 

اغلب که  مواردی  از  انتقاد  منظور  به  را  آزادگی"  و"برای  کجاست"  دشمن  "پایگاه  اندیشی"،و  دگر 

انقالب قضاییه نیز رسیده،(در وبالگم)و سایت"امروز"متعلق به سازمان مجاھدین  سرانجام به تایید قوه 

اسالمی و سایت"گویا نیوز"،منتشر کردم.

ضد و  ضد اسالمی  برخورد  مربوط به  معجزه"  مقاله "اتاق  موارد مطروحه در  الزم به یادآوری است که 

آئین قضاییه نیز خود با ابالغ  قوه  اجباری است که ریاست  اعترافات  و گرفتن  انسانی برخی از بازجویان 

ایشان این در جریان سخنرانی  عالوه بر  اند،و  نامه حقوق شھروندی بر رفع چنین مواردی تاکید داشته 

و انتقاد از برخورد بعضی دادستان ھا  ایشان به  ھای کل کشور نیز  در بھار سال 84 و در جمع دادستان 

از بازداشت شدگان تا به حدی اظھار نارضایی کردند که تاکید کردند "آن مھر پرونده سازی بر علیه برخی 

ھا را باید شکست"و"در چنین دادسرایی را باید تخته کرد."

یک زن بی از مظلومیت  که حاکی  مواردی مطرح شده  افسانه نوروزی"،نیز  مقاله"بازخوانی پرونده  در 

قضاییه نیز با تبرئه قوه  انتظامي)،که در نھایت  اطالعات نیروي  فرمانده حفاظت  پناه است(درمقابل يک 

خانم افسانه نوروزی بر آن موارد صحه گذاشت.

ایران نویسندگان  نسبت به  قدرت  محافل  از  برخی  بدبینی  از  گزارشی  اندیشی"  دگر  مقاله"تاوان  در 

شده،که حتا ای"منتھی  ھای زنجیره  قتل  انجام به"فاجعه  نگاھی سر  این که چنین  ام،و  مطرح کرده 

لزوم زد،و  اسالمی  جمھوری  حیثیت  بر  ای  فاجعه  چنین  که  ای  ضربه  بر  نیز  مقامات  ترین  عالی 

پیشگیری از تداوم چنین نگاھی تاکید کرده اند.

سازمان وقت  نیازی،ریاست  آقای  سخنان  به  استناد  با  جانب  کجاست"،این  دشمن  مقاله"پایگاه  در 

مآبانه در مراکز حساس ھشدار داده ھای مسلح درباره نفوذ دشمنان با ظاھر مقدس  قضایی نیروھای 

و مسلح  نیروھای  قضایی  سازمان  وقت  ریاست  گزارش  از  مقاله  این  در  شده  ذکر  موارد  بودم.کلیه 

منتشر شده در مطبوعات رسمی کشور آمده بود.

از شھروندان کرمانی قتل چندین نفر  جانب درباره  این  اي کرمان"  ھای زنجیره  قتل  مقاله"بازخوانی  در 

توسط یک محفل که با سوء استفاده از نام"بسیج" به آن قتل ھا مبادرت کرده بودند،نوشته،و تاکید کرده

ایجاد پایگاه بسیج مجوز رسمی برای  قاتالن  این  وجه  ھیچ  به  فرماندھان کرمان  اعالم  بر  بودم که بنا 

فریب چنین مجوزی را دریافت و  ھا برای پنھان کردن خود با ظاھر سازی  قتل  مدتی پس از  نداشتند،و 

کردند.

موردی مطرح ھیچ  آقاجری نه تنھا  ھاشم  اعدام)آقای  (صدور حکم  آزادگی" درباره  "برای  مقاله  در 

از آقای احمد شاملو درباره نوبل ادبیات،و خبر داده شده که چند تن  نشده بلکه ذکر خاطره ای است از 

ھمان سال و ھاشم آقاجری.که اتفاقا در  اند،و از جمله آقای  ایران برای دریافت جایزه نوبل نامزده شده 

مدتی بعد این جایزه به وکیل محترم،خانم شیرین عبادی اھدا شد.

وقت رییس  ترور سعید حجاریان نایب  اولی درباره  قدرت" که  اصالحات"،و "بازی  "شلیک به  ھای  کتاب 

وزارت مجوز  با   (79 سال  ای"است،(در  زنجیره  ھای  قتل  درباره"فاجعه  دومی  تھران،و  شھر  شورای 

اجباری" وادار شدم تا بگویم"این کتاب منتشر شدند،اما در"اعترافات  و ارشاد اسالمي چاپ و  فرھنگ 

ھا با استفاده از نفوذ اصالح طلبان در وزارت ارشاد مجوز دریافت کردند"،در حالی که اساسا در آن ھنگام

و ارشاد اسالمي در اختیار اصالح طلبان بود و بنابراین نفوذ اصالح طلبان در دولت دولت و وزارت فرھنگ 

خودشان بی معنی است.

پنج؛درباره اتھام تشویش اذھان عمومی نیز چنین اتھامی را به ھیچ وجه نمی پذیرم ،و اعالم می کنم

که ھرگز با چنین قصدی کتاب یا مقاله ای ننوشته ام،بلکه ھدفم از نوشتن اصالح امور بوده است.

شش:اتھام شرب خمر را تنھا تحت فشار بازجو پذیرفتم.

این جانب تحت شدیدترین شکنجه ھا فساد"را به شدت رد می کنم چرا که  ھفت:اتھام"ایجاد مقدمات 

حتی از پذیرفتن اتھامات غیر اخالقی پرھیز کردم اما به اصرار بازجو که گفت"باید برای تکمیل پرونده یک

ھمکارم "دست داده اخالقی را بپذیری"،تحت"اعتراف اجباری" پذیرفتم که با برخی از خانم ھای  اتھام 

ام".

از قوانین جمھوری اسالمی تا ھنگام بازداشت در 17 شھریور 1383 ھشت:این جانب ھر گونه تخطی 

قانون مرتکب نشدم،و انتقادات بسیار ھرگز کاری خالف  اعالم می کنم به رغم داشتن  و   ، را رد کرده 

قربانی پرونده سازی،شکنجه،و تھدید شده ام.

ھر چیز دیگر را از تاریخ 17 منتسب،و  و فیلم  ھر گونه نوشته  این جا الزم می دانم که یک بار دیگر  در 

و قضاییه را تکذیب کرده  قوه  از مالقات با ریاست  1383 يعني تا پیش  ماه  22 دی  تاریخ  83 تا  شھریور 

اعالم می کنم که در آن چند ماه"زنده به گور"بوده ام.

و اما در پایان،الزم می دانم اعالم کنم که این جانب در تمام دوران زندگی خود ھرگز جز با درنظر داشتن

ایران عزیز کلمه و مردم،و سرافرازی  از دست رفته شھروندان  و انصاف،و جز برای احقاق حقوق  حق 

این جانب،حاصل غرض ورزی شخصی،و عینک سیاھی است که ننوشته ام.پرونده ساخته شده برای 

فجایع بسیاری رخ این پرونده  می نگرند.در جریان تشکیل  مردم  آن به  از پشت  قدرت  محافل  از  برخی 

داد،آنچه نوشتم تنھا بخشی از این فجایع بوده است.

موارد مطروحه حکم برائت این جانب را از کلیه اتھامات محترم درخواست می کنم با توجه  لذا از قاضی 

ھنگام جانب،که در  این  اعاده حیثیت  به  که نسبت  می کنم  درخواست  فرماید.ھم چنین  وارده،صادر 

بازداشت بارھا توسط مقامات قضایی اتھامات مختلفی به من وارد شده اقدام کنند.

عمومی دارم که چگونه است که در افکار  و  محترم دادگاه  از ریاست  این پرسش را نیز  در پایان  اما  و 

قانونی وجود دارد،اما ھای  ھا محدودیت  انتشار نام و تصویر جانیان در روزنامه  جمھوری اسالمی برای 

وبالگ نویسی کارگر زاده،که در تمام زندگي و  از روزنامه نگار  اجباری"اخذ شده  برای پخش "اعترافات 

مردم،و شھروندان کالمی اش جز شرافت کالم و کلمه چیزی دیگری نداشته،و جز در دفاع از حقوق 
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ننوشته در تمام بخش ھای خبری تلویزیون جمھوری اسالمی اھتمام و جا ھست؟

آیا چنین روش ھایی برای تبدیل شھروندان ایران به دشمن با مدعای"عدالت علوی" و شرافت انسانی

نسبتی دارد؟

شھرام رفیع زاده

دوازده آذر 1385

ناگفته ھا از پرونده وبالگ نویسان در روز

 شھرام رفیع زاده . ۶:۵٠ قبل ازظھر .

درباره ی آزادی بیان, حقوق بشر
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٢١ بھمن ١٣٨٧ ھ .ش.، ساعت ٩:٢٧ سھیل سروش نیا

اگر موافق باشید این مسئله رو در وبالگ و سایتھای دیگه لینک کنم؟

...نیم ساعت دیگه برمیگردم. شاید بخواین تغییرش بدین . به ھر حال

واقعا متاسفم و ما رو ھمراه خودت بدون . امیدوارم ختم به خیر بشه
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ازکشوربه خارج  نگاران  روزنامه  از  بعضی  که  چیست?ازآنجایی  من  تحلیل  به  راجع  نظرت 

دلتنگی به خانواده یکباره 180 درجه تغییرجھت می دھند وبه نفع نظام وعلیه غرب علت 

انرژیشان راصرف حمایت فکرمی کننداگرتمام  انتخابات  شروع به نوشتن می کنندیانزدیک 

کوتاھی یکباربرای مدت  سالی  حدااقل  ایران  به  توانند  کنندواگراوپیروزشود می  ازخاتمی 

بی سروصدا بروند

طلبان اصالح  وعید  باوعده  نتوانید  که  شماریختند  رارودست  پاکی  آب  اینھابااینکارشان 

بارھاادعا می دال  آید ح  نژادمطلب بنویسیدیادت می  نفع آنھاوعلیه احمدی  حکومتی به 

نویسدوگرنه می  نژادمطلب  احمدی  مستعاردرسایتھا علیه  بااسم  روز  تحریره  ھیات  کرد 

انتخابات دادندآنھم برای مدتھای طوالنی3 یا4 سال چرااین حکمھارا بعداز 4 سال ونزدیک 

مقامات باقی  مثل  ھم  وشاھرودی  اینھارانخورخاتمی  گول  تونصیحت  به  ازمن  رفیق 

رژیمندگول خنده اینھارانخور
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