


  ركز اسناد حقوق بشر ايرانم
مركز اسناد حقوق بشر ايران نهادي بيطرف و مستقل پژوهشي است كه هدف آن ايجاد يك تاريخچه جامع و عيني از 

اين تاريخچه، شامل . باشد مي به بعد 1357وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران از زمان انقالب سال 
ي از اسناد و مدارك است كه به صورت آرشيو، جهت مطالعه و تحقيق ا ه و تجزيه و تحليل طيف گستردآوري جمع

ي در قبال تخلفات گذشته الزمه پيشرفت پذير مسئوليتبا تكيه بر اين اصل كه . در دسترس عموم قرار خواهد گرفت
گاهانه اجتماعي و تحوالت دموكراتيك در آينده خواهد بود، مركز اسناد حقوق بشر ايران، گفتگو و تبادل نظر آ

اين مركز با تعداد زيادي از پژوهشگران و . نمايد ميدرباره وضعيت حقوق بشر در ايران را تشويق و ترغيب 
  .كند مي همكاري ها همتخصصان در زمينه مستندسازي موارد نقض حقوق بشر و ساير پروژ

  اهداف مركز اسناد حقوق بشر ايران

  ران؛بررسي و مستندسازي موارد تخلف حقوق بشر در اي •
 از تخلفات حقوق بشر در ايران و تحت فشار قرار دادن دولت ايران يالملل بينارتقاي سطح آگاهي مجامع  •

  براي خاتمه دادن به اين تخلفات؛
  ؛بشري حقوق الملل بينارتقاي سطح آگاهي مردم ايران از موارد تخلف حقوق بشر در ايران و استانداردهاي  •
ي از اسناد حقوق بشر با اين اميد كه روزي در پيشرفت و حمايت از روند  مجموعه و آرشيوي اينترنتايجاد •

  .مسئول شناختن متخلفان مورد استفاده قرار گيرد
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  پيشگفتار

شكنجه و در حبس، غيرقانوني، دستگيري  از  راودتلخ ختجارب   ايراني اينترنتينگار روزنامه، سه گزارشدر اين 
 تن از اين دو. دهند ميشرح ل يفصتبه  در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي سط رژيم ايراننهايت محكوميت تو

. بودند مقيم تهران  اينترنتينفعاالاز در زمان دستگيري ،  ميرابراهيمي و اميد معماريانروزبه ،اننگار روزنامه
. ر شد دستگي1383 ماهمهر 6 در ،كرد ميهمكاري  »جمهوريت« و »اعتماد«يي چون ها هميرابراهيمي، كه با روزنام

. آزاد شد اندكي پس از يك ماه و نيم  دستگير و1383 مهر 19معماريان در . دبس به سر برحدر را دو ماه مدت وي 
نگهداري شدند  ايران اداره ميموازي اطالعاتي هاي غيرقانوني كه توسط نهادهاي   در بازداشتگاه اينترنتيفعال هر دو
 در »گيالن امروز«روزنامه  سردبير، آرش سيگارچي ،شاهد سوم. زندان اوين تهران زنداني شدندو پس از آن در شده 
  . به سر بردحبس  در  رادو ماهدت مدستگير و  1383 سفند ا19سيگارچي در .  بود، مركز استان گيالنرشت

را در ضور هيئت منصفه و ح  مي عمو محاكمهكه المللي بينقوانين ايران و قوانين در   مقررعليرغم ضمانتهاي
و (آنها متهم .  عمومي محاكمه نشدندهاي  در دادگاهادفرا از اين دام كچ، هيكند هاي مطبوعاتي تضمين مي پرونده
 شناخته شده و مجرمميرابراهيمي و معماريان به طور غيابي . و امنيت ملي شدند مطبوعاتي ،به جرايم اخالقي) محكوم

شالق و معماريان به دو سال و ضربه  84زندان و  دو روزسال و دو ميرابراهيمي به  . محكوم شدند1387 بهمن 16در 
 سال زندان محكوم شد اما محكوميت او در 14سيگارچي در ابتدا به . ند ضربه شالق محكوم شد10شش ماه زندان و 

  .عالي به سه سال تقليل يافتيوان د

ضرب  انند فشارهاي شديد رواني و فيزيكي، متحت هاني كه آترافات بر مبناي اععمدتاًاينترنتي فعال محكوميت اين سه 
، وكيل مدافع داشتنحق از در زمان حبس، آنها . باشد مي اند انجام داده بازجوييهاي غيرقانوني و زندان انفرادي ،و شتم

 آزاد شدند زمانيان تنها ميرابراهيمي و معماري.  محروم بودندامكاناتترين  يي ابتدا برخورداري ازمالقات با خانواده و
. موافقت كردند) »قصاب مطبوعات«به  مشهور(سعيد مرتضوي، دادستان كل تهران در نقشه ماهرانه كه با شركت 

 ارائه هاي گروهي رسانهبنويسد و براي نشر به اي  موافقت كرد كه اعترافنامه، ميرابراهيمي آزاد شد و اين نقشهمتعاقب 
.  اينترنتي ديگر را دادنگار روزنامهامه منتشر شد، مرتضوي دستور آزادي معماريان و يك به محض اينكه اعترافن. دهد

يسها نو گ اينترنتي و وبال و فعاالناننگار روزنامهسركوب  اعتبار كردن جنبش اصالحات و بي اهدف مرتضوي آشكار
  .روي آورده بودندرسانه ارتباط جمعي جايگزين كه به طور روزافزون به اينترنت به عنوان يك بود 

 مركز اسناد حقوق بشر ايران هايبا گزارشتطابق در . ند نيست منحصر به فرداننگار روزنامهتجارب اين 
»Ctrl+Al+Delete :خرداد (» نهادهاي اطالعاتي موازي ايران: ارعاب پنهاني«و ) 1388تير (» پاسخ ايران به اينترنت

اطالعاتي موازي، قوه امنيتي و اعضاي نيروهاي  شامل—ندولت ايرادر از افراد اي  شبكه ها ه، اين شهادتنام)1388
كه مسئول —نجمهوري اسالمي ايراصدا و سيماي  و »كيهان«نظير روزنامه وسايل ارتباط جمعي دولتي  قضاييه، و

  .كند  ميرا افشا در اينترنت هستندمخالفان ساكت كردن صداي 

  .باشند مي 1388 و 1387مركز اسناد حقوق بشر ايران در سالهاي  هاي ه حاصل مصاحبگزارشي اين ها هشهادتنام
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  روزبه ميرابراهيمي
.  ايراني استيسنو گبالوو  نگار وزنامهريك  روزبه ميرابراهيمي

علوم سياسي از دانشگاه آزاد كارشناسي دوره روزبه فارغ التحصيل 
  .باشد مي 1383اسالمي تهران درسال 

  خود،خود را در شهر محل تولدي نگار روزنامههيمي فعاليتهاي ميرابرا
در اوايل دهه  نگار روزنامهبه عنوان اي او   كار حرفه. آغاز كرد،رشت
قوت گرفته  كه جنبش اصالحات در ايران  آغاز شدزماني و 1380
دبير به عنوان خبرنگار، نويسنده، از آن زمان، ميرابراهيمي . بود

 مانند، نشرياتراي بسياري از ب  سردبير وعيدبير اجتماسياسي، 
صداي «، »اقتصاد خانواده«، »توسعه«، »شرق«، »اعماد ملي«، »اعتماد«

، و »روز آنالين«، »ايران ما«، »جمهوريت«، »همبستگي« ،»عدالت
 براي آزاداو به عنوان گزارشگر .  كرده استكار »ايران در جهان«

 طلب  اصالحروزنامهسياسي  بخش به سپستعدادي روزنامه كار كرد و 
 طلب  اصالحدر آخر دبير سياسي روزنامهوي . پيوست »ساالري مردم«
  .دش» اعتماد«

 مشغول به »توسعه« اجتماعي روزنامه دبير پيوست و به عنوان »جمهوريت«، ميرابراهيمي به روزنامه 1383در سال 
ميرابراهيمي . خود را تثبيت كرده بوديس نو گي و وبال اينترنتفعالبه عنوان يك ميرابراهيمي اين زمان، در . كار شد

  .فرستاد مي طلب اصالح را در وبالگ خود منتشر كرده و آنها را به وب سايتهاي  خوداغلب مقاالت

پس از دستگيري به .  دستگير شدي غيرقانونييسنو گفعاليتهاي اينترنتي و وبالاتهام  به 1383 مهر 6ميرابراهيمي در 
تبليغ عليه نظام، نشر هاي غيرقانوني،  اتهامات سياسي او شامل عضويت در گروه. ر حبس به سر بردمدت دو ماه د

 كه او و ساير تنها هنگامي دادستان تهران، سعيد مرتضوي، .ندهم زدن نظم عمومي بود بر اكاذيب، اهانت به رهبر و
ي مختلف به چاپ برسد، ميرابراهيمي ها هام آنها در روزنبا زور اخذ شدهيسان موافقت كردند كه اعترافات نو گوبال

به دو سال و دو روز زندان و هشتاد و چهار ضربه شالق ) به طور غيابي( ميرابراهيمي 1387 بهمن 16در . را آزاد كرد
  .محكوم شد

 در اياالت متحده 1385 اواسط سال در و نددو سال پس از آزادي، ميرابراهيمي و همسرش ايران را ترك كرد
  .در حال حاضر ساكن نيويورك هستندآنها . ساكن شدندآمريكا 

در سال تحصيلي .  را به ميرابراهيمي اعطا كردهمت/هلمن المللي بين حقوق بشر جايزه بان ديده، سازمان 1385در سال 
يورك ي دانشگاه نيونگار روزنامهه كددر دانشنگاري  رشته روزنامه المللي يندانشجوي ب ميرابراهيمي اولين 1387-1386
 حقوق بشر كار كرده و چندين كتاب به فارسي به نگارش بان ديدهميرابراهيمي همچنين به عنوان مشاور سازمان . بود

زير اصالحات «در دست انتشار او كتابهاي . »ها هناگفت« و »57يي از انقالب ها هناگفت« از جمله: در آورده است
  .باشند مي » هيچ ديگرآزادي و« و »هشت

  .باشد مي در شهر نيويورك اروپا  آزادراديوخبرنگار مي در حال حاضر ميرابراهي

  روزبه ميرابراهيمي
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  روزبه ميرابراهيميشهادتنامه 

  روزبه ميرابراهيمي       :اسم

  ايرانرشت،     :محل تولد

  1357 30شهريور   :تاريخ تولد

  نويس نگار، وبالگ روزنامه      :شغل

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

  1387 بهمن 13      :تاريخ مصاحبه

   ايرانمركز اسناد حقوق بشر       :مصاحبه كننده

        :شهود

 91اين شهادتنامه شامل . اين شهادتنامه بر اساس مصاحبه حضوري با آقاي روزبه ميرابراهيمي تهيه شده است
 مرداد 30 صورت گرفت، و متن كامل آن در 1387 بهمن 13تاريخ مصاحبه به . باشد  صفحه مي27پاراگراف و 

  . توسط آقاي ميرابراهيمي تائيد گرديد1388

  27 از 1صفحه 
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  هشهادتنام

اسم من براي اولين بار .  متولد شدم1 در شهر رشت1978 سپتامبر 21من روزبه ميرابراهيمي هستم و در  .1
نگاري براي من  كم كم روزنامه. نوشتم من براي اين نشريه نامه مي. ظاهر شد» مهر«در نشريه هنري 

هنوز . انگي كردمدر آن زمان با ماشين تحريري كه خريده بودم شروع به انتشار نشريه خ. جالب شد
به تدريج عالقه بيشتري به خبرنگاري نشان دادم و ارتباط من با . هاي اين نشريات را دارم هم كپي

در ابتدا براي نشريات محلي مطالبي نوشتم و آنها نيز مطالب من را منتشر . نشريات گسترش يافت
مقاالت خود را براي . نشگاه رفتمبعد از خدمت سربازي به منظور ادامه تحصيل به تهران براي دا. كردند

   .هاي سراسري چاپ شد چاپ به نشريات مختلف فرستادم و كم كم مطالب من در روزنامه

آن دركي را كه بعدها . كردم  فكر نمي در آناوايل اصالً به فضاي سياسي ايران و محدوديتهاي موجود .2
نگاري  ارد شدن به كار عملي روزنامهبعد از و. با عضويت در هيئت تحريريه نشريات پيدا كردم نداشتم

اما احساس خطر باعث . كاريها، خطوط قرمز و قوانين آشنا شدم و عضويت در هيئت تحريره با ريزه
اگر مجموعه يادداشتها و مقاالت من را كنار هم بگذاريد، به اين . كاري روي بياورم نشد تا به محافظه

همه آنها بر پايه اين باور هستند كه عملكرد . كند رسيد كه هيچ يك ديگري را نقض نمي نتيجه مي
نگاري شدم، و در  من با اين اعتقاد وارد كار روزنامه. هاي مردم باشد حكومت بايد بر اساس خواسته

از كساني هميشه . نگاران بايد هميشه آماده پرداخت هزينه باشند هاي خود بارها نوشتم كه روزنامه مقاله
متأسفانه در دوران اصالحات دو بدنه . كردم كردند انتقاد مي كاري مي ه محافظهكه به دليل پرداخت هزين

نويسان، كه وارد جنبش اصالحات شده بودند هزينه دادند، اما سران  جامعه، جنبش دانشجويي و روزنامه
 .به همين دليل جنبش اصالحات پايان ناموفقي داشت. طلب هزينه ندادند اصالح

 شمسي، همزمان با حادثه زهرا كاظمي، شروع 1382ه من در تابستان سال حساسيتهاي دولت نسبت ب .3
اين سمت حساس و پرمسئوليتي بود . بودم» اعتماد«در آن مقطع من دبير سرويس سياسي روزنامه . شد

ماجراي زهرا كاظمي در زماني اتفاق . چون نقش دروازه اخبار و تحليل سياسي براي روزنامه را داشت
دادند،  طلبان اكثريت اعضاي مجلس را در آن زمان تشكيل مي اصالحات، با آنكه اصالحافتاد كه جنبش 

دادند و نسبت به جنبش اصالحات سردرگمي  دولت و مجلس هيچ يك حركتي انجام نمي. فلج شده بود
ماجراي زهرا كاظمي باعث شد . آمد كه جنبش اصالحات در حالت كما بود به نظر مي. وجود داشت
 .لبان از اين كما خارج شوند و اصالحات در مجلس، دولت و جامعه به جريان بيفتدط كه اصالح

، كه در آن مقطع به نظر 90كميسيون اصل . مجلس اصالحات تصميم گرفت اين قضيه را پيگيري كند .4
ترين كميسيونها در تاريخ جمهوري اسالمي بود، تصميم گرفت در مورد پرونده زهرا  من از موفق

                                                           
 .باشد ي خزر ميرشت مركز استان گيالن و بزرگترين شهر ايران در ساحل دريا 1

  27 از 2صفحه 
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اين گزارش آماده شد و طبق قوانين ايران قرار بود چند هفته پس از تهيه .  تهيه كندكاظمي گزارشي
ها  ما در روزنامه. اما ارائه اين گزارش تا دو ماه و نيم به تعويق افتاد. در صحن علني مجلس خوانده شود

رش در سرانجام گزا. شود مطالب مختلفي نوشتيم به اين مضمون كه چرا گزارش كميسيون منتشر نمي
يكي از شبكه هاي راديويي كه طبق . دستور جلسه مجلس قرار گرفت و در صحن مجلس خوانده شد

 .قانون مذاكرات مجلس را مستقيم پخش مي كند اين واقعه را نيز پوشش داد

وظيفه داشتم كه به » اعتماد«نگار و دبير سرويس سياسي روزنامه  در اين مقطع، من به عنوان روزنامه .5
قصاب «اما اين كار از زماني كه آقاي سعيد مرتضوي، دادستان تهران و . ا پوشش خبري بدهماين ماجر
مرتضوي با روشهاي . ، به عنوان يكي از متهمان پرونده نام برده شد بسيار مشكل شده بود»مطبوعات

خبر آورد كه كسي درباره پرونده زهرا كاظمي  كرد و فشار مي ها اعمال نفوذ مي خاص خود در رسانه
. من يك صفحه از روزنامه را به گزارش مجلس اختصاص داده بودم. رساني نكند و نامي از او نياورد

 شبي كه گزارش در مجلس خوانده شد، آقاي مرتضوي با سردبير روزنامه، آقاي 8:00-8:30ساعت 
 بهروز بهزادي، تماس گرفت و تهديد كرد كه در صورت چاپ گزارش پرونده قديمي روزنامه به

اي نداريم جز اينكه خبر را منتشر  ما چاره«: آقاي بهزادي من را صدا زد و گفت. جريان خواهد افتاد
اي  هاي ديگر هم انجام شد، به طوري كه گزارش مجلس در هيچ روزنامه اين اقدام با روزنامه» .نكنيم

مربوط به جبهه » ياس نو«فقط يك روزنامه، كه تا جايي كه در يادم مانده روزنامه . منتشر نشد
 ).كه آن هم بعد از انتشار خبر توقيف شد( بود، مقاله را چاپ كرد 2مشاركت

هاي خارجي، شك و سؤال بسياري  صبح روز بعد، عدم مطلق خبررساني براي همه، به خصوص رسانه .6
كرد با من تماس  كار مي» راديو فردا«يكي از همكاران سابق من كه در آن زمان در . برانگيخت

اي بود كه  دوره. من گفتم كه آقاي مرتضوي طبق معمول دخالت كرده است. و جوياي خبر شدگرفت 
» آيا حاضري اين را بگويي؟«: همكار سابق من از من پرسيد. ترسيدند او مي همه از مرتضوي و سايه 

 تعريف كردم كه در ساعت فالن مرتضوي» راديو فردا«من اعالم آمادگي كردم و در مصاحبه خود با 
بعد اضافه كردم كه  قانون اساسي . زنگ زد و ما را تهديد كرد، و به اين دليل ما مقاله را چاپ نكرديم

گزارش . دهد و كار ايشان غيرقانوني بوده است جمهوري اسالمي به ايشان اجازه چنين كاري را نمي
 بود، و مجلس مجلس درباره مرگ زهرا كاظمي از راديوهاي داخلي براي همه مردم ايران پخش شده

 .كشور نيز تشخيص داده بود كه محتواي آن گزارش محرمانه نبود

 احضاريه وزارت اطالعات

                                                           
 و بعد از انتخاب محمد خاتمي تشكيل شد و رئيس 1377طلب و سياسي است در سال  زب مشاركت ايران اسالمي كه حزب اصالحمشاركت يا ح 2

 .  آن برادر رئيس جمهور، محمدرضا خاتمي بود
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. نگاري بودم كه حاضر شده بود اين حرفها را بزند، صحبتم خيلي بازتاب داشت من چون تنها روزنامه .7
ئول روزنامه تماس ، از وزارت اطالعات با مدير مس»راديو فردا«دو يا سه روز بعد از مصاحبه من با 

مدير مسئول هم به من زنگ زد و گفت كه از . خواهند من را احضار كنند گرفتند و گفتند كه مي
او همچنين گفت كه در پاسخ به آنها گفته بود كه در . خواهند با تو صحبت كنند اطالعات ميوزارت 

پس از وزارت اطالعات با من س. توانند با من تماس بگيرند صورتي كه قصد بازداشت من را ندارند مي
من پذيرفتم و براي فرداي آن روز قرار . خواهند با من صحبت كنند تماس گرفتند و گفتند كه مي

 .گذاشتم

محل قرار دفتر اصلي وزارت اطالعات در خيابان ابوذر غفاري بود و وزارت اطالعات معموالً  .8
فرداي . كرد ي داشتند را آنجا بازجويي ميهاي فرهنگي يا سياس نگاران يا اشخاصي كه پرونده روزنامه

آقايي خوش برخورد و خوشرو به طرف من آمد و من را به يك اتاق . آن روز من به آن مكان رفتم
يك ميز در اتاق بود و اطراف . وقتي وارد اتاق شدم متوجه شدم كه اتاق بازجويي است. راهنمايي كرد

 . آن چند صندلي قرار داشت

انجام داده بودم » راديو فردا«اي با  ويي كرد و سپس يادآوري كرد كه من مصاحبهآن آقا خوش آمد گ .9
او به من گفت كه آقاي مرتضوي . و در آنجا عليه آقاي مرتضوي، دادستان تهران، صحبت كرده بودم

به شوراي عالي امنيت ملي شكايت كرده بود كه من مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را نقض كرده و 
 .را زده بودم كه كار غيرقانوني انجام داده استبه وي افت

كرد چند ماه قبل از قضيه زهرا كاظمي در شوراي عالي امنيت ملي به  اي كه وي به آن اشاره مي مصوبه .10
كنند و يا منصوب به  در مصوبه آمده بود كه افرادي كه در ايران زندگي مي. تصويب رسيده بود

دويچه «و » صداي آمريكا«، »راديو فردا«هاي خارجي مانند  جمهوري اسالمي هستند نبايد با رسانه
» سي.بي.راديو بي«اين مصوبه از . كردند ها عليه نظام جو سازي مي مصاحبه كنند، زيرا اين رسانه» وله

 .نامي نبرده بود

. من داليل خود را توضيح دادم و گفتم چنين برخوردهايي به ضرر نظام و قوه قضاييه خواهد بود .11
اي  بازجو نظر من را در مورد اصالحات و آقاي خامنه. ي نزديك به سه ساعت طول كشيدبازجوي
مثال در بعضي از مطبوعات فردي شايعه . سؤالهاي ديگر او راجع به شايعاتي در مورد من بود. پرسيد

من به او گفتم كه آقاي سعيد . كرده بود كه من زير نظر سعيد حجاريان دوره جنگ رواني ديده ام
بعد هم خنديدم و گفتم كه . اريان را يك بار بيشتر نديده ام، و آن هم بعد از سوءقصد ايشان بودحج

گفتم كه براي وزارت . منابع خبري شما بسيار نامعتبر هستند و بايد در اين زمينه تجديد نظر كنيد
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ات فقط به من در نهايت وزارت اطالع. اطالعات صحيح نيست كه به چنين منابع نامناسبي اعتماد كند
 .تذكر شفاهي داد

 »خط قرمز«سانسور مطبوعات و 

اواخر همان سال انتخابات مجلس . دادم ديگر كسي با من كاري نداشت و من كارهاي خود را انجام مي .12
من به عنوان . هفتم برگزار شد و جريان اصالحات، تحصن و دفاع از مجلس همه را مشغول كرده بود

آخر آن سال . هاي خارجي ادامه دادم و كسي با من كاري نداشت ه با رسانهنگار به مصاحب يك روزنامه
بخشي از مشكالت مربوط به انتخابات و اختالف نظر . را به داليلي ترك كردم» اعتماد«من روزنامه 

بعد از آغاز سال جديد به آقاي عمادالدين باقي و روزنامه . بود» اعتماد«من با مدير مسئول روزنامه 
 .افتاد پيوستم كه تازه داشت به راه مي» تجمهوري«

با پايان دوران طاليي مطبوعات . قبل از قضيه زهرا كاظمي بعضي اوقات مجبور بودم خودسانسوري كنم .13
ها، حكومت تالش كرد تا فقط به نشرياتي كه قابل كنترل بودند اجازه انتشار  و بستن همه روزنامه

كه در دوران توقيف (نجام شد اين بود كه آقاي مرتضوي يكي از تغييراتي كه در آن مقطع ا. بدهد
. به پست دادستان تهران كه پست بسيار مهمي است منتقل شد) ها رئيس دادگاه مطبوعات بود روزنامه

بعضي اوقات مسائلي پيش . كرد ها را كنترل مي هاي مختلف روزنامه از آن پس، مرتضوي به شيوه
ها  مرتضوي به راحتي به روزنامه. د دولت واكنش سريع نشان دهدآمد كه فوريت داشتند و الزم بو مي

آقاي مرتضوي يكي از عوامل مهم سانسور . داد قضيه را پوشش ندهند زد و به آنها دستور مي زنگ مي
 .كرد مطبوعات در ايران بود و قطعاًً بيرون از چارچوب قانون عمل مي

خطوط «كرد و  اي احضار مي ها را براي جلسه  امههر چند يك بار، حكومت سردبيرهاي تعدادي از روزن .14
ناگهان شوراي عالي . اين عملكرد از دوران آقاي خاتمي شروع شد. داد را براي آنها توضيح مي» قرمز

امنيت ملي كه تحت رياست رئيس جمهور است، به يكي از وحشتناكترين عوامل سانسور مطبوعات 
از دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي دارم اين است كه يكي از ايراداتي كه من . ايران تبديل شد

طلبان در آن حضور پررنگي داشتند،  چرا وي اجازه داد در شورايي كه خود رئيس آن بود و اصالح
شوراي عالي امنيت ملي طبق قانون اساسي مسئول سياستگذاري . سانسور مطبوعات عمالً قانوني بشود

اي استفاده كند جزئياتي  نامه چه تيتري بزند و يا از چه واژهاينكه يك روز. كالن امنيت كشور است
اما متأسفانه در دوران مديريت آقاي . است كه تصميم در مورد آنها در صالحيت اين شورا نيست

 .اي را نيز در نظر گرفت خاتمي، اين نهاد براي خود چنين وظيفه

كرد بد و زننده خودسانسوري هم در دوران اصالحات عمده سانسور از طرف حكومت بود، اما عمل .15
رفت، تعداد بيشتري  نگاري باالتر مي هر وقت هزينه كار روزنامه. تبديل به يك واقعيت روزانه شده بود

البته كساني بودند كه اصالً به اين . دادند نگاران با احتياط بيشتري كار خود را ادامه مي از روزنامه
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دادند فعال بمانند تا اينكه مجبور  مي كردند و ترجيح  يران مالحظه دادند، اما اكثر مد ها تن نمي محدوديت
متأسفانه همه كساني . اين مهم نقش بسزايي در عملكرد خودسانسوري داشت. شوند دفتر را تعطيل كنند

 .نگاري حذف شدند كه حاضر بودند هزينه بدهند يك به يك از بدنه روزنامه

اگر . زد بعضي اوقات هر روز زنگ مي. تفاقات روز بودتكرار تماس از سوي مرتضوي بستگي به ا .16
داد كه آن واقعه پوشش خبري  شدند و مرتضوي ترجيح مي افتاد و يا كساني بازداشت مي اتفاقي مي

 جو معموالً به شدت 4 خرداد2 يا 3 تير18نزديك . داد پوشش ندهيم زد و دستور مي نشود، زنگ مي
 مزدور  اين مهره. اي يك مهره داشت ه بود كه هر روزنامهدادسرا سيستمي پياده كرد. حساس بود

به مرور زمان اين شخص تبديل . كرد دادستاني نبود، بلكه كسي بود كه به دستورهاي دادستان عمل مي
اكثر سانسورهايي كه در دفاتر نشريات پيش . شد به يك مرتضوي كوچك درون دفتر روزنامه مي
 .شد آمد توسط اين افراد انجام مي مي

 شماره بيشتر منتشر نكرد و سپس توقيف شد، 13، با وجود اينكه »جمهوريت« به نظر من روزنامه  .17
نگاران آن مقطع را كنار هم جمع  اين روزنامه بهترين روزنامه. هاي آن سالها بود يكي از بهترين روزنامه

. توانست كنترل كند نمينگاران از جمله افرادي بودند كه آقاي مرتضوي  همه اين روزنامه. كرده بود
كرد آن را از نطفه خفه  تواند چيزي را كنترل كند تالش مي كرد نمي هنگامي كه مرتضوي احساس مي

.  شماره درآمده بود كه توقيف شد3 يا 2پور، فقط  مال آقاي جاليي» نوسازي«مثال، روزنامه . كند
اي را كه هنوز منتشر  اردي حتي روزنامهمرتضوي در مو.  شماره درآورد5 يا 4نيز فقط » بنيان«روزنامه 

كه قرار بود دوباره منتشر شود قبل از اينكه در بيايد توقيف » آريا«روزنامه . كرد نشده بود توقيف مي
 .شد

» آريا«تصميم گرفت » شهروند امروز«تيم . را توقيف كردند» شهروند امروز«چندي پيش هفته نامه  .18
به محض آنكه خواستند . ها در سايتهاي مختلف اينترتي منتشر شدخبر تصميم آن. را دوباره منتشر كند

همان تيم سپس . اقدام كنند دستور دريافت كردند كه حق انتشار ندارند چون روزنامه توقيف است
منتشر ) شناس بود كه مدير مسئول آن آقاي حق(» نيمروز«تصميم گرفت هفته نامه ديگري به نام 

قرار بود هفته . آمد تا مجوز باطل نشود ده بودند و فقط پيش شماره در ميهفته نامه را منتشر نكر. كند
سرانجام اين تيم . نامه شنبه چاپ شود، اما چهارشنبه قبل از آن اعالم شد كه نشريه توقيف شده است

مجله خود » اعتماد ملي«در روزنامه ) رسيد از آنجايي كه هنوز زور حكومت به كروبي نمي(مجبور شد 
 .در بياورد» اعتماد ملي«ام را با ن

  شرايط سياسي پيش از بازداشت ما

                                                           
ند كه منجر به مرگ دو دانشجو و ناآرامي و تظاهرات  اعضاء گروه تندروي انصار حزب اهللا به كوي دانشگاه تهران حمله كرد1378تير  18در  3

 . دانشجويان در سراسر ايران شد
طلب اشاره كه بعد از  دوم خرداد همچنين به جنبش اصالح. ايران بود محمد خاتمي به مقام رياست جمهوري  چشمگير روز انتخاب1378خرداد  2 4

   .كند انتخاب محمد خاتمي به وجود آمد اشاره مي
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يكي از آنها باز شدن مجدد . كردم چند اتفاق مهم افتاد كار مي» جمهوريت«هنگامي كه من در روزنامه  .19
دقيقاً به يادم دارم كه نشريه ما در روزي كه . بحث زهرا كاظمي و انتقال پرونده او به دادگاه بود

به نوشته من » اي پرونده هزار صفحه«تيتر آخر روزنامه . ظمي برگزار شد توقيف شددادگاه زهرا كا
اي كه آقاي مرتضوي  تنها روزنامه. شود ما فقط پيش خبر نوشته بوديم كه امروز دادگاه برگزار مي. بود
ي براي همين، مرتضوي نشريه ما را در شبي كه دادگاه زهرا كاظم. توانست كنترل كند ما بوديم نمي

مرتضوي قبالً زنگ زده و تهديد كرده بود، ولي . برگزار شد توقيف كرد تا شماره فردا منتشر نشود
 .»كنيم، شما توقيف كنيد ما منتشر مي«: پاسخ سردبير و شوراي سردبيري اين بود

. يكي از اتفاقات مهم ديگر آن دوران حساس شدن جمهوري اسالمي و قوه قضاييه به اينترنت بود .20
. بردند  قوه قضاييه در تحليلهاي امنيتي خود از اينترنت به عنوان خطر عليه امنيت ملي نام مينيروهاي

. ، اما كنترل اينترنت از دست آنها خارج بود)كرد و مي(توانست مطبوعات را كنترل كند  حكومت مي
ما هم . جه شدند كه اينترنت در ايران تازه گسترش پيدا كرده بود متو82 تا 81اين را در همان سالهاي 

خبرها را از مستقيم از طريق اينترنت . كرديم ديگر مثل قبل از تلكس ويژه خبرگزاري استفاده نمي
 .گرفتيم مي

طلب، كه سازمان  هاي اصالح يكي از دسته. طلبان در آن مقطع بود اتفاق ديگر دو دسته شدن اصالح .21
 ديگر، كه آقاي كروبي در آن قرار بخش. شد مجاهدين انقالب بخشي از آن بود، تندرو محسوب مي

زيرا (سازمان مجاهدين انقالب چند سايت خبري به راه انداخته بود . شد كار شمرده مي داشت، محافظه
» امروز«يكي از اين سايتها ). هاي آن توقيف شده بود اين سازمان در آن زمان رسانه نداشت و روزنامه

دولت هم نسبت به اين سايت بسيار . كرد راديكال منتشر ميطلبان  نام داشت و اخبار را از موضع اصالح
براي اينكه (نوشتم  من در آن زمان هر چند وقت يك بار براي اين سايت يادداشتهايي مي. حساس بود

يك سايت خيلي محبوب ). ها اين مطالب را مطرح كنم شود به داليل مختلف در روزنامه دانستم نمي مي
 .كردم در آن هم مطلب منتشر ميبود كه » گويا نيوز«ديگر 

 بازداشت من

داد، در تالش بود تا آن را در ايران  جمهوري اسالمي به دليل حساسيت شديدي كه به اينترنت نشان مي .22
خواستند  حمله كردند چون مي» رويداد«و » امروز«ابتدا به سايتهاي . اي كنترل كند به طور ريشه

ين سازمان براي جمهوري اسالمي غولي شده بود كه بايد تار ا. سازمان مجاهدين انقالب را حذف كنند
او بعدها با ما در . (بود، دستگير شد» امروز«اول مسعود قريشي، كه وب مستر سايت . شد و مار مي

بعد از آن همه . سپس كسي كه سايت را ثبت كرده بود بازداشت شد.) شد يك زندان نگهداري مي
 24-25كه چهار يا پنج جوان (» امروز«كت حمايت كننده سايت كارمندان و اعضاي هيئت مديره شر

سپس كسي كه براي سايت . آورم، اما در تهران بود اسم شركت را به ياد نمي. را گرفتند) ساله بودند
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به هر حال يك جوي به وجود آوردند كه عمالً همه . كرد را گرفتند گرفت و بازاريابي مي آگهي مي
توانست رسا راه بياندازد  ديگر هر كسي نمي. ن تحت كنترل دولت قرار گرفتنددر ايرا.) I.S.P(رساها 

 .و خدمات اينترنتي تشكيل بدهد

آن زمان من را . هاي تكنيكي قضيه، حكومت شروع به كنترل محتوا كرد بعد از پرداختن به جنبه .23
زاده را دستگير  فيعقبل از دستگيري من چند نفر ديگر نظير حنيف مزروعي و شهرام ر. دستگير كردند
. بود» اعتماد«او دبير فرهنگي روزنامه . زاده همشهري و دوست من بود شهرام رفيع. كرده بودند

در حقيقت، حمله به . شهرام بيست روز قبل از من دستگير شد. همچنين ما سالها همخانه بوديم
در آن مقطع . ام شروع شدنوشتند با حنيف و شهر نگاران و نويسندگاني كه براي سايتها مي روزنامه

. را داده بود) كه متعلق به جبهه مشاركت بود(» رويداد«سايت ) domain(حنيف سفارش ثبت دومين 
 دستگير 83من در مهر ماه . بعد از او شهرام بازداشت شد. او را با اتهام اقدام عليه امنيت ملي گرفتند

 .شدم

كردم كه من را  حس مي.  بود و من بيكار بودمتوقيف شده» جمهوريت«قبل از بازداشت من روزنامه  .24
از آنجايي كه من و شهرام با هم همكار . نيز خواهند گرفت، با وجود اينكه خيلي فعاليت سياسي نداشتم

گفتند كه بايد  ها به من مي بدين دليل، خيلي. و همخانه بوديم، پرونده ما به يكديگر گره خورده بود
بعدها كه او را در زندان ديدم . كرد كه من فرار خواهم كرد نيز فكر ميخود شهرام . ايران را ترك كنم

از دستگيري شهرام تا دستگيري من . (» روز كش دادم كه تو بروي20چرا نرفتي؟ من «: از من پرسيد
شناخت وادار كرده بودند  ظاهراً يكي از زندانياني را كه مكان خانه من را مي.  روز طول كشيد20دقيقاً 
 ).را نشان بدهدتا آن 

كه مرتكب هيچ جرمي نشده ) و هنوز نيز معتقد هستم(دليل فرار نكردن من اين بود كه معتقد بودم  .25
 صبح 8ساعت . همچنين، قبول كرده بودم كه اگر شهرام را گرفتند من را نيز خواهند گرفت. ام  بوده
گفتند كه از من چند سؤال . دهمسرم درب را باز كر. ، زنگ درب خانه ما را زدند1383 مهرماه 6روز 
گفتند كه از دادستاني آمده بودند و يك كاغذ پاره » شما از كجا هستيد؟ حكم داريد؟«: پرسيدم. دارند

كاغذ تا شده بود و روي آن با خط بد نوشته شده بود كه به منزل من . را به عنوان حكم نشان دادند
با وجود . حكم مهر و سربرگ نداشت. ه منتقل بشوممراجعه شود و پس از بازرسي خانه من به بازداشتگا

آنها چه حكم داشتند و چه نداشتند . توانستم كاري بكنم دانستم آن كاغذ پاره حكم نبود، نمي اينكه مي
داشتن يا نداشتن وكيل در دوران بازداشت هيچ —ماند مثل مسئله وكيل مي. دادند كار خود را انجام مي

 .داشتاهميتي در جمهوري اسالمي ن
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هردو لباس شخصي . ام اسم يكي صبوري بود، و اسم ديگري را از ياد برده. دو نفر وارد خانه شدند .26
در پرونده ما ضابط قضايي اطالعات نيروي انتظامي . (داشتند و افسرهاي اطالعات نيروي انتظامي بودند

.) تان ما را بازجويي كردندبعداً آنها تحت نظر دادس. شديم بود و ما در بازداشتگاه آنها نگهداري مي
نويسي و با راديوهاي ضد  بينم كه مطلب مي مي«: يكي از افسرهايي كه داخل خانه ما شده بود گفت

حاال «: گفت. »ام نويسم ولي كار غيرقانوني نكرده مطلب مي«: گفتم. »كني انقالب عليه نظام مصاحبه مي
 .وع كردند به جستجوي خانه مابعد شر. »اي يا نه بينيم كه كار غيرقانوني كرده مي

تمام آن را . خانه ما آن موقع خيلي كوچك بود. كرديم ما در جنوب شهر در محله گمرك زندگي مي .27
هاي من را پخش  هاي نوشته تمام پوشه... آشپزخانه، زير و روي تختخواب، و حتي داخل يخچال : گشتند
گفتم كه » ات كجاست؟ ماهواره«:  پرسيديكي از افسرها. ها را گشتند ها و كتاب الي عكس. كردند

اگر . داشتن ماهواره در ايران جرم است» !چه طور ممكن است«: تعجب كرد و گفت. ماهواره ندارم
موفق به پيدا كردن جرم ديگري نشوند معموالً شخص را به دليل داشتن ماهواره غيرقانوني بازداشت 

بعد يكي از افسرها اعالم كرد كه كار آنها تمام . بازرسي خانه تقريباً دو ساعت طول كشيد. كنند مي
هاي شخصي من را با خود  ها و اسباب خانه را ترك كرديم و آنها مقدار زيادي از فايل. شده است

تخت طاووس (داخل پيكاني نشستيم و من را به اداره اماكن تهران واقع در خيابان مطهري . بردند
 .بردند) سابق

  انوني بازداشت و بازجويي غيرق

براي نيم ساعت يا يك ساعتي . در اداره اماكن من را به اتاقي در زيرزمين بردند و گفتند اينجا بنشين .28
. »بلند شو«: بعد از يك ساعت درب باز شد و سربازي آمد و گفت. نشستم و هيچ كس سراغ من نيامد

به من دستور داد كه . ياه بودهاي س آنجا يك ماشين ون با شيشه. من را دوباره به حياط اداره اماكن برد
نگاهي به خيابان مطهري . اين آخرين باري بود كه من خيابان را ديدم. بروم داخل ون و پشت بنشينم

افتد و چه اتفاقي خواهد  دانستم چه اتفاقي دارد مي نمي. رفت و آمد بودند شلوغ بود و آدمها در . كردم
دستبند به . كرد دستمالي در آورد و چشمان من را بست اني كه من را همراهي مي يكي از افسر. افتاد

. بعد از حدود يك ربع يا بيست دقيقه ماشين ايستاد. دستم بست و سر من را زير صندلي راننده فشار داد
هنگامي كه بلند شدم . درب ماشين باز شد و كسي پشت يقه من را گرفت و دستور داد كه بلند شوم

هنگامي كه باالي پله رسيديم من را تحويل شخص ديگري . اني برددست من را گرفت و به طرف پلك
لباسهاي شخصي من را . زندانبان من را برد اتاق ديگري و بازرسي بدني كرد. كه زندانبان بود داد

 روزي كه در زندان 60در طول . هنوز چشمان من بسته بود. گرفتند و من را انداختند داخل يك سلول
 .توانستم چشمبند را باز كنم فقط در دستشويي و سلول مي. بسته بودبودم چشمان من هميشه 
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يكي از تكنيكهاي آنها اين بودكه . (بعد از دو دقيقه من را از سلول بيرون آورد و به اتاق بازجويي برد .29
بازجو آمد پشت سر من و دستور ). دهند تا خود را در فضاي جديد پيدا كند به شخص اصالً اجازه نمي

هاي بازجويي نوشت كه بايد كليه روابط نامشروع  روي برگه. نوشت را بدهم جواب هر چه ميداد كه 
 .خود را افشاء كنم

بازجو طرف من آمد و . من نوشتم كه هيچ گونه رابطه نامشروعي نداشتم و كاغذ را به او پس دادم .30
من «: گفتم» ؟دروغ مي گويي«: گفت. به محض اينكه پا شدم چكي به صورت من زد. »پاشو«: گفت

آن كاغذ را پاره . سپس دستور داد كه بنشينم. شروع كرد به كتك زدن من. »دروغي براي گفتن ندارم
دوباره كاغذ را به من . كرد و روي كاغذي ديگر دوباره نوشت كه كليه روابط نامشروع خود را بنويسم

» كني؟ اري با من لجبازي ميد«: گفت. داد و من مجدداً نوشتم كه هيچگونه رابطه نامشروعي نداشتم
» اتهام چيه؟ جرم چيه؟. گوييد تو رابطه نامشروع داشتي من را اينجا آورديد و مي! آخر نداشتم«: گفتم

من در . به ديوار خوردم. چند تا مشت و لگد به شكم و سينه من زد. دوباره دستور داد كه بلند شوم
ها و مشت و لگدهاي عمر خود را  تنها سيلي. مكتك نخورده بود زندگي قبل از اين ماجرا هيچ وقت 

داد كه  او دائماً دستور مي.  شب ادامه داشت9 ظهر تا ساعت 12اين پرس و جو از ساعت . آنجا خوردم
 .ضرب و شتم ادامه داشت. پذيرفتم من تمام روابط نامشروع خود را بنويسم و من نمي

برند و از  آورند و چه ساعتي ما را دستشويي مي بعد از روز دوم يا سوم فهميدم كه چه ساعتي غذا مي .31
خوانديم به دستشويي  ما را فقط در سه نوبتي كه بايد نماز مي. آن طريق ساعات روز را متوجه شدم

 .بردند تا وضو بگيريم مي

هاي من  چشم.  صبح به سلول برگرداندند1 صبح من را براي بازجويي بردند و ساعت 8روز دوم ساعت  .32
مرتب كاغذهاي مختلف . من را رواني كردند. اين روز وحشتناكترين روز بازجويي بود. بسته بود

من نيز . ام اند كه من با شخصي رابطه جنسي داشته كردند كه ديگران اذعان كرده آوردند و ادعا مي مي
بازجو زندانبان را . خوردم دادم كتك مي خواست نمي وقتي جوابي را كه بازجو مي. كردم تكذيب مي

بازجو هرگز من را با —اين كار فقط براي ارعاب بود. خواست كه باتوم بياورند كرد و مي صدا مي
 .باتوم يا شالق نزد اما سر من را چند بار به ميز و ديوار سلول كوبيد

. گرداندند بردند و ظهر بر مي  صبح من را مي8معموالً ساعت . از روز سوم به بعد مدت بازجويي كم شد .33
براي يك هفته قضيه رابطه . گرداندند  بعد از ظهر بر مي5بردند و   بعد از ظهر مي3ت مجدداً ساع

. پرسيدند براي يك هفته كامل، هر روز از من راجع به روابط نامشروع مي. نامشروع را پيگيري كردند
. ممن تا آن زمان تحت چنان فشاري قرار نگرفته بود. خوردم كردم و سپس كتك مي  من نيز انكار مي
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سرانجام به اين تحليل رسيدم كه دليلي . از لحاظ جسمي و روحي تحت استرس بسيار شديدي قرار داشتم
 .بهتر بود بگويم كه رابطه داشتم و خود را خالص كنم. ندارد من سر اين قضيه مقاومت كنم

رابطه ! اگر مشكل شما اين است، بله«: روز هفتم بازجو دوباره آن سؤال را تكرار كرد و من گفتم .34
جواب دادم كه ديگر به آن كاري . دستور داد بنويسم با چه كساني رابطه داشتم. »ام نامشروع داشته

نداشته باشد، ولي او من را  مجبور كرد تا تمام دوست دخترهاي خود را، از دوره راهنمايي به بعد، نام 
با هيچ «: گفتم. ود رابطه داشتمنگار و همكار خ سپس پرسيد كه با كدام يك از خانمهاي روزنامه. ببرم
شود كه با  مگر مي. اي و بايد بگويي با چه كساني بوده تو ديگر رابطه داشتن را پذيرفته«: گفت. »كدام

كنيد كه تحريريه روزنامه فاحشه خانه است كه  شما فكر مي! ولي نداشتم«: گفتم» آنها رابطه نداشتي؟
نگاران خانمي در آن سالهاي به صورت  جو ليستي از روزنامهباز» هر كسي با ده نفر رابطه داشته باشد؟

با كدام يك از «: هاي مختلف با من كار كرده بودند مقابل من گذاشت و پرسيد اي در روزنامه حرفه
يكسري كاغذ شامل اعتراف زندانياني ديگر كه ادعا كرده . »با هيچ كدام«: گفتم» اي؟ اينها رابطه داشته

اند و  اينها همه تو را ديده«: نگار رابطه داشتم را آورد و گفت ي مختلف روزنامهبودند من با خانمها
ام به شرطي كه اين بحث  به او گفتم كه حاضرم بنويسم با فالن شخص رابطه داشته. »اند اعتراف كرده

 .دستور داد كه بنويسم. رابطه نامشروع را تمام كنند

آنجا . ق. نگار خانمي به نام ف  روزنامه،يس سياسي بودمدبير سرو» اعتماد«زماني كه من در روزنامه  .35
من با او . نگاران موفق آن مقطع بود و مسئول تهيه گزارش بود جزو روزنامه. ق. ف. كرد كار مي

يكي دو بار . رفتيم بعضي اوقات با هم مهماني مي. صميمي بودم ولي رابطه ما در حد شوخي و خنده بود
براي همين خيلي حرف پشت سر ما . ر و مادر من در شمال ايران رفتيمبا دوست پسر او به خانه پد

او . بازجو ادعا كرد كه ما دو نفر با يكديگر رابطه جنسي داشتيم و من تكذيب كردم. گفته شده بود
. كاري نداشته باشند. ق. پذيرم كه با ف باالخره به او گفتم كه به شرطي اين اتهام را مي. آورد فشار مي
يك سال بود كه ازدواج كرده بود و كار . ق. خانم ف. فت كه خيالم راحت باشدبه من گ
 .كردم كه به دنبال او نخواهند رفت نگاري را ترك كرده بود و من واقعاً فكر مي روزنامه

اصل » به نوبت چه كار داري؟«: جواب دادم. سپس بازجو پرسيد كه چند نوبت رابطه نامشروع داشتم .36
دهم اينجا وارد آن جزئيات نشوم،  ترجيح مي. خواست وارد جزئيات بشود  ولي او ميقضيه را گفته بودم

تقاضا . كشم راجع به اين مسائل صحبت كنم اما بسيار عصباني شدم و به او گفتم كه حتي خجالت مي
كاغذ . شروع كرد به صحبت كردن و من نوشتم. خواست بنويسم را به من ديكته كند كردم تا آنچه مي

اي بين  اينها را كه نوشته«: هاي نوشته من را كنار ميز گذاشت و گفت برگه. اشتم جلوي اورا گذ
بعداً فهميدم كه آنها . »گذاريم گويم و در پرونده تو نيز نمي ماند و من به هيچ كس نمي خودمان مي
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اصطالح حال خواندند و به  كردند و آنها را مي كرده، بين خودشان پخش مي اعترافات جنسي ما را كپي 
تصور آنها اين . هاي پرونده ما نيز پيش آمده بود عين اين پروسه براي چند نفر ديگر از بچه. كردند مي

بود كه وقتي كسي انجام دادن چنين كارهايي را بپذيرد شكسته است و در مراحل بعدي بازجويي از 
 .داد خود مقاومت نشان نخواهد 

  د مسائل سياسي شد و از من خواست كه كليه اقدامات غيرقانونييك هفته بعد از بازداشت، بازجو وار .37
. نگاري مشغول بودم  بودم و فقط به انجام كار روزنامه نوشتم كه كار غيرقانوني نكرده. خود را افشاءكنم

چنانچه قبالً اشاره كردم به اين نتيجه رسيده بودم كه مقاومت معنايي ندارد و بهتر است كه هر آنچه 
كرد كه من  بازجو تهديد مي. نويسم تا از آنجا آزاد شوم و سپس آن اتهامات را تكذيب كنمگفت ب مي

وقتي كه شخص در فضاي .  سال مهمان آنها خواهم بود20با آن اتهامات سنگيني كه داشتم حداقل 
 بازجو با توجه به اختيارات زيادي كه قوه قضاييه به. كند زندان است به تدريج اين تهديدها را باور مي

موارد زيادي بودند كه . خواست انجام بدهند توانستند هر غلطي كه دلشان مي و دادستان داده، آنها مي
 .درآنها بازجو و دادستان توانسته بودند متهم را بدون دليل به مدت چند سال معطل نگاه دارند

  و اعترافات اجباري» خانه عنكبوت«

. كه سه اتهام آن غيرسياسي و پنج اتهام آن سياسي بودنددر پرونده من هشت اتهام كلي وجود داشت  .38
سه اتهام غيرسياسي شامل داشتن رابطه نامشروع، شرب خمر و مقدمات ايجاد فساد از طريق دست دادن 

اتهامات سياسي من اقدام عليه امنيت ملي، شركت در . دار بودند  اين اتهامات واقعاً خنده5.با خانمها بودند
در حالي كه من هرگز در هيچ تجمعي، چه قانوني و چه غيرقانوني، شركت نكرده (ي تجمعات غيرقانون

، عضويت در جمعيتهاي غيرقانوني، توهين به رهبري، تشويش اذهان عمومي از طريق مصاحبه با )بودم
گيري به من يادداشت هاي كوچك  در طي اعتراف. هاي ضدانقالب، و تبليغ عليه نظام بودند رسانه
 .گفتند هنگام نوشتن آنها را مدنظر داشته باشم و ميدادند  مي

در همان ده روز اولي كه ما در زندان بوديم، . در پرونده ما نقش خيلي مهمي داشت» كيهان«روزنامه  .39
صبح روزي كه اين مطلب منتشر شد، بازجو . منتشر شد» خانه عنكبوت«به نام » كيهان«اي در  سرمقاله

و يك كپي از آن مقاله را جلوي من گذاشت و گفت كه اين را آقاي من را به اتاق بازجويي برد 
 روز زندان از بيرون به دست من رسيد 60تنها مطلبي كه در آن . شريعتمداري درباره شما نوشته است

يكي از مسئوليتهاي بازجو در دوران بازداشت ما اين بود كه ما را . بود» خانه عنكبوت«همين مقاله 
 .به اقدامات غيرقانوني ذكر شده در آن مقاله بكندوادار به اعتراف 

                                                           
  .  زن نامحرم كسي است كه رابطه نزديك نسبي يا  سببي با مرد نداشته باشد. سالم دست دادن مرد با زن نامحرم حرام استدر ا 5
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خانه «منظور از . عوامل سازمان سيا هستند» .شهرام ر«و » .روزبه م«در مقاله نوشته شده بود كه  .40
داد و از طريق  يك سري عوامل در داخل و خارج كشور بود كه سازمان سيا به آنها خط مي» عنكبوت

بعد از انتشار اين مقاله، بازجو تأكيد كرد كه از اين به بعد . آورد ر ميهاي خود را به اجراء د آنها پروژه
يعني من مجبور بودم بر اساس . بيرون نرود» خانه عنكبوت«نويسم بايد از چارچوب تحليلي  هرچه مي

 200اگر به اعترافات . نوشته شده بود اعترافات خود را تنظيم كنم» خانه عنكبوت«سناريويي كه در 
اين به ما . اند نوشته شده» خانه عنكبوت«شويد كه همه آنها بر اساس  ما نگاه كنيد متوجه مياي  صفحه

گيري ما دست داشتند و از  و مدير مسئول آن مستقيماً در پروژه اعتراف» كيهان«ثابت كرد كه 
شده اسامي اشخاصي ذكر شده بود كه هنوز بازداشت ن» خانه عنكبوت«در . گردانندگان اصلي آن بودند

 روز بعد از من 45 تا 40تا جايي كه يادم هست او نزديك به . اميد معماريان يكي از آنها بود. بودند
 .بازداشت شد

همان طور كه قبالً اشاره . بود. ق. هايي كه بازجوي من انجام داد احضار كردن خانم ف يكي از نامردي .41
ران به دنبال او رفتند ولي او را پيدا مأمو. نوشت ها مقاله مي براي بعضي سايت. ق. كردم، خانم ف

همراه با شوهر خود به دادسرا . ق. خانم ف. سپس به خانه پدر همسر او احضاريه فرستادند. نكردند
سرپرست دادسرا، آقاي صابري . رفت و خود را معرفي كرد و به احضار شدن خود اعتراض كرد

 داد كشيد و گفت كه به دليل روابط ، ظاهراً سر وي)كه مسئول پرونده ما نيز بود(ظفرقندي 
گذاشتند . ق. اولين سندي كه هنگام بازجويي جلوي خانم ف. نامشروعي كه داشته سنگسار خواهد شد

 .هاي من بود نيز نوشته

كه (در كل، پرونده ما . زاده نيز از جمله متهمين در پرونده ما بود خانم ديگري به نام محبوبه عباسقلي .42
ولي بعد از ورود شاهرودي و جنجالهايي كه پيش .  متهم بود21شامل )  رفتتا مرحله كيفرخواست

هيچگونه . زاده، اميد معماريان و جواد غالم تميمي، تبرئه شدند  نفر، به جز من، شهرام رفيع21آمد، همه 
 نفره همه به جز 21جهت اطالع، از آن جمع . كيفرخواستي براي ديگران صادر نشد و آنها آزاد شدند

خواستند  تن به نوشتن اعترافاتي كه بازجويان مي) بود» امروز«كه وب مستر سايت (ود قريشي مسع
. او هيچ يك از اتهامات را نپذيرفت و خيلي كتك خورد.  سال جوانتر بود4-3مسعود از من . دادند

 .بقيه ما تصميم گرفتيم اعتراف كنيم تا آزاد بشويم.  روز نيز در زندان ماند90حدود 

ده من حدود ده روز بعد از دستگيري من پيش خانم شيرين عبادي رفتند و ايشان وكالت من را خانوا .43
وكالتنامه را به زندان فرستادند تا من امضاء كنم، اما مقامات زندان به من اجازه امضاء . قبول كردند

دادند كه به با وجود اين آنها به من اطالع . داشتن وكيل حق من به عنوان يك زنداني بود. ندادند
مرتضوي نيز . دستور مرتضوي من حق ندارم اين نامه وكالت را امضاء كنم يا خانم عبادي را بپذيرم

  27 از 13صفحه 



                       27از 16    صفحه               شهادتنامه روزبه ميرابراهيمي

      
 
 

 16

ضمناً به . دستور داده بود كه اگر من وكالتنامه را امضاء كنم پنج سال به اتهامات من اضافه خواهد شد
ا رد كردم بايد بنويسم كه من به من يادداشتي دادند كه در آن نوشته شده بود كه وقتي وكالتنامه ر

كند و عليه  دليل اينكه خانم شيرين عبادي عامل اسرائيل است و از بحث حقوق بشر سوء استفاده مي
خواهم ابزار خانم عبادي  خواستند من ادعا كنم كه نمي آنها . پذيرم كند ايشان را نمي نظام جو سازي مي

متن اين يادداشت اشتباهات امالئي فاحشي . ا نداردبشوم و بگويم كه ايشان شايستگي وكالت من ر
 .داشت، اما من عين متن را با اشتباهات امالئي رونويس كرده و امضاء كردم

همين ) كه در جمع اوليه وكالي من بود(زاده  آقاي سيف.  اين متن عامل خوبي در پرونده من شد .44
نگاران   مقطع انجمن صنفي روزنامهدر آن. يادداشت را كه ديد متوجه شد كه شرايط من جدي است

زاده هم به عنوان يكي از وكال به  آقاي سيف. گذاشت مرتب به حمايت از ما اعتراض و تحصن مي
دهد كه من در شرايط غيرعادي در  يكي از اين تجمعات رفت و گفت كه اين يادداشت نشان مي

 امالئي هايروزنامه چنين غلطاو اظهار داشت كه ممكن نيست دبير سرويس سياسي . بازداشت بودم
 .اين مسئله بعدها بازتاب خبري بسيار داشت. داشته باشد

تخصصهاي خود را داشتيم كه بايد طبق آن ) شهرام، اميد، جواد و من(هر كدام از ما چهار نفر  .45
نگاري بودم كه در حوزه حقوق مدني و شهروندي  مثالً من روزنامه. كرديم اعترافهاي خود را تنظيم مي

اميد و شهرام و جواد نيز بايد طبق تخصصهاي خود . كردم فعال بودم و بايد در اين مورد اعتراف مي
نزديك انتخابات بود . معلوم بود كه حكومت قصد داشت جنگ تبليغاتي راه بياندازد. كردند اعتراف مي
 .طلبان استفاده كنند خواستند از ما به عنوان ابزاري عليه اصالح و آنها مي

ا اطالع دادند كه قرار است دادگاه ما زماني كه در زندان هستيم برگزار شود و به ما دستور دادند تا به م .46
ما نيز دفاعيات خود را بر اساس همان سناريوي داده شده نوشتيم و تحويل . دفاعيات خود را بنويسيم

ا گفتند كه تاريخ دادگاه به م. بعداً متوجه شديم كه دفاعيات ما را تبديل به كيفرخواست كردند. داديم
گفتيم تا ما را با وثيقه آزاد كنند، و ادعا كرديم كه اگر  مي ما مرتب به آنها . ما دوشنبه هفته بعد است

زيرا تصور خواهند (ما را مستقيم از زندان به دادگاه ببرند هيچ كس اعترافات ما را باور نخواهد كرد 
خواهند سناريوي آنها موفق  به آنها گفتيم كه اگر مي). اند كرد كه اعترافات ما به زور شكنجه اخذ شده

سرانجام توانستيم اين مسئله را براي آنها . باشد بهتر است ما را آزاد كنند و بعد دادگاه را برگزار كنند
به تدريج همه زندانيان را آزاد كردند، . جا بياندازيم كه بهتر است ما را مستقيم از زندان به دادگاه نبرند

 .مانديم)  سلول داشت35 تا 30كنم  كه فكر مي(اما ما چهار نفر كماكان در آن بازداشتگاه 
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اين يكي . زاده را در يك سلول انداختند ها را آزاد كنند من و شهرام رفيع ده روز قبل از اينكه بقيه بچه .47
اول دو نفر را كه با هم يك سري مشتركاتي دارند براي تخليه . ديگر از تكنيكهاي بازجويي آنها است

 زندانيان را با هم رو به وقتي احساس كردند كه همه اطالعات تخليه شده است،. كنند اطالعات جدا مي
من و شهرام مدت زيادي همخانه بوديم و . كنند تا بتوانند حرفهاي آنها را تحت نظر قرار دهند رو مي

 .اما حواسمان بود كه بهانه دست آنها ندهيم. بنابراين راجع به خاطرات مشترك خود صحبت كرديم

من و شهرام در يك سلول بوديم، و . د و شهرامبه تدريج همه را آزاد كردند، به استثناي من، جواد، امي .48
گفتند نگران نباشيد، و اطمينان دادند كه ما را هم تا فردا يا پس  آنها به ما . اميد و جواد در سلولي ديگر

 متر 1،5 در 1سلولها خيلي كوچك و حدود . داد انتظار ما را خيلي آزار مي. فردا آزاد خواهند كرد
. كرديم من و شهرام هر دو در چنين سلولي زندگي مي. زه تختخواب يك نفرهبودند، يعني دقيقاً اندا

 .خيلي اعتراض كرديم و تقاضا كرديم كه ما را به يك سلول بزرگتر ببرند، اما آنها قبول نكردند

محل اين بازداشتگاه . هاي محرمانه اطالعات نيروي انتظامي بوديم تا اين زمان ما در يكي از بازداشتگاه .49
باالخره اعالم كردند كه ما . اما بعد از افشاء پرونده ما اين بازداشتگاه تعطيل شد. رسماً معلوم نشدهرگز 

چشمان من در طول اين .  روز از بازداشت من گذشته بود54تا اين زمان . كنند را به اوين منتقل مي
 .مدت همواره بسته بودند

آنها را به بند زنان . زاده، به اوين منتقل كردند يما چهار نفر را، همراه فرشته قاضي و محبوبه عباسقل .50
تازه ساز كه زمان آقاي شاهرودي ساخته شده بودند منتقل » هاي سوئيت«بردند، و ما را به يك سري 

در زمان آقاي شاهرودي تغييراتي در سيستم زندانها پيش آمد و قانون بر اين شد كه سلول . كردند
از اين رو، يكسري از سلولهاي انفرادي را به هم متصل كردند، . باشدانفرادي ديگر نبايد وجود داشته 

المللي  وقتي ناظرين بين. گذاشتند» سوئيت«به آنها آشپزخانه و حمام اضافه كردند، و اسم آنها را 
 تا 100حدود . دادند آمدند، اين سلولها را به آنها نشان مي حقوق بشر براي بازديد زندانيان به ايران مي

 .، طبقه چهارم قرار دارند9ها در اندرزگاه  اين سوئيت. سوئيت در اوين موجود است 150

در يكي از روزهاي آخر بازداشت ما را صدا زدند، متن دفاعيات را در اختيار ما گذاشتند، و گفتند كه  .51
 بود قراري كه بازجو و آقاي مرتضوي با ما گذاشتند اين. بايد براي شركت در دادگاه خود آماده شويم

طلبان را افشاء  تنظيم كنيم و عمليات پشت پرده اصالح» خانه عنكبوت«كه ما دفاعيات خود را با متن 
اي كه با برنامه آنها  اما آنها نتوانستد به موقع قاضي. در مقابل، آنها ما را آزاد خواهند كرد. كنيم

كي ما را احضار كردند و گفتند يكي ي. بعد از چند روز برنامه آنها عوض شد. هماهنگ باشد پيدا كنند
 .كه ما را با وثيقه آزاد خواهند كرد، به اين شرط كه وقتي آزاد شديم اعترافات خود را منتشر كنيم
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همسر و خانواده من پيگير قضيه من بودند و مرتب به افراد . اما دليل اصلي آزادي ما چيز ديگري بود .52
هرودي را در جريان يكي از ديدارهاي مردمي او همسرم توانسته بود شا. كرند مختلف مراجعه مي

نگار جوان هستم و ما تازه ازدواج كرده  او به شاهرودي گفته بود كه من يك روزنامه. مالقات كند
شاهرودي نيز به آقاي عليزاده، رئيس . او تقاضا كرده بود كه شاهرودي مرا با وثيقه آزاد كند. بوديم

البته من از اين . ه بود كه قرار بازداشت من به وثيقه تبديل بشوددادگستري استان تهران، دستور داد
 .با وجود اين، دادستان آزادي ما را مشروط بر انتشار اعترافات ما كرده بود. جريان خبر نداشتم

  العاده مرتضوي  طرح فوق

 متني شرط هم اين بود كه من.  بعد از ظهر، آزاد كردند7، نزديك ساعت 1383 آذر ماه 5من را در  .53
قرار بود . هاي مختلف منتشر كنم نامه بنويسم و در رسانه كه آقاي مرتضوي خواسته بود را به عنوان توبه

نوشت تا  بعد او بايد توبه نامه خود را مي. نامه من منتشر شده است نفر دوم وقتي آزاد بشود كه متن توبه
از بدشانسي، من اولين . ها بود نامه  توبهنفر سوم آزاد شود، نوعي گروگانگيري بود كه مشروط بر انتشار

آيد همه او را  وقتي كسي در ايران از زندان بيرون مي. خيلي فضاي سختي بود. نفري بودم كه آزاد شدم
شود قهرمان ناگهان به يك  نامه مطرح مي بينند، ولي وقتي مسئله توبه و انتشار توبه يك قهرمان مي

 .اقعيت آسان نيستهضم اين و. شود ضدقهرمان تبديل مي

دوستان مختلف براي بازديد آمدند و .  شب به خانه مادر همسرم رسيدم9:30خالصه آزاد شدم و حدود  .54
. هيچ كس خبر نداشت كه در روزهاي آتي چه پيش خواهد آمد.  نصف شب دور هم بوديم2تا ساعت 

ام  نامه را نوشته كه آيا توبهبه من زنگ زد و پرسيد ) با نام مستعار كشاورز( صبح فردا بازجو 10ساعت 
خواست با من صحبت  دستور داد تا او را در ميدان آزادي مالقات كنم؛ مي. ام گفتم كه ننوشته. يا نه
 .بكند

سپس . بازجو آمد و از من خواست كه داخل ماشين او بنشينم. من و همسرم به ميدان آزادي رفتيم .55
تقاضا كردم كه . گفتم كه من تازه شب پيش آزاد شده بودمبه او . ام پرسيد كه چرا نامه را هنوز ننوشته

اميد، شهرام و جواد . شود نه، نمي«: گفت. او بگذارد قبل از نوشتن نامه حداقل كمي استراحت بكنم
بعد كاغذي از جيبش در آورد و گفت كه حاج آقا گفته كه من بايد . من پذيرفتم. »منتظر تو هستند

نامه  اينها را در توبه«: گفت. آقاي مرتضوي بود» حاج آقا«منظور از . راجع به اين موارد بنويسم
 .»گيرم آيم نزديك خانه مادر خانمت و نامه را تحويل مي من عصر مي. بنويس

اي به سران سه قوه، يعني آقاي خاتمي، حداد عادل و  نامه. برگشتم خانه و رونويسي را شروع كردم .56
شرايط خيلي بدي بود و كسي خبر نداشت . ه را از من گرفتبازجو شب آمد و نام. شاهرودي، نوشتم
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ترسيدم كه  توانستم به هيچ كدام از دوستان چيزي بگويم چون مي نمي. كه چه قرار است پيش بيايد
 .مشكلي پيش بيايد) كه مسئوليت آنها با من بود(قضيه لو برود و براي آن سه نفر ديگر در زندان 

. د كه بازجو دوباره زنگ زد و پرسيد چرا نامه را منتشر نكرده بودمفردا يا پس فرداي آن روز بو .57
بازجو مخالفت كرد و . جواب دادم كه من نامه را تحويل آنها دادم، و مسئوليت انتشار با خودشان بود

پذيرفتم، و به او گفتم . ها ببرم و خودم منتشر كنم خواست من نامه را به رسانه گفت كه حاج آقا مي
نامه را به تعدادي از ) هنوز آنها را نديده بودم( اينكه براي ديدار مادر و پدرم به شمال بروم كه قبل از

كه هر دو از جمله (» ايسنا«و » ايلنا«قبل از حركت نامه را به خبرگزاري . ها فاكس خواهم كرد رسانه
 .فاكس كردم) طلبان بودند هاي نزديك به اصالح خبرگزاري

به موبايل خانمم زنگ زد و .  رشت بودم كه دوباره بازجو با من تماس گرفتدر. دو تا سه روز گذشت .58
ها هنوز در زندان منتظر  يادآوري كرد كه بچه. ام شروع كرد به داد و فرياد كه چرا نامه را منتشر نكرده

بايد «: گفت. گفتم كه من نامه را فاكس كرده بودم، و ديگر مسئول پخش و انتشار آن نبودم. هستند
صبح روز بعد به سمت تهران راه . »همين االن بيا تهران كه حاج آقا با تو كار دارد. گيري كنيپي

نگارم دريافت كردم  اسي از طرف يكي از همكارهاي روزنامه.ام.نزديكهاي كرج بوديم كه اس. افتاديم
يا اين واقعيت دوستم از من پرسيد كه آ. نامه من را منتشر كرده بود اي توبه با اين مضمون كه رسانه

نامه را براي  من توبه. به او گفتم كه اخبار درست هستند، ولي نبايد آن را جدي گرفت. دارد يا نه
طلبان بودند آن را منتشر  فرستاده بودم، اما آنها چون طرفدار اصالح» ايسنا«و » ايلنا«هاي  خبرگزاري
كه به قوه قضاييه (ا به خبرگزاري فارس نامه ر ظاهراً مرتضوي شخصاً از دفتر خود توبه. نكرده بودند
نامه من سريع در تهران  خبر انتشار توبه. فاكس كرده بود و آنها نيز منتشر كرده بودند) نزديك بود
توانستم  كردند، اما من نمي كردند و پشت سر من صحبت مي برخي از دوستان از من انتقاد مي. پخش شد

 .جزئيات قضيه را براي آنها توضيح بدهم

تماس ) طلب ديگر هاي اصالح و روزنامه(هايي كه من در آنها كار كرده بودم  مرتضوي با اكثر روزنامه .59
توبه «يا » افشاءگري«گرفت و به آنها دستور داد كه نامه من را در صفحه اول، با تيتري مانند 

ب آن روزي كه نامه ش. هيچ آبرو و حيثيتي براي من باقي نماند. ، منتشر كنند»طلب نگار اصالح روزنامه
اي در زندان آماده كرده بودند و وقتي كه آزاد  نامه آنها هم توبه. من منتشر شد اميد و شهرام آزاد شدند

طلب برويم  نگاران اصالح توانستيم در جمع روزنامه ما ديگر نمي. ها ارائه كردند شدند آنها را به رسانه
 .ار بدي بودفضاي بسي. كردند چون همه به ما بدجور نگاه مي
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هنگامي كه نامه ما منتشر شد آقاي رجبعلي مزروعي، كه پسرش همراه ما بازداشت و مانند ما تحت  .60
هايي كه از طرف ما  نامه اي نوشت و اظهار داشت كه توبه فشار گذاشته شده بود، به آقاي خاتمي نامه

او از آقاي خاتمي تقاضا . وديممنتشر شده بودند نشان دهنده اين بودند كه ما تحت فشار قرار گرفته ب
شر از آن جهت كه به . اين نامه هم سبب خير بود و هم سبب شر. كرد كه مسئله را پيگيري كند

محض اينكه اين نامه منتشر شد ما به دادستاني تهران و دفتر آقاي مرتضوي احضار شديم تا جواب 
د كه نامه آقاي مزروعي خطرناك آقاي مرتضوي بر اين باور بو. ادعاهاي آقاي مزروعي را بدهيم

از آن جهت، به ما دستور داد تا بر عليه مزروعي نامه بنويسيم و تأئيد كنيم كه برخورد آنها با ما . است
جواد هنوز در زندان بود، و مرتضوي . اساس بودند در زندان خوب بوده و شكايات آقاي مزروعي بي

 .واد در زندان خواهد ماندكرد كه اگر ما جواب نامه را ندهيم ج تهديد مي

اي نوشتيم و در آن مواردي كه آقاي مزروعي  سه نفره نامه. ما به ناچار دستور مرتضوي را پذيرفتيم .61
سپس از . نوشتيم كه ما در سلول انفرادي نبوديم و شكنجه نيز نشديم. ادعا كرده بود را دروغ خوانديم

تا راجع به خالفهاي خود فكر كنيم و به اشتباهات قوه قضاييه تشكر كرديم كه به ما اين فرصت را داد 
چيزي . نامه را امضاء كرده و به دفتر مرتضوي و خبرگزاري فارس فاكس كرديم. خود پي ببريم

به دفتر آقاي مرتضوي در . نگذشت كه دوباره از دفتر آقاي مرتضوي زنگ زدند و ما را احضار كردند
زيرا وي ( ما از قوه قضاييه تشكر كرده بوديم ناراحت بود مرتضوي از اينكه. ميدان ارگ تهران رفتيم

ايشان به اين دليل دستور ). معتقد بود كه  دادسرا در آن مقطع تحت فشار سياسي بود و نه قوه قضاييه
 . داد كه نامه را منتشر نكنيم

  اعترافات تلويزيوني

هاي  ا خبرگزاريهاي مختلف و ايستگاهاطالع بوديم، اما مرتضوي قبل از صحبت با ما ب ما از اين قضيه بي .62
. تلويزيوني تماس گرفته بود و آنها را دعوت كرده بود تا در سالن بيرون اتاق او با ما مصاحبه كنند

انجام » كجا«ها  كند كه اين مصاحبه هيچ كس اشاره نمي. اين ماجراي اعترافات تلويزيوني ما بود
 .ما مصاحبه تلويزيوني داديمشود اين است كه  تنها چيزي كه مطرح مي—شدند

هاي ما را تك تك احضار كرد و آنها را تهديد  قبل از اينكه ما داخل دفتر مرتضوي برويم، او خانواده .63
ريخت  آمدند، متوجه شديم كه مادر اميد اشك مي وقتي مادر اميد و همسر من از اتاق او بيرون مي. كرد

كرد؟ هنگامي كه داخل   مادر اميد چنين گريه ميچه شده بود كه. همه نگران شديم. و ناراحت بود
همين پايين اداره عمليات است، زنگ «: گفت. اتاق مرتضوي شديم، مرتضوي شروع به تهديد كرد

رويد خبرنگارها هستند، چيزهايي را  وقتي كه بيرون مي«: بعد گفت. »زنم تا بيايند و شما را ببرند مي
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. » خود درباره ادعاهاي آقاي مزروعي بگوييد به مطبوعات بگوييدهاي كه قرار بود در دادگاه و در نامه
. او توضيح داد كه دستور داده بود جواد را هم از زندان بياورند تا در كنفرانس مطبوعاتي شركت كند

بعد مقداري كاغذ درآورد و به من گفت كه هنگام مصاحبه بگويم كه چهار نفر از اعضاي خانواده 
من جواب دادم كه به زندگي شخصي آقاي . اند  بوده و اعدام شده6هدينآقاي مزروعي عضو مجا

مزروعي كاري ندارم، و فقط خواهم گفت كه چيزهايي كه او گفته دروغ هستند؛ ما هرگز در سلول 
 .انفرادي نبوديم و شكنجه نشديم

طلب كه  حيكي از خبرنگارهاي اصال!  از اتاق بازپرسي كه بيرون آمديم متوجه شديم چه خبر است .64
همكار ما بود از كنار من رد شد و يواش گفت كه آنها هماهنگي كرده بودند تا هيچ كدام از 

در ابتدا همه ساكت . هم حضور داشت» فارس«خبرگزاري . طالب از ما سؤال نپرسند هاي اصالح رسانه
زاده به كسي به   رفيع شهرام. كند ما پرسيديم كه چرا كسي سؤال نمي. كرد بودند و هيچ كس سؤال نمي

اشاره كرد و تقاضا كرد كه ) شد بود و دائماً در دادسرا ديده مي» فارس«كه از خبرگزاري (نام فاضل 
كارها حمايت  كه از طرف محافظه(نگاران  باالخره فاضل و همه روزنامه. پرس و جو را شروع كند

تمام جلسه . آقاي مرتضوي زديمسؤالهاي خود را پرسيدند و ما حرفهايمان را طبق دستورات ) شدند مي
 .فيلمبرداري شد و بعد در چندين نوبت در اخبار روز پخش شد

يك بار من در ميدان آزادي پشت ماشين نشسته بودم و .  تأثيرگذاري است  تلويزيون در ايران رسانه .65
م همه به كرد زماني بود كه من به همه شك داشتم و فكر مي. شد اي مرتب از كنار ماشين رد مي راننده

ببخشيد، شما همان كسي نيستيد كه «: ناگهان اين راننده آمد، در را باز كرد و گفت. دنبال من هستند
ان «: گفتم» مشكلتان حل شد؟«: به حالت خيلي قشنگي گفت. گفتم بله» ديشب در تلويزيون بوديد؟

براي من خيلي . و رفتبعد برايم آرزوي موفقيت كرد » .شود، ولي هنوز حل نشده است شاءاهللا حل مي
نگار و روشنفكر ما شرايط سخت ما را  جالب بود كه اين مرد عادي خيلي بيشتر از دوستان روزنامه

 .كرد درك مي

آقاي مرتضوي به ما گفته بود كه من شما را به . ما هزينه زيادي پرداخته بوديم و آبرويمان رفته بود .66
بعد از قضيه كنفرانس مطبوعاتي، بازجو هر روز . برگرديدتان  كشم تا ديگر نتوانيد به كار قبلي لجن مي

اين . گرفت كه اين مطلب نوشته شده و من بايد جوابش را بدهم با من تماس مي) يا يك روز در ميان(
 .روند براي من مثل شكنجه رواني بود

                                                           
حزب ( لنينيستي دارد و هيچ ربطي به مجاهدين انقالب اسالمي –مجاهدين خلق ايران حزب سياسي اسالمي است كه گرايشهاي ماركسيست  6

 .لق از اوايل انقالب در ايران ممنوع شده استمجاهدين خ. ندارد) طلب اصالح
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ري كه در شديم و اخبا  شب در يك كافه در تهران جمع مي7:30-8:00من، شهرام و اميد، شبها حدود  .67
وبالگنويسان پشيمان «ابطحي يك مطلب نوشته بود به نام . كرديم مورد ما منتشر شده بود را تحليل مي

ما ديگر به اين نتيجه رسيده بوديم . و در آن ما را آدم هاي بزدلي توصيف كرده بود» و غيرپشيمان
زاده  از طريق آقاي رمضانتصميم گرفتيم با آقاي خاتمي . كه زمان آن است تا بازي را برعكس كنيم

كرد به  ولي هيچ كس جرأت نمي. تماس بگيريم و او را مالقات كنيم) كه سخنگوي دولت بود(
اي كه آقاي مزروعي به خاتمي  نامه. خواهند او را ببينند مي» پشيمان«خاتمي بگويد كه اين آدمهاي 
ته نظارت بر اجراي قانون اساسي دستور خاتمي از روي اين نامه به كمي. نوشته بود اينجا به درد ما خورد

كميته هم هفت يا هشت نفر از وبالگنويسان . داده بود تا ادعاي آقاي مزروعي را بررسي كند
اين وبالگنويسان هم به كميته رفته بوده و . را دعوت كرد تا ادعاهاي آنها را بشنود» غيرپشيمان«

آقاي . ر زندان خوردند صحبت و شكايت كردندهايي كه د آنها از كتك. هاي خود را زده بودند حرف
 .ابطحي گزارش آن ديدار و حرفهايي كه زده شده بود را در وبالگ خود منتشر كرد

. از بدشانسي، فقط من در تهران بودم.  متعاقب گزارش ابطحي، مرتضوي ما را به دفتر خود احضار كرد .68
يعني كميته (ده و غيرقانوني خاتمي پيش كميته خود خوان» وبالگنويسان غيرپشيمان«او گفت كه 

به ما دستور داد كه به كميسيون اصل نود مجلس . اند رفته و دروغ گفته) نظارت بر اجراي قانون اساسي
اي به من داد و من آن را  نامه. برويم و شكايت كنيم) كارها بود كه آن موقع تحت نظر محافظه(

تا به خانه رسيدم تلفن . ادم و از دفتر او بيرون آمدماصل نامه را دوباره به مرتضوي د. رونوشت كردم
» كيهان«از روزنامه . من آقاي شايانفر هستم، حسن شايانفر«: جواب دادم و شخصي گفت. زنگ زد
دارد كه متعلق به مركز تحقيقات » نيمه پنهان«ستوني به نام » كيهان«روزنامه . »گيرم تماس مي

» برادر حسين«و » برادر حسن«مراه حسين شريعتمداري به حسن شايانفر، كه به ه. است» كيهان«
او گفت كه چند . كرد اي بدنام شدند، براي اين مركز كار مي مشهور هستند و در دوران قتلهاي زنجيره

خواست با من راجع به متن آن  اي خطاب به كميسيون اصل نود دريافت كرده بود و مي دقيقه پيش نامه
ببخشيد، من اين نامه را به دادستان تهران دادم، در روزنامه «:  و گفتممن عصباني شدم. صحبت كند

حق انتشار . كند؟ من هيچ نظري در مورد اين قضيه ندارم و حرفي هم ندارم بزنم چه كار مي» كيهان«
. »نامه را نيز نداريد، چون آن نامه خطاب به كميسيون اصل نود است و آنها بايد آن را بررسي كنند

هاي مختلف حاضر نشدم با  دو روز گذشت و آنها هر چه زنگ زدند به بهانه.  را قطع كردمبعد تلفن
 .آنها صحبت كنم

با كميته و انتشار اخبار آن ديدار، آقاي مرتضوي به آقاي » وبالگنويسان غيرپشيمان« بعد از ديدار  .69
وبالگنويسان «دكتر حسين مهرپور، رئيس كميته، زنگ زده و گله كرده بود كه چرا او تنها 
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وبالگنويسان «او به مهرپور گفت كه . را دعوت كرده و به دروغهاي آنها گوش داده بود» غيرپشيمان
بعد به . عليه كميته شكايت كرده و ادعا كرده بودند كه اين نهاد نشر اكاذيب كرده است» پشيمان

كرد مگر اينكه كميته مهرپور اطالع داد كه بر اساس اين شكايت دادستان قضيه را پيگيري خواهد 
مهرپور نيز گفته بود كه با اين . را دعوت كند و حرفهاي آنها را نيز بشنود» وبالگنويسان پشيمان«

سپس . تقاضا مشكلي نداشته و گروه پشيمان را دعوت خواهد كرد و حرفهاي آنها را خواهد شنيد
 .مرتضوي، بدون مشورت با ما، قرار جلسه را شنبه هفته بعد گذاشت

  ديدار ما با هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي

، بازجوي دفتر مرتضوي به من زنگ زد و خواست كه آنجا 11:30-12 روز شنبه حول و حوش ساعت  .70
بايد ! پاشو و بيا اينجا«: ناگهان با عصبانيت گفت. هاي مختلفي آوردم توانم و بهانه گفتم كه نمي. بروم

فت من موضوع را فهميدم و گفتم كه سعي خواهم كرد تا كارهاي اين را كه گ. »به ديدار هيئت بروي
با موبايل خانمم به . گوشي را قطع كردم و موبايل را خاموش كردم. خود را هر چه زودتر تمام بكنم

وقتي . خواستم با او صحبتي بكنم به او گفتم كه به سمت ميدان انقالب حركت كند؛ مي. اميد زنگ زدم
» هيئت«به او گفتم كه حدس من اين است كه منظور بازجو از .  كه قضيه چيستبه آنجا رسيديم گفتم

خواهند با ما همان  همان هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي بود، و تحليل من اين بود كه آنها مي
در عين حال ما نيز منتظر موقعيتي . برخوردي را داشته باشند كه در مصاحبه تلويزيوني با ما داشتند

به همين خاطر اين تصميم گرفتيم از اين موقعيت .  تا با خاتمي مالقات كنيم و حقيقت را بگوييمبوديم
ساعت نزديك ظهر روز شنبه . اميد با من موافقت كرد و گفت كه همراه من خواهد آمد. استفاده كنيم

قانون اساسي من به ابطحي زنگ زدم و پرسيدم كه آيا قرار مالقات ما با هيئت نظارت بر اجراي . بود
آدرس محل مالقات را .  بود2او با تندي جواب داد و گفت بله، قرار براي ساعت . تصويب شده بود

 .»نهاد يا همان دفتر رياست جمهوري، خيابان پاستور« : او گفت. پرسيدم

خود را معرفي كرديم و .  به ديدار هيئت به ساختمان رياست جمهوري رفتيم2:00 نزديك ساعت  .71
با اجازه مهرپور به اتاقي كه ) همسرم(من، اميد و سولماز . اي دعوت شده بوديم  ما به جلسهگفتيم كه

ابطحي . اعضاي كميته همه حقوقدان بودند. هيئت در آن حضور داشت رفتيم و داخل جلسه شديم
، يك آخوند كه عضو )عضو هيئت رئيسه مجلس(، اميني )وزير دادگستري(، شوشتري )معاون حقوقي(

دور ميز نشستيم تا حرفها را . خبرگان بود، و يك سري اساتيد حقوق در جلسه حضور داشتندمجلس 
آقاي شوشتري گفت كه آقاي مرتضوي زنگ زده و گفته بود كه براي ما كاري پيش آمده و . بشنويم

 كه ما تصميم گرفتيم كه چيزهايي را بگوييم. دهم برايتان توضيح مي«: من گفتم. جلسه را لغو كرده بود
قبل از آنكه حرفهاي خود را شروع كنم، » .خواهيم به شما اعتماد كنيم ايم و مي تا به حال هيچ جا نگفته
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كنيد  ها، اگر فكر مي ببينيد بچه«: سپس شوشتري گفت» .صبر كن«: شوشتري و مهرپور هر دو گفتند
ا با شما برخوردي صورت تواند وضع شما را بدتر كند ي كه گفتن اين حرفها برايتان هزينه دارد و مي

كنيد خودتان بايد  هر كاري مي. توانيم تضمين كنيم كه براي شما هيچ اتفاقي نخواهد افتاد بگيرد، ما نمي
 .»پاي آن بايستيد

اند و چنين  واقعاً متأسفم كه چند تا وزير مملكت اينجا نشسته«:  من خيلي عصباني شدم و گفتم .72
دانيم  ما مي. اصالً براي ما مهم نيست. كنند  امنيت ما را تضمين ميگويند و حاضر نيستند بگويند كه مي

و واقعيت قضيه اين بود . »كه از اين ساختماني كه در آن هستيم بيرون برويم با ما برخورد خواهد شد
 .كه با ما برخورد شد

من به » .مشنوي ما حرفهاي شما را مي. باشد، باشد، آرام باشيد«: مهرپور كه ديد من عصبي شدم گفت .73
خواستيم بگوييم كه ما اصالً چرا آنجا آمده بوديم و چه  آنها گفتم كه قبل از اينكه شروع كنيم مي

براي ما مهم نيست كه چه بشود، فقط مهم اين است كه شما «: بعد ادامه دادم. خواستيم مطرح كنيم مي
شروع . » ما كافي استكساني هستيد كه محرم رئيس جمهور هستيد و اگر رئيس جمهور بداند براي

. نحوه بازداشت، برخورد، بازجويي و گروگانگيري را براي آنها توضيح داديم. كرديم به صحبت كردن
ها و برخوردها را توضيح  بعضي اوقات كه ما نحوه بازجويي. دادند و مات شده بودند آنها فقط گوش مي

 .شدند داديم به شدت عصبي مي مي

وه بازجويي و شكنجه خود را توضيح بدهد، وقتي متوجه حضور سولماز خواست نح  هنگامي كه اميد  .74
به سولماز گفتم چند » .توانم بگويم خانم هست، من نمي«: شد گفت) كه تنها خانم حاضر در جلسه بود(

سولماز از جلسه بيرون رفت و ما توانستيم راحت بگوييم . دقيقه بيرون برود تا ما حرفهايمان را بزنيم
در آخر جلسه به آنها گفتيم . ه حرفهايي در جريان بازجويي زده و چه كارهايي كرده بودكه بازجو چ
دانيم كه آقاي مرتضوي و ضابطين او با ما برخورد خواهند كرد، ولي حاضر بوديم آن هزينه  كه ما مي
 . را بپردازيم

 يكي از اين من عكس. جلسه تمام شد و همه اعضاي جلسه به شدت تحت تأثير قرار گرفته بودند .75
شود كه ما عصبي  در عكس به خوبي ديده مي). كه ابطحي با موبايل خود گرفته بود(ها را دارم  صحنه

 .نوشم زند و من آب مي اميد حرف مي. ما قرمز است هستيم، چشمهاي 

 .خواهيم خبر اين جلسه منتشر شود يا نه بعد از ختم جلسه، مهرپور از ما تشكر كرد و پرسيد كه آيا مي .76
شهرام كه در آن زمان شمال بود و نتوانسته بود در (من و اميد گفتيم كه چون يك نفر ديگر از ما 

داديم   سنگيني داشت، ما ترجيح مي حضور نداشت و چون انتشار اين قضيه هزينه) جلسه شركت كند
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 24كه مهرپور تقاضاي ما را قبول كرد و گفت . كه شهرام هم فرصتي براي ابراز نظر داشته باشد
 منتظر خواهد ماند تا شهرام با او صحبت 9او گفت كه تا فردا صبح ساعت . ساعت صبر خواهد كرد

 .ما به شهرام اين پيغام را داديم، اما او هرگز نيامد. بكند

زديم، و شبها به  روزها در خايبانها قدم مي.  بعد از اين جلسه ما نتوانستيم تا يك هفته به خانه برگرديم .77
با تمام كساني كه با ما آشنا بودند تماسي مبني بر اينكه ما بايد . رفتيم فاقي به خانه دوستان ميصورت ات

حتي شخصي كه براي من وثيقه گذاشته بود را احضار . خود را به مقامات تسليم كنيم گرفته شده بود
 .كرده بودند

ابطحي مرتب به . سيده بودفشار روي من و اميد به حد غيرقابل تحملي ر. بيست و چهار ساعت گذشت .78
تحليل او اين بود كه در آن زمان همه . گفت بهتر است خبر را منتشر كنيم فرستاد و مي من پيغام مي

ما اين . شد شد فشار بين ما و كميته تقسيم مي هاي من و اميد بود، ولي اگر خبر پخش مي ها بر شانه فشار
همزمان مرتضوي نيز كه از ديدار ما . افشاء كنيمبرداشت را قبول كرديم و تصميم گرفتيم قضيه را 

هاي خود به  در يكي از پيغام. فرستاد كه ما بهتر است خود را تسليم كنيم مطلع شده بود مرتب پيغام مي
ما ... شوند  كنند و جا به جا كشته مي هاي ايران تصادف مي ما اخطار داده بود كه افراد زيادي در خيابان

همچنين او به شهرام، كه سه بچه كوچك داشت، گفته بود كه با اين كار . نها باشيمتوانيم يكي از آ مي
 .هاي خود را در خطر خواهد گذاشت زندگي بچه

تا آن لحظه . با وجود اين، من به آقاي مهرپور زنگ زدم و موافقت كردم كه خبر جلسه منتشر شود .79
شد و حتي شايعه شده بود كه  ياد مي» پشيمانوبالگنويسان «از ما با عنوان . هيچ خبري منتشر نشده بود

مهرپور تلفني با اعضاي كميته . كرديم ما عامل بازجويان در زندان بوديم و با دادستان همكاري مي
نظارت بر اجراي قانون اساسي مشورت كرد و بعد به من خبر داد كه آنها موافقت كردند كه خبر را 

آقاي ابطحي نيم . اي خواهد كرد طحي در اين رابطه مصاحبههمچنين، او گفت كه آقاي اب. منتشر كنيم
مصاحبه كرد و گفت كه آن جمع از وبالگنويسان كه آقاي دادستان ادعا » ايسنا«ساعت بعد از آن با 

اند و وضعيت خود را در زندان توضيح  ها را تكذيب كرده گويند بحث توبه نامه كرده بود حقيقت را مي
بخش وسيعي از آنچه كه ما در جلسه گفته بوديم را در وبالگ خود منتشر آن شب ابطحي . اند داده
 .اي ناگهان عوض شد و همه ما را قهرمان اعالم كردند فضاي رسانه. كرد

 اهللا شاهرودي مالقات ما با آيت

شب آن روزي كه جلسه برگزار شد، رئيس كميته نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارش جلسه را به  .80
هايي كه انجام داده بودند و حرفهايي كه ما دو  وي در گزارش نوشت كه بر اساس بررسي. خاتمي داد
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نفر زده بوديم، ما شكنجه شده، تحت فشار قرار گرفته و در سلول انفرادي نگهداري شده بوديم و اين 
ي به دفتر آقا) يا فرداي آن روز(آقاي خاتمي آن روز . اقدامات قانون اساسي را نقض كرده بودند

دهد كه اين اتفاقات  هاي او نشان مي شاهرودي زنگ زد، گزارش را توضيح داد و گفت كه بررسي
. مرتكب اين تخلفات شده بود) كرد كه تحت نظر آقاي شاهرودي عمل مي(واقعاً رخ داده و دادستاني 

. زي بودندشاهرودي اول اين اتهامات را قبول نكرده و گفته بود كه آنها دروغ بوده و با هدف جو سا
آخر كالم آقاي خاتمي ظاهراً به او گفته بود كه حتي اگر ده درصد اين ادعاها هم درست باشد، واي 

ها را بررسي  آقاي شاهرودي به آقاي خاتمي وعده داد كه اين ادعا. بر حكومتي كه ما حاكمانش هستيم
 .اين آغاز ورود آقاي شاهرودي به پرونده ما بود. خواهد كرد

ودي به طور محرمانه يكي از معاونين خود را مأمور كرد تا پرونده ما را بررسي كند و با ما آقاي شاهر .81
از . هايي كه با ما بازداشت شده بود تماس گرفت تا جايي همديگر را ببينيم يكي از بچه. مالقات كند

ير سازمان حقوق فر، يكي از فعاالن حقوق بشر و دب محل قرار، او من را به جردن برد تا با آقاي ضيايي
 .بشر اسالمي، مالقات كنيم

فر  ها سوار ماشين شديم و براي مالقات به همراه آقاي ضيايي  شب با چند نفر ديگر از بچه8ساعت  .82
كه » هشت بهشت«پشت اوين يك ساختمان هست به نام . ماشين به سمت اوين رفت. حركت كرديم

 شب بود و دفاتر 8:00-8:30ساعت حدود .  كردماشين آنجا توقف. متعلق به معاونت قوه قضاييه است
دو نفر وارد اتاق . وارد يكي از دفاتر شديم و نشستيم. ما هفت يا هشت نفر بوديم. همه بسته بودند

من به طور «: او گفت.) كنم من اسمش را ذكر نمي. (تنها يكي از آنها خود را معرفي كرد. شدند
رم تا شما را به دور از چشم دادستاني ببينم و بررسي كنم محرمانه از طرف آقاي شاهرودي مأموريت دا

تك تك . آن شب ما با آن مأمور حدود پنج ساعت و نيم جلسه داشتيم. »كه بر شما چه گذشته است
من چشم بندم را كه از زندان . هاي خود را مطرح كرديم و مدارك خود را ارائه كرديم جزئيات پرونده

كه بعداً به (اي كه آقاي شاهرودي صادر كرده بود  در مصوبه. شان دادمبا خودم آورده بودم به او ن
استفاده از چشم بند و سلول ) هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تبديل شد قانون احترام به آزادي

آن شخص بعداً به ما گفت كه آن شب، هنگامي كه به خانه رفت، دچار . (انفرادي جرم قلمداد شده بود
شدت از اتفاقاتي كه توسط دادستاني زير نظر قوه قضاييه صورت گرفته بود ناراحت سردرد شد و به 

 ).شده بود

اي دريافت كرده  يك روز قبل از ديدار با اين شخص، كسي كه براي من وثيقه گذاشته بود احضاريه .83
با مأمور من قصد داشتم فرداي شبي كه . او به طور محرمانه نسخه اين احضاريه را براي من فرستاد. بود

آن شب به مأمور شاهرودي گفتم كه من . شاهرودي مالقات داشتيم با وكيل خود به دادسرا بروم
سپس به او گفتم كه به احتمال خيلي زياد . اي دريافت كردم و فردا به دادسرا خواهم رفت احضاريه
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رد كه براي آقاي او توصيه ك. خواستم مأمور و شاهرودي را در جريان بگذارم مي. بازداشت خواهم شد
من آن شب براي . اي بنويسم، و وعده داد كه آن نامه را به شاهرودي خواهد داد شاهرودي نامه

 .شاهرودي نامه نوشتم و درباره احضاريه و احتمال برخورد با خود توضيحاتي دادم

ر دادسرا ما را سه د. صبح به همراه خانم عبادي، اميد و وكيل اميد به دادسرا رفتم تا خود را معرفي كنيم .84
حدود ساعت . آميز برخورد كردند تا چهار ساعت معطل كردند و با خانم شيرين عبادي بسيار توهين

كردم كه او  من برخورد بسيار خونسردي با بازجو داشتم چون احساس مي.  ما را پذيرفتند1:30 - 2:00
ي سؤال و جواب كردند و من آنجا دوباره يك سر. ما را بازداشت نكردند. تواند انجام دهد كاري نمي
ها تحت فشار از ما گرفته  به آنها اشاره كردم كه اين نوشته. هاي قبلي خود را تكذيب كردم همه نوشته

 .شده بودند و االن كه ديگر آزاد هستم قصد داشتم همه آنها را رد كنم

من و اميد . القات كردندعصر همان روز از دفتر معاون شاهرودي دوباره به ما زنگ زدند و تقاضاي م .85
او گفت كه گزارش را به آقاي شاهرودي داده بود و ايشان به شدت عصباني . دوباره نزد او رفتيم

 بعد 5 تا 4براي چهارشنبه، بين ساعات . خواهد ما را ببيند ضمناً اشاره كرد كه آقاي شاهرودي مي. شدند
خواستند  كه مي  بايد با اعضاي ديگر گروه سپس اقاي معاون به ما گفت كه. از ظهر وقت مالقات بود

 جمع  ها را در يك كافه ما همان شب بچه. ريزي كنيم با شاهرودي مالقات داشته باشند جلسه را برنامه
ضمناً هماهنگ كرديم كه در طول يك ساعت چه مسائلي را مطرح . كرديم و داستان را شرح داديم

وعود دو ساعت قبل از مالقات با آقاي شاهرودي در كافه قرار گذاشتيم تا در آن روز م. خواهيم كرد
جلسه . ، با آقاي شاهرودي مالقات كرديم1383 دي ماه 11روز . نادري در خيابان جمهوري جمع بشويم

آقاي شاهرودي به احترام ما ). بيشتر از زماني كه براي ديدار تعيين شده بود(دو ساعت طول كشيد 
 .گي خود را عقب انداختجلسه شوراي عالي انقالب فرهن

نكته اولي . من خيلي تند حرف زدم. هر كدام از ما مسئوليت پوشش بخشي از قضيه را به عهده گرفتيم .86
كه گفتم اين بود كه قبل از جلسه آن روز من بر اين باور بودم كه هر كاري آقاي مرتضوي انجام 

بعد ابراز .  در جريان قضيه بودداد با دستور مستقيم شاهرودي بود، و اينكه شاهرودي كامالً مي
خوشحالي كردم كه براي ما اين موقعيت را فراهم آورده بودند تا بتوانيم تكليف اين قضيه را روشن 

داد، و اين اقدامات  گفتم كه براي ما ثابت شده بود كه مرتضوي براي خود كارهايي انجام مي. كنيم
هاي مرتضوي اشاره كردم، از  ناً به تعدادي از گفتهضم. شد براي شاهرودي و قوه قضاييه گران تمام مي

وقتي من اين را گفتم » !من هر كاري مي توانم بكنم، چون من ربع مملكت هستم«جمله ادعاي او كه 
سپس » !خوب است كه به ربع مملكت راضي بوده«: اش گرفت و با لبخندي گفت شاهرودي خنده

تضوي يك سري مدرك ارائه داده بود كه ظاهراً شاهرودي گفت كه بعد از دستگيري ما، آقاي مر
براي مثال شاهرودي به . هاي خود به ائمه اطهار توهين كرده بوديم داد كه ما در وبالگ نشان مي

مرتضوي ادعا كرده بود كه من و . عكسي كه سر جنيفر لوپز را روي تن امامي گذاشته بود اشاره كرد
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شما رئيس قوه قضاييه . واقعاً براي شما متأسفم«: ني شدم و گفتممن عصبا. ها بوديم بقيه مسئول اين كار
او براي توجيه اعمال خود به شما . گيري شما آقاي مرتضوي است هستيد، اما مرجع خبري و تصميم

مرتضوي براي آنكه . باالخره شما آيت اهللا هستيد و ائمه اطهار براي شما حساس هستند. گويد چنين مي
من . »ه برخورد با ما واجب و صحيح است، چنين گفته و شما باور كرديدشما را راضي بكند ك

ها فراهم آورده بود  نامه همچنين در مورد شرايط گروگانگيري كه مرتضوي از طريق نوشتن توبه
كرد كه افراد  فرستاد و به ما يادآوري مي سپس اضافه كردم كه مرتضوي براي ما پيغام مي. توضيح دادم

. شوند، و ما شايد يكي از نفرات بعدي باشيم ر اثر تصادفات در خيابانها كشته ميزيادي هر روز د
زاده و ديگر خانمها درباره نحوه بازجويي خود تعريف كردند شاهرودي  هنگامي كه محبوبه عباسقلي

خواهد ازدواج  حاج آقا، من دختر دم بخت دارم كه مي«: زاده گفت محبوبه عباسقلي. خيلي عصباني شد
پاسخ شاهرودي اين . »گفتند كه با شخصي رابطه دارم و بايد در آن مورد توضيح بدهم به من مي. كند

بود كه حتي اگر ما گناه كرده و مرتكب اين كارهاي نامشروع شده بوديم، پرسش كردن درباره گناه 
 كه هنگامي. طبق گفته شاهرودي نيازي به پرسش راجع به اين مسائل نبود. خود گناه كبيره است

او به . رفت، شهرام پرسيد كه ما چه كار بكنيم جلسه تمام شد و شاهرودي براي نماز خواندن مي
ضمناً به شاهرودي . كرد شاهرودي گفت كه مرتضوي هنوز ما را گروگان گرفته بود و دائماً تهديد مي

 .هاي او را نيز تهديد كرده بود يادآوري كرد كه مرتضوي بچه

اي گفت كه طبق گفته مأموران قوه قضاييه در تاريخ جمهوري اسالمي  ملههنگام رفتن شاهرودي ج .87
رويد، هر كسي، از هر مقامي، از هر جايي در سيستم  از اين دفتر كه بيرون مي«: او گفت. سابقه بود بي

به شما زنگ زد و شما را احضار كرد و با شما كار داشت، نرويد و جواب او را ندهيد و فقط بگوييد 
برويد زندگي و كار خود را بكنيد و «: سپس به ما گفت. »ده ما را از حاج آقا پيگيري كنيدكه پرون

به دليل اين جمالت، تا زماني كه من . اين جمالت به ما حس خوبي داد. »نگران اين چيزها نيز نباشيد
يگر احساس بعد از اين ديدار، ما سر زندگي خود برگشتيم و د. در ايران بودم از دستگيري مصون بودم

 .خطر، دستگيري و بازداشت نكرديم

 فرداي آن جلسه، آقاي شاهرودي مرتضوي را احضار كرده و از او خواسته بود تا پرونده همه ما را به  .88
شاهرودي به . هاي ما را از دادستاني جمع كرد و به آقاي شاهرودي داد مرتضوي هم پرونده. او بسپارد

سپس شاهرودي يك كميته سه نفره را . ها كار كند ي اين پروندهاو گفته بود كه ديگر حق ندارد رو
يكي از اعضاء آن كميته جمال . هاي ما تعيين كرد براي بررسي و تشخيص موجه بودن پرونده

. راد بعدها در اثر سانحه ماشين جان باخت كريمي. راد، سخنگوي قوه قضاييه در آن زمان بود كريمي
 .ول كشيدبررسي كميته سه تا چهار ماه ط

كردم، مرتضوي به مدير آنجا فشار  هر جا كار پيدا مي. توانستيم كار پيدا كنيم ديگر آزاد بوديم، اما نمي .89
اي كه توانستم در آن به مدت چند  ماهي كار كنم  آخرين روزنامه. آورد تا عذر من را بخواهند مي
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. ن از كار خود اخراج شده بودبه دستور مرتضوي حتي همسرم در اين زما. روزنامه آقاي كروبي بود
 .خواست ما را كامالً فلج كند مرتضوي مي

  محكوميت و حكم من 

كميته . اي كه شاهرودي تعيين كرده بود نظر خود را درباره پرونده ما صادر كرد چند ماه بعد، كميته .90
 ما به اين نتيجه درباره پرونده. همه را تبرئه كرد) اميد، شهرام، جواد و من(به استثناي ما چهار نفر 

رسيد كه چون دادستان براي ما كيفرخواست صادر كرده بود، پرونده ما بايد به دادگاه برود تا بتوانيم 
در بهمن ماه . به همين دليل براي ما دوباره پرونده باز كردند و به دادگاه ارسال كردند. تبرئه بشويم

شامل دو سال زندان و هشتاد و چهار اين حكم .  حكم دادگاه بدوي براي من صادر شد1387سال 
 .البته هنوز پرونده سه اتهام غيرسياسي من باز هستند. ضربه شالق بود

در پاييز همان سال وارد آمريكا .  از ايران خارج شديم و به اروپا رفتيم1385 مرداد 24من و خانمم در  .91
 . شديم
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  ميد معماريان ا

 يسنو گ و وبالنگار روزنامهاميد معماريان يك 
 دوره معماريان فارغ التحصيل. ايراني است
 رشته متالورژي دانشگاه آزاد اسالمي كارشناسي

  . است

يان جايزه قلم طاليي فستيوال ، معمار1382 در سال
را به خود اختصاص در ايران نگاران  روزنامهملي 
ي ايران نظير ها ه معماريان با بسياري از روزنام.داد
 »شرق« و »وقايع اتفاقيه«، »ياس نو«، »حيات نو«

هاي  براي قطعه معماريان .ه استكرد  همكاري
، » خارجيخبريسرويس « براي كهخبري 

 به طور يو. باشد معروف مي  نوشته است»كرانيكلسانفرانسيسكو «، و »لوس آنجلس تايمز«، »تايمزنيويورك «
  .نويسد مي »هافينگتون پست«منظم براي 

پس از دستگيري .  دستگير شد غيرقانونييسينو گ به اتهام فعاليتهاي خبرنگاري و وبال1383 مهر 19معماريان در 
اتهامات او شامل عضويت در جمعيتهاي غيرقانوني، تبليغ عليه نظام و نشر . ري كردمدت دو ماه و نيم را در حبس سپ

يسان موافقت كردند كه اعترافات نو گ كه او و ساير وبالتنها هنگاميدادستان تهران، سعيد مرتضوي، . اكاذيب بود
به دو ) به طور غيابي(عماريان  م1387 بهمن 16در . آزاد كرداو را ي مختلف به چاپ برسد ها ه آنها در روزناماجباري

  .سال و نيم زندان و ده ضربه شالق محكوم شد

، جايزه مدافع حقوق بشر را  بشر حقوقبان ديدهسازمان  جايزهباالترين ايران را ترك كرد و  1384معماريان در سال 
 در  دانشگاه كاليفرنيانگاري  دانشكده روزنامهحققم وي، 1384-1385 تحصيلي  در سال.نموددريافت در همان سال 

  . بود در بركلينگاري دانشگاه كاليفرنيا ، بورسيه صلح جهاني در دانشكده روزنامه1388 تا 1386از سال .  بودبركلي
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  اميد معماريانشهادتنامه 

  اميد معماريان       :اسم

  ايرانتهران،     :محل تولد

  1353 خرداد 7    :تاريخ تولد

  روزنامه نگار      :شغل

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

  1388 مرداد 15    :تاريخ مصاحبه

       :مصاحبه كننده

        :شهود

 66اين شهادتنامه شامل . با آقاي اميد معماريان تهيه شده است حضوريمصاحبه اين شهادتنامه بر اساس 
 19 صورت گرفت، و متن كامل آن در 1388 مرداد 15تاريخ مصاحبه به . باشد  صفحه مي16پاراگراف و 

  . توسط آقاي معماريان تائيد گرديد1388شهريور 

  

 16 از 1صفحه 
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  شهادتنامه

  بازداشت من

چهار مأمور پليس به دفتر .  خود در شهر تهران دستگير شدم در محل كار1383 مهر ماه سال 19من در  .1
همه آنها . اي نشان بدهند من را دستگير كردند كار من آمدند و بدون آنكه برگه حكم و احضارنامه

براي آنكه همكاران من نترسند، با آنها به . هاي خود را به من نشان دادند مسلح بودند و به نحوي اسلحه
 سر كوچه 1پايين ساختمان رسيدم متوجه شدم كه يك ون آخر كوچه و يك پيكانوقتي . راه افتادم
  . كنم آنها منتظر بودند من به دفتر كار خود برسم تا من را دستگير كنند تصور مي. اند ايستاده

رويم، اما اول به منزل من رفتيم و  به من گفتند كه به دادگاه مي. دليل دستگيري من را توضيح ندادند .2
من داخل . همه وسايل و مدارك شخصي من را گشتند و مصادره كردند. اتاق من را جستجو كردندآنها 

دوباره تأييد كردند كه به دادگاه . ون نشسته بودم كه كامپيوترم را آوردند و داخل ماشين گذاشتند
  . رويم مي

ن پاي خود را روي يكي از آنا. در وسط راه من را كف ماشين خواباندند و پتويي روي سرم انداختند .3
آن . از آنجا من را به بازداشتگاهي كه داخل شهر بود بردند. ديدم ديگر جايي را نمي. گردن من گذاشت

 .دانستم كه بازداشتگاه كجا است، اما بعداً فهميدم كه حوالي ميدان محسني قرار داشت موقع نمي

  بازداشتگاه محرمانه 

اي يك  ديدم بازداشتگاه خانه. د توانستم اطراف را كمي ببينموقتي به بازداشتگاه رسيديم از زير چشمبن .4
بعضي از آنها سلول انفرادي بودند، و يعضي .  اتاق داشت8بازداشتگاه . طبقه است و زياد بزرگ نيست

 سلول ديگر در سمت مقابل قرار 4چهار سلول كنار هم در يك طرف بودند و . ديگر اتاق بازجويي
  . داشتند

چراغهاي زندان تقريباً هميشه روشن . گاه، زندانيان حق صحبت با يكديگر را نداشتنددر اين بازداشت .5
 ساعت سه بار، هنگام اذان صبح، مغرب 24در . چراغ اتاق من در دو هفته اول هميشه روشن بود. بودند

ر بوديم خواستيم به دستشويي برويم، مجبو اگر قبل از آن مي. بردند و عشاء، زندانيان را به دستشويي مي
تحمل اين محدوديتها در چند روز اول خيلي سخت بود چون . كار خود را در ظرف غذا انجام بدهيم

 . بدن من به آنها عادت نداشت، اما به مرور خود را ميزان كردم

                                                           
  . شود  ميتوليديني است كه داخل ايران پيكان ماش 1
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نگاران ديگري، مانند  بعداً متوجه شدم روزنامه. بردند زندانيان را معموالً چهار نفري به دستشويي مي .6
زاده هم در اين زندان حضور داشتند چون هنگام رفتن به دستشويي  يرابراهيمي و شهرام رفيعروزبه م

درب حمام . ديديم كه خيلي تحقيرآميز بود بعضي اوقات ما يكديگر را نيمه لخت مي. آنها را ديدم
ار به حمام من را در روز شانزدهم براي اولين ب. زندان هميشه باز بود و جلوي آن دوربيني گذاشته بودند

  . بردند

بردند، صداي بازجويي و كتك خوردن زندانيان ديگر را  وقتي من را براي بازجويي و دستشويي مي .7
در اين زندان اراذل و اوباش را . (دانستم كه آنها زنداني سياسي بودند يا اراذل و اوباش نمي. شنيدم مي

 ).كردند نيز نگهداري مي

  بازجويي غيرقانوني و ضرب و شتم 

دو . به محض اينكه داخل بازداشتگاه شدم من را با تحقير و فحش و لگد به سلول انفرادي انداختند .8
از همان ابتدا تالش . من را از سلول با چشمبند به اتاق بازجويي بردند. ها شروع شد ساعت بعد بازجويي

ما . و خائنيت«: او گفت. بازجو شروع كرد به فحش دادن و كتك زدن. كردند من را مرعوب كنند
سعي كردم درخواست وكيل بكنم كه بازجو سريع . »تو اينجا خواهي ماند. آوريم اينجا پدر تو را در مي

داريم و كاري  ما تو را اينجا نگه مي«: بازجو به تهديدات خود ادامه داد» !وكيل بي وكيل«: گفت
بعد او گفت كه . »شوي ود مياگر بخواهي مقاومت كني، ناب. كنيم تا دست از كارهاي خود برداري مي

ليستي از «سپس گفت . آنها مجبور به تصفيه درماني هستند تا جامعه را از عواملي مانند ما خالص كنند
. من نيز فعاليتهاي خود را در سال گذشته ليست كردم. »هايي كه در سال گذشته خوردي را بنويس گُه

خواستند آنها را از دهن خود من  ستند، اما ميدان گفت كه آنها همه چيز را در مورد من مي بازجو 
 فقط بر  داشتند، زيرا بازجويان بعداً متوجه شدم كه آنها در واقع اطالعات بسيار كمي درباره من . بشنوند

  . كردند تمركز مي) يا از دوستان و همكاران من به زور دريافت كرده بودند(آنچه اعتراف كرده بودم 

گرفت و شبيه يك بازي  متر صورت مي ي كوچك، حدود دو متر در نود سانتي هميشه در اتاق بازجويي .9
خواستند تا همه فعاليتهاي خود را بنويسم  نحوه بازي بدينگونه بود كه آنها اول از من مي. شد برگذار مي

ر هايي كه من را استخدام كرده بودند، تاريخ كا من نيز اطالعاتي مانند اسامي روزنامه. و به آنها بدهم
. دادم ها، تاريخ تهيه وبالگها، تاريخ سفرهاي خارجي و ديگر اطالعات را به آنها مي براي اين روزنامه

 . كرد هاي من شروع به پرسش از من مي سپس بازجو بر مبناي نوشته

. بردند من را براي بازجويي مي)  صبح5حتي بعضي اوقات از ساعت  (7از صبح زود، نزديك ساعت  .10
من جواب . گويم كردند كه من دروغ مي كردند و مرتب ادعا مي ؤالهاي خود را تكرار ميآنها معموالً س

كرد كه من از گفتن تمام  ام، اما بازجو اصرار مي دادم كه حقيقت همان است و همه داستان را گفته مي
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 من هنگام بازجويي حال. كردند فشار روحي بسيار زيادي بر من وارد مي. كنم اطالعات خودداري مي
آنقدر تحت فشار روحي و جسمي . دانستم چه بگويم نمي. كشيد شد و ذهن من اصالً نمي خيلي بد مي

طوري . آمد شدند و چيزي به ذهنم نمي لبهايم از ترس قفل مي. توانستم حرف بزنم قرار داشتم كه نمي
  . گويند را قبول كنم كردند تا آخر سر مجبور بشوم هر چه آنها مي سازي مي زمينه

سر من . افتادند  نفر به جان من مي3 تا 2هنگام كتك زدن معموالً . چند دفعه من را به شدت كتك زدند .11
ظاهراً ديوار را با گچ مخصوصي پوشانده بودند كه خيلي سفت نبود، اما هنگامي . زدند را به ديوار مي

را از صندلي به زمين بعضي اوقات بازجو من . گرفت كوبيدند به شدت درد مي كه سر من را به آن مي
اعمال او خيلي . گذاشت اوقات ديگر پاي خود را روي سر من مي. زد كرد و با لگد من را مي پرت مي

من نيز . يكبار كه به زمين افتادم با لگد محكم به شكم من زد و حال من به هم خورد. تحقيرآميز بودند
او خيلي ترسيد و رفتارش را با . آيند رون ميام بي مبالغه كردم و طوري نشان دادم كه انگار دل و روده

  .من كمي عوض كرد

متوجه شدم كه ). دانم و هنوز هم نمي(دانستم  خواستند از من اطالعاتي بيرون بكشند كه من نمي آنها مي .12
آنها هميشه از من درباره افراد ديگر پرس . سازي شده بود ساختند كامالً صحنه اي كه براي ما مي پرونده

طلبان از من  كردند عليه اصالح تالش مي. خواستند درباره آنها اطالعاتي ارائه بدهم كردند و مي و جو مي
در واقع داشتند با يك نقشه از قبل طراحي شده ما را به سوي هدف سياسي خود . اعتراف بگيرند
  . كردند راهنمايي مي

متوجه . چاپ شد» خانه عنكبوت«اي در روزنامه كيهان به عنوان  ده روز قبل از دستگيري من، مقاله .13
به من وارد كرده بود اقرار » كيهان«كردند تا من به اتهاماتي كه روزنامه  شدم كه بازجويان سعي مي

طلبان مقاالتي نوشته  نگار فريب خورده كه تحت تأثير اصالح نقش من عبارت بود از يك روزنامه. كنم
سناريويي كه براي ما ساخته بودند اينگونه بود كه ما  .نمايي و تضعيف نظام اقدام كرده بود و براي سياه

ضمناً مجبور بوديم اعتراف كنيم كه آنچه . كرديم بايد به نقش خود براي تخريب چهره نظام اعتراف مي
انقالب «طلبان براي   بزرگتري بود كه توسط اصالح نوشتيم مستقل نبوده و در واقع بخشي از برنامه مي

كه (خواستند ما قبول كنيم كه يك سري از فعاليتهاي ما  آنها همچنين مي. دطراحي شده بو» مخملي
 .   امنيت ملي كشور را در خطر انداخته بود) شد شامل اتهاماتي عليه مأموران عاليرتبه رژيم مي

ضمن آن اتهامات كوچكي . شد در ابتدا، بازجويي معموالً با طرح اتهامي جدي مانند جاسوسي شروع مي .14
من براي . اتهام بزرگ جنبه ارعابي داشت. كردند كاري با سايت مشاركت را نيز مطرح ميمانند هم

بعدها فهميدم كه . شدم اينكه اتهام سنگين را نپذيرم حاضر به پذيرفتن اتهام كوچك يا نوعي معامله مي
من خواست  او مي. هدف بازجو از اول اين بود كه من را وادار كند تا اتهامات كوچك را بپذيرم
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. نوشتم  مطلب مي2طلباني مانند مصطفي تاجزاده براي سايت مشاركت اعتراف كنم كه با موافقت اصالح
تاجزاده حضور داشت در مقام خبرنگار شركت كرده بودم، اما نه براي نوشتن  من در جلساتي كه

كرد،  ح ميطلبان را مطر وقتي بازجو اتهامات جاسوسي و ديدار با اصالح. مقاالت در سايت مشاركت
كردم كه اگر من را به دادگاه بردند  در آن زمان فكر مي. منطقي بود كه من دومين اتهام را بپذيرم

  . توانم به آساني همه اين اتهامات را تكذيب كنم مي

تاريخ آن پيش از .  روز بعد از دستگيري كاغذي آوردند و از من خواستند آن را امضاء كنم10حدود  .15
 ساعت اول 48مطابق قوانين آيين دادرسي كيفري كشور بايد زنداني را در . سيده بودآن روز به پايان ر
ولي از آنجايي كه آنها مدركي عليه من نداشتند، تا روز دهم من را تفيهم اتهام . تفهيم اتهام كنند

ي ها روز دهم من را متهم به اقدام عليه امنيت ملي از طريق سياهنمايي و همكاري با گروه. نكردند
  . مغرض و عليه نظام كردند

ترتيب داده ) و ديگران(همان طوري كه قبالً اشاره كردم، اين اتهامات بر اساس اعترافات خود من  .16
هاي خود از مسافرتها و ديدار با سفرا و مصاحبه با شخصيتهاي خارجي  مثالً، من در نوشته. شده بودند

ه من مأموريت داشتم تا با اين اشخاص گفتگو كنم گفت ك بازجو مي. آمدند نوشته بودم كه به ايران مي
در حقيقت من راجع به آنچه كه واقعاً اتفاق افتاده بود . و نقش و حضور آنها را در جامعه پررنگ كنم

 .نگار بودم و يكي از كارهاي من مصاحبه با افراد بود روزنامه. نوشتم مي

ه آنها بنويسم كه بعد از مصاحبه اشخاصي كه من با دادند تا با ادبيات ويژ با وجود اين، به من دستور مي .17
. كردند تا نقش آنها را در كشور برجسته بسازم زدند و تقاضا مي آنها مصاحبه كرده بودم به من تلفن مي

دادند بنويسم كه هدف من اين بود كه فرهنگ غرب را در كشور  همچنين بازجويان دستور مي
بعد از ساعتها كتك و تهديد، . بي در تضاد بود را گزارش بدهمگسترش بدهم، و هرچه با انديشه انقال

  . كردم طلبان اجراء مي كردند قبول كنم كه اين نقشي است كه من براي اصالح من را وادار مي

. ولي بقيه آن اعترافات حقيقت نداشتند. من با آن افراد مصاحبه كرده بودم. البته، اصل واقعه درست بود .18
خواستم فرهنگ غربي را در كشور گسترش  كردم كه مي پذيرفتم و قبول مي  ميوقتي من اين نقش را

طلبان  هاي اصالح خواستند من بنويسم كه اين از برنامه آنها سپس مي. كرد بدهم، موضوع دنباله پيدا مي
نهايتاً .  سال جامعه و فرهنگ اسالمي را استحاله و نابود كنند15 تا 10خواستند در عرض  بود كه مي

  . شدم شدند واقعاً شوكه مي رسيد كه من از اتهاماتي كه به من وارد مي وضوع به مراحلي ميم

                                                           
 و بعد از انتخاب محمد خاتمي تشكيل شد و رئيس 1377طلب و سياسي است در سال  مشاركت يا حزب مشاركت ايران اسالمي كه حزب اصالح 2

 .  آن برادر رئيس جمهور، محمدرضا خاتمي بود
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كردم كه كاري غيرعادي نكرده  من اصرار مي. سؤالهاي ديگر آنها راجع به مسافرتهاي خارجي من بود .19
ا در دادند ت طلبان مي پذيرفتم كه خرج مسافرتهاي من را اصالح ولي تحت تشديد فشار، مي. بودم

من به آنها اين بود كه جمهوري » كمك«طبيعتاًً . ريزي كنم بازگشت در راستاي اهداف آنها برنامه
كردم كه سياستهاي دولت به  كردم، و ادعا مي اسالمي را متهم به عدم آزادي براي زنان و جوانان مي

طلبان ما را  اصالحكردم كه  سپس اعتراف مي. شود و حكومت نظامي ناكارآمد است ضرر مردم تمام مي
دادند كه ما را به سفرهاي  كردند تا مقاالت نادرست منتشر كنيم و به عنوان جايزه قول مي تشويق مي

چنانچه رسم است . طلبي خرج سفرهاي من را نداده بود در حاليكه هيچ اصالح. فرستاد خارجي خواهند 
آورم كه  به ياد مي. دادند هتل من را ميصرفاً پول بليط و ) يعني مديران نشريات(گردانندگان برنامه 

 دالر داده بود 1000حتي يك دفعه مجبور شدم بنويسم مؤسسه ملي جوانان در يكي از مسافرتها به من 
در حقيقت، من اين جايزه را برده بودم تا بتوانم در كنفرانس اجالس . (تا من اهداف آنها را تبليغ كنم

 ).شد شركت كنم   در ژنو برگزار مي2003جهاني جامعه اطالعات كه در سال 

  عدم ارتباط با اعضاي خانواده

گفتند كه كامپيوتر برادر  مثالً، مي. كنند كردندكه اعضاي خانواده من را دستگير مي همچنين تهديد مي .20
 سال 10توانند با آنها او را به  اند كه مي  و در آن محتوياتي كشف كرده بزرگتر من را ضبط كرده

. كنند دانستم آنها به چه اشاره مي من از كامپيوتر برادر خود اطالعي نداشتم و نمي. م كنندزندان محكو
دانست وبالگ چيست، و قطعاً خبر  مادر من اصالً نمي. اعضاي خانواده من هيچ كدام سياسي نيستند

  . نوشتم نداشت كه من وبالگ هم مي

كرد كه مادرم را دستگير خواهند  زجو تهديد كرد، و با بعد از دستگيري من مادرم با مطبوعات صحبت  .21
در جريان بازجويي از من خواستند كه به مادرم تلفن بزنم و از او تقاضا كنم تا با كسي صحبت . كرد
هاي  بازجو گفتگوي تلفني من و مادرم را نظارت كرد و به من گفت كه اگر مادرم به مصاحبه. نكند

 .  خواهد شدخود ادامه بدهد براي ديگران گران تمام

 روزي كه در بازداشتگاه مخفي بودم دوبار توانستم با مادرم تلفني صحبت كنم، اما به 35در طول  .22
. اولين بار در هفته اول يا دوم بود كه با مادرم صحبت كردم. صورت رسمي با فاميل خود ديدار نداشتم

قبل از (بازداشتگاه مخفي بود داري من در  دومين بار كه با او تلفني صحبت كردم در هفته آخر نگاه
. دليل اجازه دادن آنها براي صحبت اين بود كه حال مادرم بسيار بد بود). انتقال من به زندان اوين

 . دقيقه با يكديگر صحبت كنيم3 تا 2توانستيم براي 

ريش . ودند هفته من را با چشمبند به دادسرا برده ب2بعد از .  يك بار مادرم را تصادفاً در دادسرا ديدم .23
. سرانجام متوجه شد كه خود من هستم، و از حال رفت. من بسيار بلند شده بود و مادرم من را نشناخت
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 دقيقه به دستشويي رفت تا من بتوانم با مادرم صحبت 2سربازي كه همراه من بود لطف كرد و براي 
 .كنم

. و پرسيد كه پسر او كجاستبعد از دستگيري و ناپديد شدن من، مادرم به آقاي خاتمي نامه نوشت  .24
بعد از آن من دوباره به . آقاي خاتمي در جواب نوشت كه متأسفانه راجع به پرونده من اطالعي ندارد

اين بار رئيس دادگاه اجازه داد تا با او در اتاق وي مالقات كنم . شكل تصادفي مادرم را در دادسرا ديدم
مالقات ما . گرفت رفت و سراغ من را مي  دادگاه ميچون حال مادرم خيلي بد بود و هر روز نزد رئيس

آورم، اما فكر  تاريخ دقيق اين مالقات را به ياد نمي.  دقيقه طول نكشيد5خيلي مختصر بود و بيش از 
مادرم مختصراً به من گفت كه انجمن صنفي .  هفته بعد از دستگيري من بود5 يا 4كنم  مي

نيز مطلبي درباره ما ) مسعود بهنود(ر كرده و خبرنگار مشهوري اي برگزا نگاران براي ما جلسه روزنامه
بر عكس آنچه كه بازجويان به ما (ايم  قصد مادرم اين بود كه ما بدانيم فراموش نشده. نوشته بود

 .كرد ، و پرونده ما هر روز توجه بيشتري جلب مي)گفتند مي

  ها و اعترافات اجباري بازجويي

في متوجه شدم كه بازجو مكرراً سؤاالت زشتي راجع به زندگي شخصي در طول بازداشت در زندان مخ .25
نگار زنداني  يك سري از سؤاالت او بر مبناي شهادت اجباري روزنامه. كرد من و ديگران از من مي

 صفحه 4. آيد كه بازجو اعترافات يكي از اين زندانيان را به من نشان داد يك بار يادم مي. ديگري بود
  . معلوم بود كه آن فرد خيلي تحت فشار بوده است. ه دروغ بود صفح5از مجموع 

از من خواستند تا درباره افراد ديگر بنويسم، و سؤاالتي راجع به همكارانم، دوستانم، و كساني كه با  .26
اي كه از خود داشتم فكر كردم بهتر  با تجربه. مطرح كردند) و در تماس بودم(آنها به سفر رفته بودم 

در اين مرحله تصميم . ئوليتها را من به عهده بگيرم و افراد ديگر را به خطر نيندازماست بيشتر مس
خواست من  ولي بازجو مي. گرفتم حتي كارهايي را كه ديگران انجام داده بودند نيز به گردن بگيرم

اند،  هخواست بنويسم كه آنها با كساني روابط جنسي داشت مثالً او مي. درباره زندگي شخصي آنها بنويسم
  . اند اند، و يا با شخصيتهاي مخالف نظام مالقات كرده رشوه گرفته

بر اين باور بودم كه . توانم همه اين اتهامات را تكذيب كنم با خود انديشيدم كه وقتي آزاد شدم مي .27
بازجو مجبور خواهد شد در دادگاه مدرك نشان دهد، اما من براي اثبات بيگناهي خود مجبور به ارائه 

توانند اين مزخرفات را ببافند، اما وقتي  گفتم االن كه در بازداشتگاه هستم مي با خود مي.  نخواهم شدسند
  . اساس را زيرسؤال ببرم توانم همه اين اتهامات بي از زندان آزاد شدم مي
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اي  آنها قصد داشتند پرونده. يكي از محورهاي اصلي فشار در اين زمان تمركز بر روابط شخصي من بود .28
پرسيدند كه من با كدام يك از همكارهاي خود در دفتر  مثالً مي. من بسازند» روابط نامشروع«راجع به 
هايي از من  كرد كه نوارها و فيلم بازجو ادعا مي. رابطه داشتم) شناختم و دخترهايي كه مي(روزنامه 

 كردم و به ايشان  ذيبمن اين اتهام را تك. كند من در دفتر روزنامه سكس داشتم مي دارند كه ثابت 
ولي او . ها نفر در دفتر قطعاً غيرممكن است يادآوري كردم كه انجام دادن اين كار با توجه به حضور ده

دهد كه من پيراهن همكار  داد كه فيلم مذكور نشان مي ورزيد و خيلي گرافيك توضيح مي اصرار مي
خواستم همكاران خود را  من نمي. شته بودمهاي او گذا خود را باز كرده بودم و دست خود را الي سينه

زدم كه آنها براي  حدس مي. به خطر بيندازم و به همين دليل چند اسم تخيلي خلق كردم به او دادم
خواستند ثابت كنند  تنها چيزي كه مي. اي نداشتند پيگيري اين مسئله و اثبات وجود اين اشخاص عالقه

 .اين بود كه من روابط نامشروع داشتم

طلب  يكي از اهداف عمده بازجوي من گرفتن اعترافات راجع به روابط جنسي من با خانمهاي اصالح  .29
خواستم با  يك بار به او گفتم كه دوست دختري داشتم و مي. من مقاومت كردم و اعتراف نكردم. بود

 از شنيدن اين .او ازدواج كنم، اما پدرش راضي نبود و ما ازدواج نكرديم ولي با هم رابطه جنسي داشتيم
. گفت كه باالخره قبول كردم كه زناكار هستم و بايد جزئيات را شرح بدهم. داستان بسيار خوشحال شد

هنگام پرس و جو . از من تقاضا كرد كه مسئله را از همان ابتدا به صورت گرافيك توضيح بدهم
تر ابراز ناراحتي و هراس هر چه من بيش. كشيد دستهاي خود را به نحوي نامناسب به گردن و صورتم مي

كه از كامپيوترم به (يكبار نيز عكس جنيفر لوپز . داد كردم، او بيشتر حركات زشت خود را ادامه مي مي
سپس پرسيد كه آيا با . من جواب او را دادم. را به من نشان داد و پرسيد اين كيست) دست آورده بود

 .يح بدهم كه وي يك خواننده مشهور آمريكايي استمجبور شدم توض! ام يا نه او نيز رابطه جنسي داشته

خواست اعتراف كنيم و نقش خود را افشاء  بازجو مي. بعد از سه هفته ديگر تحمل اين فشارها را نداشتم .30
هيچ . خواست به آنها اعتراف كنيم واقعيت نداشتند كنيم، ولي هيچ كدام از اين مواردي كه بازجو مي

ها، حتي يك كلمه بر ضد مقامات جمهوري   وبالگم و چه در روزنامههاي من، چه در كدام از نوشته
هاي من چگونه ناقض قانون بودند ولي  من بارها از آنها خواستم ثابت كنند كه نوشته. اسالمي نداشت

  . آنها هيچ مدركي ارائه ندادند

بعضي از سطور آنها هاي من را از وبالگ من گرفته بودند و زير  ها و مقاله در عوض چندتا از مصاحبه .31
.  سال زندان محكوم كند10 تا 5تواند من را به  ام مي كردند كه آنچه نوشته ادعا مي. خط كشيده بودند

كردند و  هميشه من را تهديد مي. گويند دانستم كه دروغ مي من با مسائل حقوقي آشنا بودم و مي
سپس يادآوري . دارد  سال در زندان نگاه 10تواند تو را براي  گفتند ما از تو اطالعاتي داريم كه مي مي
 سال طول 3 تا 2كردند كه تا تجديد نظر صورت بگيرد و پرونده به ديوان عالي كشور برسد  مي
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تعداد زيادي از كساني كه به . گفتند البته راست مي. كشد و در اين دوران من زندان خواهم ماند مي
  . بودند تا در پرونده آنها تجديد نظر صورت گرفتحكمهاي سنگين محكوم شده بودند سالها زنداني 

با آنكه از فضاي زندان مخفي بيرون آمده . بازداشتم، ما را با ماشين دوباره به دادسرا بردند  35در روز  .32
مجبور بودم از مقامات زندان . ام زير سؤال ببرم توانم آنچه را كه در زندان نوشته دانستم كه نمي بودم مي

  . كردم به همين دليل نوشتم كه من گناهكار بودم و تقاضاي عفو. بخشش كنمتقاضاي عفو و 

به تدريج اخبار دستگيري ما تبديل شد به مسئله بزرگي در كشور، و معلوم شد كه ما را در يكي از  .33
شهرام، ( كردند تا مرتبط بودن دستگيري ما  با وجود اينكه آنها تالش. داشتند زندانهاي مخفي نگاه مي

را انكار كنند، سرانجام معلوم شد كه همه ما در ارتباط با هم دستگير ) ، حنيف مزروعي و منروزبه
 .ايم شديم و همگي يك جا نگهداري شده

  انتقال به اوين، شكنجه روحي و اعتراف

ما .  نفر را در رابطه با پرونده وبالگرنويسان آزاد كردند17 روز، حدود 35اواخر نوامبر، بعد از تقريباً  .34
را به همراه فرشته قاضي و محبوبه عباسقليزاده به زندان اوين ) روزبه، شهرام، جواد، و من(هار نفر چ

با اينكه از لحاظ قانوني بايد (ما را در بند زندانياني كه منتظر حكم يا اعدام بودند انداختند . انتقال دادند
بقيه . نم، ولي جاي بسيار عجيبي بوددا اسم بند را نمي). زندانيان سياسي را از بند عمومي جدا كنند

در آنجا صداي جيغ . ها در سلولهاي انفرادي بودند، اما به ما چهار نفر يك اتاق بزرگ داده بودند زنداني
  . شنيديم و داد ديگران را هنگام كتك خوردن مي

ا خواستند را قبول كرديم هرچه آنه. از هفته چهارم بازداشت تصميم گرفتيم اعتراف كنيم تا آزاد بشويم .35
آمد و  به اين نتيجه رسيده بوديم كه تا هنگامي كه داخل زندان بوديم كاري از دستمان بر نمي. بپذيريم

به خصوص از اين نگران بوديم . رسانديم مانديم بيشتر به خودمان صدمه مي هرچه بيشتر داخل زندان مي
بهتر بود همكاري كنيم و بعد از . مكه فشار رواني به حدي برسد كه ما دچار صدمه جدي رواني بشوي

كرديم كه  اقدامات آنها قطعاً غيرقانوني بودند و ما فكر مي. آزادي اتهامات آنها را زير سؤال ببريم
  .توانيم بعد از آزادي راجع به پرونده خود صراحتاً صحبت كنيم و قضيه را شرح بدهيم مي

نام . (كرديم، اما اسم مستعار او كشاورز بود صدا مي» حاج آقا«ما او را . ما چهار نفر يك بازجو داشتيم .36
يك بار در .  سال داشت و چاق بود55وي حدود ). او در پرونده سينا مطلبي نيز آورده شده است

من فوق  ... اي فكر نكن من يك آدم بيسواد هستم و فقط تو دانشگاه رفته«: جريان بازجويي گفت
ايم  ما اينجا آدمهايي را درازكش كرده. كنم تو را خورد مي«: بعد تهديد كرد. »ليسانس روانشناسي دارم
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كله علي .  بودم4 و عباس عبدي3من بازجوي كيانوري«: او ادامه داد. »كردند كه تصور آن را نيز نمي
 .» را الي آجر گذاشتم5افشاري

چند بار به خاطر . داد ر مسائل جنسي من را خيلي تحت فشار قرار ميس. حيايي بود بازجو خيلي آدم بي .37
خيلي اوقات به من . كرد در طول بازجويي خيلي كلمات ركيكي استفاده مي. ام گرفت اين قضيه گريه

گرفت، يا  كرد، لپها و گوشهايم را مي در اوقات ديگر با صورتم بازي مي. »بچه خوشگله«گفت  مي
كردم كه  تصور مي. ترسيدم كرد من خيلي مي وقتي اين كارها را مي. كرد ا لمس ميهايم ر دستها و شانه

داد كه از من  هنگام انجام اين كارها به صورت گرافيك به من توضيح مي. خواهد كاري با من بكند مي
 ساله در يك اتاق تنها با من 55يك مرد . حالم خيلي بد بود. كردم خواهد، و من فقط گريه مي چه مي

كه من حتي با دوستان نزديك خود نيز به راحتي در ميان (نشسته بود و راجع به موضوعات جنسي 
  . زد حرف مي) گذاشتم نمي

برد  ها وقتي من را پيش بازجو مي دادند، يكي از نگهبان هنگامي كه ما را از بازداشتگاه به اوين انتقال مي .38
حاال حاج «: گفت» يعني چه؟«: پرسيدم. »اماد بكنندبرند كه د ن شاءاهللا يواش، يواش تو را مي ا«: گفت

اينها اصطالحاتي است كه قبل از تجاوز جنسي به . خيلي ترسيدم و وحشت كردم. »گويد آقا به تو مي
تجاوز جنسي . حاضر بودم جانم برود و هرچه بخواهند انجام بدهم تا من را ول كنند. گويند زندانيان مي

هر . دانستم كه توانايي اين كار را داشته باشند ريخي دارد و هيچ بعيد نميدر زندانهاي ايران سابقه تا
انسان نقطه ضعفي دارد و نقطه ضعف من اين بود كه كسي بخواهد با من كاري بكند و يا به من دست 

 2ها را از ساعت  از اين رو، مصاحبه. كرد بازجو متوجه اين مسئله شده بود و از آن سوءاستفاده مي. بزند
  . داد  صبح انجام مي4ب تا ش

گفتند كه اعتراف  به ما مي. كردند تا اعترافات ما را تكميل كنند در اوين بازجويان ما سخت تالش مي .39
كردن تنها راه آزادي ما است چون باور داشتند كه با اعتراف كردن تمام پلهاي ارتباطي ما با 

ما را تك تك به اتاق . فات خود را منتشر كنيمخواستند ما اعترا آنها مي. شوند طلبان خراب مي اصالح
 .دادند كردند و به اعترافات ما سمت و سو مي بازجويي احضار مي

ظاهراً مسئوليت . اي ارتباطي را در اعترافات خود به تصوير بكشم خواست كه شبكه بازجو از من مي .40
با . ن بر عهده داشتيميك بخش آن شبكه با شهرام بود و مسئوليت بخشهاي ديگر آن را روزبه و م

خواست من بنويسم كه شهرام ارتباطات مشخصي را با نويسندگان و  شناختي كه بازجو از ما داشت مي

                                                           
وي بعدها به جاسوسي براي شوروي اعتراف كرد و .  دستگير و زنداني شد1362سال او در . نورالدين كيانوري از اعضاي عاليرتبه حزب توده بود 3

 . اعترافات او از تلويزيون دولتي ايران پخش شد
 .  دستگير و به مدت چند سال زنداني شد1381طلب سرشناس  مي باشد كه در سال  عباس عبدي اصالح 4
 .  زنداني بود1382 تا 1379او از .  بود80هاي اوليه دهه علي افشاري فعال دانشجويي و طرفدار اصالحات در سال 5
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 تماس گرفته بود، و من مسئوليت ارتباط بر قرار 6ها  مذهبي–هنرمندان به راه انداخته بود، روزبه با ملي 
بازجو هميشه . و نهادهاي جامعه مدني را داشتمنگاران  ، روزنامه)NGO(كردن با سازمانهاي غيردولتي 

او مقداري از اين معلومات . داد افتاد نشان مي عالقه زيادي به اتفاقاتي كه درون سازمانهاي غيردولتي مي
 .خواست صحت اطالعات خود را با آنچه كه ما در اختيار اوگذاشته بوديم بسنجند را داشت، ولي مي

مثالً . كوشيد تا اطالعات بيشتري به دست آورد يه اطالعات بود و ميمهمترين هدف بازجو هميشه تخل .41
دانستم آنها با گرفتن  مي.  وبالگنويس برتر را نام ببرم10خواست تا  در بخش وبالگنويسي از من مي

كردم كه كسي را  اين اطالعات آن وبالگنويسان را هدف قرار خواهند داد و بدين دليل وانمود 
يا (دانستند  كردم همان معلوماتي كه مي من هم سعي . شد ار بسياري بر من وارد مياما فش. شناسم نمي

طلب را  كوشيدم تا اسامي افراد عاليرتبه اصالح. را بازگو كنم و معلومات بيشتري ندهم) بقيه داده بودند
د به كار اسم تاجزاده را در اعترافاتم زيا. در اين بخش فعال بودند ذكر كنم» كيهان«كه طبق مقاله 

» كيهان«اسم وي بارها در مقاله . اي نخواهد ديد بردم چون باور داشتم كه او از اعترافات من صدمه 
 . اند دانستند كه براي او پرونده ساخته ذكر شده بود و همه مي

بهزاد : طلب اطالع بدهم  به من دستور داده بودند كه در اعترافات راجع به نقش چهار شخصيت اصالح .42
من محسن ميردامادي و بهزاد نبوي را . زاده مصطفي تاجزاده، محسن ميردامادي و عبداهللا رمضاننبوي، 

 بودم، ولي  كردم و در سخنرانيهاي او شركت كرده براي روزنامه ميردامادي كار مي. هرگز نديده بودم
 تنها چيزي كه .ام يا نه ولي براي آنها مهم نبود كه آيا او را ديده. هيچگاه با او مالقات نداشتم

طلبان به ما خط داده بودند و ما را  خواستند بنويسيم كه تعدادي از اصالح مي. خواستند اعترافات ما بود مي
من مجبور . به سفرهاي خارج فرستاده بودند تا براي آنها مقاله بنويسيم و به سياهنمايي رژيم بپردازيم

تا ما براي آنها خوش خدمتي كنيم و به همين دليل دادند  طلبان به ما جايزه مي شدم بنويسم كه اصالح
انجمن صنفي . البته اين كامالً دروغ بود.  را به من دادند2002بود كه جايزه مطبوعات سال 

يك سازمان غيردولتي مستقل است و به هيچ ) همان نهادي كه جايزه را به من داده بود(نگاران  روزنامه
 .طلبان نيست وجه تحت كنترل اصالح

 و متفاوتي را در اين شبكه بر عهده  همان طور كه قبالً اشاره كردم، اشخاص مختلفي نقشهاي برجسته .43
آقاي نمازي، شيرين . تاجزاده و نبوي در حوزه سازمانهاي غيردولتي نقشهاي مهمي داشتند. داشتند

بازجو اطالعات دقيقتر البته، خيلي وقتها . المللي فعال بودند عبادي و هاله اسفندياري در بخش روابط بين
دانستم كه شوهر هاله اسفندياري شائول بخاش بود و يا  مثالً من نمي. و بيشتري راجع به اين افراد داشت

در اينگونه موارد اطالعات خيلي زيادي داشتند و دائماً . يهودي هست، اما آنها اين اطالعات را داشتند
  . ردندك اين معلومات را به متن اعترافات ما اضافه مي

                                                           
  .  دستگير و زنداني شدند1379 مذهبيون جناح سياسي ميانه رو است كه تعدادي از اعضاء آن در سال –ملي  6
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آنها دائماً ما را . كرديم در اوين ما چهار نفر بيشتر وقت خود را براي تكميل اعترافات خود صرف مي .44
كردند كه راجع به بعضي از موضوعات حاضر نيستيم حقايق  كردند، و ادعا مي متهم به عدم همكاري مي

ند و مسئوليت آنها هنوز با همان ها هر روز ادامه داشت بازجويي). نويسيم يا فقط اكاذيب مي(را بنويسيم 
  . بازجوي اول بود، اما ديگر خيلي طوالني نبودند

خيلي اوقات متون را به ما . كردند داديم آنها متون را بررسي مي بعد از اينكه اعترافات خود را تحويل مي .45
گفتند كه  بعضي اوقات هم به ما مي. كردند بيشتري مي) يا مشخصات(دادند و تقاضاي معلومات  پس مي

بايد ده  مثالً، بازجوي من گفته بود كه من (ايم  ين شده را رعايت نكردهعدر اعترافات خود محورها ت
كند، به من  مانند دبير روزنامه كه مقاالت را ويرايش مي). محور را در اعترافات خود رعايت كنم

. ه كساني را بايد اضافه كنمداد كه چه قسمتهاي متن خود را بايد اصالح كنم، يا اسامي چ دستور مي
تو فقط «: گفت دانم چه بنويسم، مي شناسم و يا نمي دادم كه اين اشخاص را نمي هنگامي كه من پاسخ مي

سپس من . »اند به هر حال آنها اين كارها را كرده. شناسي يا نه مهم نيست كه آنها را مي. بنويس
. جواب او كتك زدن من و دستور ادامه كار بود» پس چرا من بايد اين چيزها را بنويسم؟«: پرسيدم مي

 . اي نداشتم من نيز چاره

اعترافات من به يك متن . كردم از هفته چهارم تا زماني كه آزاد شدم روي متن اعتراف نامه خود كار  .46
بلند باال تبديل شده بود كه بخشهاي مختلف داشت، مانند بخش سازمانهاي غيردولتي، سفرهاي خارجي، 

  . المللي، و غيره ويسي، مالقات با افراد برجسته، سازمانهاي بينوبالگن

به من . نمايي كنم در ارتباط با حوزه سازمانهاي غيردولتي قصد آنها اين بود كه يك سري افراد را سياه .47
دادند كه  يعني صراحتاً به من دستور مي. دادند تا من از آنها در اعترافات خود استفاده كنم معلوماتي مي

دادند و به تدريج به  آنها خط مي.  چيزهايي راجع به اين افراد و سازمانهاي غيردولتي بايد بنويسمچه
  . دادند تا به مقصد نهايي خود برسند هاي من شكل و ساخت مي نوشته

المللي من فقط نوشته بودم كه به مسافرتي رفتم و راجع به نقش  براي مثال، در بخش مسافرتهاي بين .48
اما آنها ادبيات خاص خود را داشتند و من را . جوانان و تقويت جامعه مدني سخنراني كردماينترنت بين 

طلبان به سفر رفته بودم و آنها پول در اختيار من گذاشته،  مجبور كردند تا بنويسم كه به تحريك اصالح
سپس به من گفتند . مخارج سفر من را پرداخته و به من دستور داده بودند تا با افراد خاصي مالقات كنم

داديم كه از طريق اينترنت به  كرديم و وعده  بنويسم كه هنگام سفر، ما در جلسات محرمانه شركت 
  . تخريب نظام خواهيم پرداخت

كرديم كه تا  ما تالش كرديم تا مرحله تهيه متون اعترافات خود را كش بدهيم براي اينكه فكر مي .49
ولي سرانجام حوصله آنها سر رفت و . ما را كتك نخواهند زدهنگامي كه ما مشغول نوشتن هستيم آنها 
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طي (سپس . متوجه شديم كه آنها هم تحت فشار از باال بودند. دستور دادند تا اعترافات را تكميل كنيم
ما را جلوي دوربين نشاندند تا بتوانيم بازگويي متن اعترافات خود را ) هفته دوم بازداشت ما در اوين

ما چهار نفر هرگز يكديگر را طي . خواستند ما را براي مصاحبه تلويزيوني آماده كنند مي. تمرين كنيم
  . جلسات تمرين جلوي دوربين نديديم

. ما دلمان به اين خوش بود كه متون نهايي اعترافات هنگامي كه ما در زندان بوديم منتشر خواهند شد .50
بازجوي ما گفت . ا بعد از آزادي ما منتشر شوندخواستند اعترافات م اما آنها برنامه ديگري داشتند، و مي

. ها و خبرگزاريها انتشار دهيم كند مشروط بر آنكه اعترافات خود را از طريق روزنامه كه ما را آزاد مي
اگر آن شخص اعترافات خود را انتشار داد و همه . او گفت كه اول يكي از ما را آزاد خواهند كرد

. شرط آزادي نفر بعدي انتشار اعترافات نفر اول بود. اد خواهد شدچيز خوب پيش برود نفر بعدي آز
او . راه بازگشت وجود نداشت. گرديم بازجو تهديد كرد كه اگر اين كار را نكنيم به زندان بر مي

بايد بيرون برويد و . كنند اگر شما اينجا باشيد و اعترافات شما انتشار يابد مردم باور نمي«: گفت
 .روزبه اولين نفري بود كه آزاد شد. » انتشار دهيداعترافات خود را

  آزادي من و تالش ما براي انتشار اعترافات 

قصد . اند چند روز بعد از آزادي روزبه، بازجو به زندان آمد و گفت كه اعترافات روزبه چاپ شده .51
د برگه از چن. يك هفته بعد از آزادي روزبه، من و شهرام آزاد شديم. داشت نفر بعدي را آزاد كند

  . پدر و مادر من بيرون در زندان منتظر بودند. نسخه نهايي اعترافات ما را به ما دادند

. هاي مختلف رفتم تا برگه اعترافات خود و شهرام را چاپ كنم دو روز بعد از آزادي، من به خبرگزاري .52
اعترافات ). عهده گرفتمچون خانواده شهرام در شهرستان بودند من مسئوليت انتشار اعترافات او را بر (

شناختند  ها ما را مي با وجود اين، تعداد زيادي از خبرگزاري. با دست خط بسيار زيبايي نوشته شده بودند
مشكوك بودند، و به ما » ايسنا«هاي دولتي مانند  حتي رسانه. و قبول نكردند اعترافات ما را چاپ كنند

 . گفتند كه بايد با وكيل خود برويم

سعيد . اي از اعترافات ما را داشتند آنها منتظر ما بودند و نسخه. رفتم» فارس«دتي به خبرگزاري بعد از م .53
هايي كه قبالً اجازه چاپ كردن اعترافات ما را نداده بودند  مرتضوي، دادستان كل تهران، به روزنامه

. قبول كردن نداشتنداي جز  آنها نيز چاره. زنگ زده بود و به آنها دستور داده بود تا همكاري كنند
زنگ زدند و ) كه دوستان ما بودند(» اعتماد«، و »شرق«، »ايران«هايي مانند  كارمندان روزنامه
آقاي مرتضوي به . ببخشيد، ما مجبور شديم اعترافات شما را چاپ كنيم«: گفتند. عذرخواهي كردند

 آنها را در صفحه اول يا سردبيران ما زنگ زد و خواست كه اعترافات شما را چاپ كنيم و گفت كه
 .»دوم چاپ كنيد
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اي از طرف دفتر رئيس جمهور وقت با ما  چهار يا پنج روز بعد از آنكه اعترافات ما منتشر شد، نماينده .54
 روزه بازداشت خود را در حضور هيئت پيگيري و 40تماس گرفت و از ما خواست كه سرگذشت 

توانست  رويم، چون وي نمي م كه به ديدار او نميمن گفت. شرح بدهيم نظارت بر اجراي قانون اساسي
  . افتاد كرديم احتماالً جانمان در خطر مي اگر همكاري مي. امنيت ما را تضمين كند

  برخورد ما با سعيد مرتضوي

بازجو به من تلفن زد و گفت كه . ظاهراً خبر دعوت هيئت به دفتر دادستان كل تهران نيز رسيده بود .55
. مرتضوي بود» مقامات«منظور از . راضي هستند» مقامات« خوب انجام داده بودم، و انتشار اعترافاتم را

شهرام به شهرستان رفته بود و بنابراين روزبه و من به . سپس از ما خواست كه با مرتضوي مالقات كنيم
بازجو از ما خواست كه روي حرفهاي . مرتضوي و بازجو آنجا حضور داشتند. ديدار مرتضوي رفتيم

طلباني كه در  سپس از ما خواست كه به كميسيون اصل نود مجلس رفته و از اصالح.  بايستيمخود
اي بنويسيم كه در آن  خواست ما نامه همچنين او مي.  بودند شكايت كنيم اعترافات ما نام برده شده

) ندجمعي شركت كرده بود كه از جمله در تحسن دسته(نگاران  حركات اعتراضي انجمن صنفي روزنامه
مرتضوي سريع نامه را خواند و گفت كه . ما نامه را نوشتيم و به مرتضوي نشان داديم. را محكوم كنيم

  . نوشتيم نامه را مي ين شدهيتع طبق محورهايبايد منظور آن بود كه . ما مي توانيم بهتر از آن بنويسيم

هاي  خارج شده بود كه ما در زندان» عاتيشاي«بار اول . ما دو يا سه بار ديگر با مرتضوي ديدار كرديم .56
ما .  بوديم خواست مطمئن شود كه معلومات را ما بيرون نداده مرتضوي مي.  بوديم داري شده محرمانه نگاه

  . ايم را تهديد كرد و گفت كه اگر بعضي معلومات را بيرون بدهيم با جان خود بازي كرده

حدود پنج يا شش روز بعد از . خواهد ما را ببيند  ميبار دوم بازجو زنگ زد و گفت كه آقاي مرتضوي .57
گر  مرتضوي آدم بسيار حيله. آزادي، من، روزبه و شهرام به دادگاه رفتيم و در آنجا مرتضوي را ديديم

سپس اشاره كرد كه با توجه به اينكه ما فعالً . به ما گفت كه بايد حقيقت را بگوييم. و زيركي است
ايم، بايد اعترافات خود را  وانند بگويند كه اعترافات را تحت فشار انجام دادهت آزاد هستيم و مردم نمي

اي نيست و مردم گول  من اصرار كردم كه اين كار عاقالنه. جلوي دوربين تلويزيون تكرار كنيم
  . مرتضوي مخالفت كرد و دستور داد كه مصاحبه تلويزيوني را انجام بدهيم. نخواهند خورد

.  بودند و آنها بيرون منتظر ما بودند ها را قبالً دعوت كرده وجه شديم كه رسانهدر همان لحظه مت .58
او . »با جان خود بازي نكنيد. بايد مصاحبه را بكنيد. اين طلب آخر از شما است«: مرتضوي به ما گفت

م گرفتيد، و اگر اين كار را نكنيد حك شما كارهايي كرديد كه بايد حكمهاي سنگيني مي«: اضافه كرد
ما هر اقدامي . قهرمان بازي در نياوريد«: بعد گفت. »مانيد گيريد و زياد در زندان مي سنگينتري مي

ميرند  فقط خبرنگاران در تصادف نمي. ميرند در اين مملكت خيلي افراد در تصادف مي. توانيم بكنيم مي
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.  حرفها باور نكردني بودبراي ما اين. »ميرند همه در تصادف مي... بلكه بقال، نماينده مجلس، قصاب 
سرانجام، مرتضوي محورهاي گفتگوي ما را تعيين كرد و به هر كدام از ما گفت كه راجع به چه 

اما . هنگام مصاحبه تلويزيوني، من قبول نكردم اسم كسي را مطرح كنم. موضوعاتي بايد صحبت كنيم
زندان نوشته بودم را نقل كردند و بعداً بخشي از متن اعترافاتي كه در » كيهان«و » فارس«خبرگزاري 

  . آمد من اين اظهارات را طي مصاحبه تلويزيوني بيان كرده بودم به نحوي گزارش دادند كه به نظر مي

به طرف ما آمده و شروع كردند به سؤال  هنگامي خروج از دفتر مرتضوي خبرنگاران تلويزيوني .59
اش با ما متفاوت  نگاري كه پرونده روزنامه(مي جواد غالم تمي. ما سؤاالت آنها را جواب داديم. كردن
به بازجو گفتم . در جريان مصاحبه تلويزيوني من خيلي گريه كردم. را نيز از زندان آورده بودند) بود

اين آخرين كاري بود كه براي . كه براي من اين آخر خط بود، و ديگر به هيچ چيز تن نخواهم داد
.  اگر كمي بيشتر به من فشار وارد كنند برنامه آنها را لو خواهم دادضمناً به او گفتم. آنها خواهم كرد

روش كار . كردند هاي دولتي مصاحبه اختصاصي خود را برگزار  بعد از مصاحبه عمومي بعضي از كانال
كردند مثل اينكه  بعضي از خبرنگارها به نحوي با بازجوي ما مصاحبه مي. شرمانه بود آنها واقعاً بي

بعد از مصاحبه عمومي، . من چون حالم خيلي بد بود مصاحبه انجام ندادم. يكديگر بودنددوست بچگي 
همان شب، . به او گفتم كه حالم خيلي بد بود. بازجو به من تلفن زد و پرسيد كه چرا گريه كرده بودم

  .  شب، مصاحبه ما براي اولين بار از تلويزيون پخش شد8نزديك ساعت 

 12اين درخواست شايد  .اد تا اعترافات خود را در يك كتاب چاپ كنيمبار سوم مرتضوي دستور د .60
اما بعد از . ن روز امضاء گرفت كه اعترافات خود را چاپ كندآاز روزبه در . روز بعد از آزادي ما بود

) و مرتضوي(هاي بازجو  مصاحبه تلويزيوني من و روزبه تصميم گرفتيم كه ديگر زير بار خواسته
 ما، يعني شهرام، روزبه و من، مرتب با يكديگر مالقات داشتيم تا ببينيم به چه نحوي  نفرهر سه. نرويم
بعد از يكي از اين مالقاتها، روزبه به . گذاشت خالص بشويم توانيم از فشاري كه مرتضوي بر ما مي مي

خود را افشاء اطالع داد كه اگر اعترافات ما را منتشر كنند واقعيت شرايط بازداشت » كيهان«روزنامه 
  .خواهيم كرد

بعد از سه ديداري كه با مرتضوي داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه مسئوليت اصلي اعترافگيري را  .61
من مطمئنم كه . داد ما چه بگوييم و چه نگوييم مرتضوي بود كه دستور مي. مرتضوي بر عهده داشت

مرتضوي . شديم گز بازداشت نميبدون دستور او ما هر. مرتضوي در دستگيري ما نقش مهمي داشت
من مطمئن هستم كه . شديم آگاه بود دادستان بود و از اينكه ما در بازداشتگاه غيرقانوني نگهداري مي

 .     شد و او از نحوه بازجويي ما مطلع بود بازداشت ما تحت نظارت او برگزار مي

 ديدار ما با هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي
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 پخش اعترافات تلويزيوني ما، از هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي به ما زنگ زدند بعد از .62
اخبار اين دعوت قبالً از طريق . و گفتند كه براي مالقات با آنها به دفتر رياست جمهوري برويم

ه دفتر او همان روز از دفتر مرتضوي با ما تماس گرفتند و خواستند كه ب. نشريات انعكاس يافته بود
از اين رو، من و روزبه به . گويد كه اجازه رفتن نداريم ما حدس زديم كه او حتماً به ما مي. برويم
. شهرام در سفر بود. هر دو رفتيم به هيئت. هاي او جواب نداديم و تلفنهاي خود را خاموش كرديم تلفن

  . وچك داشتما تصميم گرفته بوديم كه شهرام در گفتگو شركت نكند چون سه بچه ك

وقتي آنجا رسيديم ابطحي به ما گفت تصميم شركت در اين جلسه بر عهده ما بود، و اطالع داد كه آنها  .63
توانستند كاري براي ما انجام  افتاد آنها نمي اگر اتفاقي براي ما مي. توانستند امنيت ما را تضمين كنند نمي

هاي خود را بزنيم، و تصميم گرفتيم در جلسه  رفخواهيم ح اما روزبه و من به او گفتيم كه ما مي. بدهند
  . شركت كنيم

تقريباً يك هفته بعد از اعترافات تلويزيوني، ما رفتيم به ديدار هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون  .64
در جريان جلسه، . همه آنچه در زندان بر ما اتفاق افتاده بود را با جزئيات براي آنها شرح داديم. اساسي

من مجبور شدم براي آنها بخشي از فشارها را به . ئت از من پرسيد كه نوع فشارها چگونه بودرئيس هي
 نصف اعضاي جلسه به گريه افتاده  هنگام توضيح دادن متوجه شدم كه . طور گرافيك بازسازي كنم

اگر «: خاتمي بعد از خواندن گزارش جلسه اظهار داشت. نتيجه جلسه را به خاتمي گزارش دادند. بودند
 . »مسئله بايد پيگيري بشود. گويند درست باشد، واي به حال اين مملكت ها مي ده درصد آنچه اين بچه

   شاهرودياهللا ديدار با آيت

با معاون قوه . دقيقاً دو روز بعد از اين ديدار، از دفتر رياست معاون قوه قضاييه با ما تماس گرفتند .65
 اين بار من، روزبه، شهرام، حنيف مزروعي، محبوبه .قضاييه صحبت كرديم و رفتيم براي مالقات

جريان زندان و بازجويي را براي معاون تعريف . عباسقليزاده و چند نفر ديگر در جلسه حضور داشتيم
وقتي او داستان ما را شنيد توصيه كرد كه به آقاي شاهرودي مراجعه كنيم و گفت براي ما . كرديم

آن روز براي مالقات وقت گرفته شد و ما به ديدار آقاي شاهرودي فرداي . مالقاتي تنظيم خواهد كرد
 . رفتيم

هاي جدي  او گفت كه در پرونده ما خالفكاري. آقاي شاهرودي داستان ما را شنيد و خيلي عصباني شد .66
شاهرودي وعده داد كه پرونده ما را از مرتضوي . صورت گرفته بود و گفت خاطيان بايد مجازات شوند

راد، سخنگوي قوه قضاييه، موظف شد  جمال كريمي. اي خواهد سپرد به كميته سه نفره ويژهگيرد و  مي
ه مرور زمان پرونده ما  ترافيكي جان باخت و ب ر حادثهراد د اما كريمي. تا پرونده ما را پيگيري كند

 . سال گذشته من به يك سال و نيم زندان محكوم شدم. مرتضويبه دوباره رسيد 
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  ش سيگارچيآر

 يسنو گبال و ونگار روزنامهآرش سيگارچي 
  .باشد مي

ا كار گاري خود را بن هروزنامشغل سيگارچي 
شروع  »گام« گزارشگر خبري براي به عنوان

م لنتقد فيمگي در سن بيست سالوي . كرد
در تهران » همشهري«  مشهورروزنامهبراي 
زماني كه جنبش اصالحات در اوايل دهه . بود

 آغاز شد، سيگارچي شروع به نوشتن 1380
ي ها همقاالت سياسي براي بسياري از روزنام

و پس از  1380در بهار . معروف ايران نمود
اي   روزنامهبا همكاري ديگرانگشت و از ب،، رشت خودتولد، سيگارچي به شهر محل ها هن بسياري از روزنامه شدبست

سردبيري مسئوليت شروع به كار كرد ولي بعداً اين روزنامه در ابتدا به عنوان گزارشگر سياسي وي  . منتشر كردمحلي
 »الفهاي مستي«عنوان با  او ي ازكتاب شعر. را آغاز نمودنوشتن   در همان سال، سيگارچي  وبالگ.  عهده گرفترا بر
  .ند ايران منتشر شده است ولي ساير آثار او هيچگاه اجازه انتشار نيافتدر

 سال زندان 14 به  غيرقانونييسينو گي و وبالنگار روزنامه دستگير و به اتهام فعاليتهاي 1383سيگارچي در آذرماه 
ات او را به سه سال  عالي مجازيوان د1384در آذر ماه . آزاد شدبا سپردن وثيقه  1384وي در فروردين . محكوم شد

در . سپري كردخارج از زندان و اخل  ماه را دينشد و چنددر زندان سيگارچي مبتال به سرطان زبان . زندان تقليل داد
يافته بيماري سرطان او بهبود  حال حاضر در. براي درمان ايران را ترك كرد و هرگز بازنگشتوي  1386 دي 20

  . است

 وزارت 1380 و 1379در سالهاي .  دريافت كرده استاي خود حرفه  فعاليتهايطولدر را بسياري جوايز سيگارچي 
 جايزه 1384در سال ي و.  كردقدردانيي نگار روزنامهرشته خدمات او به فرهنگ و ارشاد اسالمي جمهوري اسالمي از 

  .رد در رشته خبرنگاري دريافت كتعهدشجاعت و را براي  حقوق بشر بان ديدهسازمان  همت –هلمن 

كند و به عنوان گزارشگر براي صداي آمريكا  ميسيگارچي در حال حاضر در اياالت متحده آمريكا زندگي 
  .كند ميكار ) سرويس ايران(

  

  

 آرش سيگارچي
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  شهادتنامه آرش سيگارچي 

  

  آرش سيگارچي    : اسم كامل
  1357 آبان 4    : تاريخ تولد
  رشت، استان گيالن    : محل تولد

  »گيالن امروز«روزنامه نگار، سردبير سابق روزنامه       : شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده
   1387 آبان 2    : تاريخ مصاحبه
  مركز اسناد حقوق بشر ايران    : مصاحبه كننده

  : شهود/ شاهد 
  

.  صفحه تهيه شده است18 پاراگراف و 54 حضوري با آقاي آرش سيگارچي در مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
  .  در شهر آرلينگتون، ويرجينيا انجام شد1387 آبان 2مصاحبه در تاريخ 
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  شهادتنامه
 

نگار و  من يك روزنامه.  در شهر رشت، استان گيالن1357 آبانماه 4من آرش سيگارچي هستم، متولد  .1
. مديريت و انعكاس اخبار به عهده من بود. در استان گيالن بودم» گيالن امروز«سردبير روزنامه 

اي به وجود آمد كه   يك پديده2000 يا همان 1379طبيعتاً در ايران سانسور وجود دارد ولي در سال 
اين خيلي براي نظام هزينه داشت، .  بود1هاي بسياري توسط نظام نامه همان بسته شدن مطبوعات و هفته

به همين دليل نظام دنبال راه حلي گشت . نامه را بستند  تا روزنامه و هفته40فكرش را بكنيد در يكروز 
ها را كنترل  نگاران را مهار كند تا محتويات روزنامه كه هزينه را كم كند و راه حل آن بود كه روزنامه

 عمالً فضاي 81 تا 80به همين دليل، با اين سياستها در سالهاي . نند و وارد مقوالت خطرناك نشوندك
 .مطبوعاتي بسته شد

 »خط قرمز«سانسور مطبوعات و 

ها آن روزها  برخي روزنامه. بعد از آن روزها ما فقط دو روزنامه شجاع داشتيم كه حيات نو و بهار بودند .2
ها  اما سرانجام آن روزنامه. وهي چهل نشريه به ظاهر جان سالم به در بردندبسته نشدند و از توقيف گر

اندازي روزنامه جامعه  ، با راه1376گويم شجاع چون، بعد از خرداد  من از اين حيث مي. هم توقيف شدند
اصالً بگذاريد يك . كردند رساني مي مطبوعاتي شكل گرفتند كه بدون ترس از برخورد، شجاعانه اطالع

ها بودند كه ترس زندان، شكنجه و غيره را از دل ما  م جلوتر بروم و بگويم كه اين روزنامهقد
ترسيدم اما وقتي ديدم سردبير ماشاءاهللا  من خودم بارها از برخورد نظام مي. نگاران بردند روزنامه
 . الواعظين هميشه ساك زندانش آماده است، ديگر ترس من هم ريخت شمس

.  جان سالم به در بردند1379 ارديبهشت 5 بازگرديم؛ اين دو روزنامه از توقيفهاي به بهار و حيات نو .3
اما زمان زيادي نگذشت و در شانزده مرداد همان سال، . هايي بودند كه باقي مانده بودند تنها روزنامه

وقتي قرار بود قانون اصالح مطبوعات در مجلس بررسي شود و رهبري آن حكم حكومتي را صادر 
در حقيقت بهار .  بهار اعتراض اندك نمايندگان را منعكس كرد و فرداي آن روز توقيف شدكرد،

اين روزنامه هرچند . حيات نو هم سرنوشت بهتري نداشت. توانست تنها دو ماه پس از آن توقيفها بماند
توضيح است الزم به . اي ديگر توقيف شد كه متعلق به برادر كوچك رهبر بود اما بعد از يكسال به بهانه

  .طلبان تعلق داشت به طيف اصالح—اي هادي خامنه—برادر رهبر

                                                           
براساس گفتماني كه در  ميان مسئولين جمهوري اسالمي ايران رايج است به جاي دولت . وري اسالمي ايران استمراد از نظام، نظام جمه 1

عموما در بسياري از كشورهاي مدرن وقتي از . اين به خاطر ساختار پيچيده حكومت ايران است. شود  جمهوري اسالمي از اين عبارت استفاده مي
اما در ايران دولت تنها يكي از سه قوه مجريه، مقننه و قضايي است زير نظر رهبر كشور . يت يك كشور استبريم منظور كل حاكم  دولت نام مي

در حالي كه عبارت . توانيد بگوييد دولت ايران، چون اين يك جز است گويد، نمي بر اين اساس وقتي در مورد ايران سخن مي. شود اداره مي
  .هايش در سه قوه است ري و زير شاخهاست كه منظور رهب» نظام«تر همان  واضح
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اما . روزنامه خوبي بود و تيراژ باال داشت. اي استاني بودم در اين چنين شرايطي من هم سردبير روزنامه .4
گفت اين خبر را چاپ  آمد كه مي هاي شوراي امنيت ملي مي ابالغيه. رسيد نسيم از تهران به من مي

كردند،  گفتند كه نبايد چاپ كنيم و اگر كارگرها تجمع مي كردند مي اگر معلمها تجمع مي. دنكني
 . گفتند كه نبايد بنويسيم مي

وبالگ يك تعريف خاص دارد، مثل دفترچه . ، من وبالگ نويسي را شروع كردم80اواخر سال  .5
را داشتم و بلد بودم بنويسم و من در جواني اين دفترچه . خاطراتي است كه آدم در دوران نوجواني دارد

 . نوشتم ام را اگر مهم بود مي هر روز در وبالگم خاطرات روزانه

گيري تلفن بود  در شهر رشت يك دكلهاي مخابراتي گذاشته بودند كه مثالً مال آنتن.  بود1381 آذر 8 .6
يكي از اين . را بگيرندها  ها كه مردم نتوانند ماهواره و در اصل براي پارازيت انداختن بود روي ماهواره

من . دكلها جايي گذاشته شده بود كه مدرسه دخترانه بود وممكن بود روي باروري دخترها تأثير بگذرد
روي اين مسئله تحقيق كردم و يك گزارش بسيار جنجالي تهيه كردم و قرار بود اين گزارش توسط 

ا را از چاپخانه جمع كرد و گفت كه ه شب قبل از توزيع، مدير مسئول روزنامه. روزنامه ما چاپ بشود
گفتم ارزش دارد كه ما توقيف  اما من مي. كنند اگر اين گزارش چاپ بشود روزنامه را توقيف مي

وقتي كه اين گزارش را نتوانستم چاپ كنم، از لج مدير مسئول . بشويم اما اين خبر را گزارش بدهيم
ي خبري خيلي سريع اين خبر را پوشش دادند و سايتها. روزنامه همان شب آن را روي وبالگم گذاشتم

شهرهاي ديگر هم متوجه شدند كه اين اتفاق در آن مناطق هم افتاده است و نسبت به مسئله آگاه 
كردم و مطلب را  شدم ديگر بحث نمي از اين به بعد هرجا با مخالفت مدير مسئول مواجه مي. شدند

 . گذاشتم روي وبالگم مستقيم مي

شده بود، حركتهاي دانشجويي دوباره شدت گرفت و  نگامي كه تنش در اداره بيشتر ، ه82در سال  .7
رشت شهري هست كه جنبشهاي دانشجويي و فعاليتهاي سياسي در رشت هميشه . فعاليتهاي زياد شد

وقتي اين . دادم من هم وقايع مربوط به رشت را پوشش مي. شود و تجمع مهمي در رشت شد شروع مي
هايي  خبرگزاري.  اخبار مربوط به جنبش دانشجويي را لحظه به لحظه در وبالگم نوشتماتفاق افتاد من

افتاد به  با من تماس گرفتند تا به آنها درباره اتفاقاتي كه مي. سي.بي.مثل راديو فردا، راديو فرانسه و بي
يادم . ر را كردمنگاري واقعا همين كا من هم بر اساس رسالت روزنامه. نگار گواهي بدهم عنوان روزنامه

من . كنند  نفر دارند تجمع مي10,000گفت االن در شهر رشت   ميNI-TVاست آن موقع تلويزيون 
 نفرشان 500 نفر آنجا بودند كه 2,000خودم آنجا بودم و به اين مسئله شهادت دادم كه در حقيقت 

بينانه و  ، گزارشهاي من واقعنگار يعني به عنوان يك روزنامه. مأموران اطالعات و نيروي انتظامي بودند
 . دقيق بودند

 برخورد با وزارت اطالعات

من . به من زنگ زدند و گفتند كه اجازه ندارم مصاحبه كنم. فهميد اما وزارت اطالعات كه اين را نمي .8
دو هفته بعد . كنم چون قانوني نيست كه من را از اين كار باز دارد هم گفتم كه من مصاحبه مي
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هاي تهران قبل از آن داده بودند به من دادند  ز شوراي عالي امنيت ملي كه البته به روزنامهاي ا ابالغيه
مأموران وزارت اطالعات ابالغيه را فقط به من نشان دادند . گفت من اجازه ندارم مصاحبه كنم كه مي

أكيد شده بود در ابالغيه ت. درج شده بود» سري/ محرمانه«اي بود كه باالي آن كلمه  كه در اصل نامه
كليه مسئوالن مملكتي اعم از نمايندگان، فرمانداران، بخشداران، مديران عالي تا كارمندان ذيل حق 

از جمله راديو اسراييل، راديو آزادي، راديو آزاد اروپا، راديو آمريكا، » معاند«هاي  مصاحبه با رسانه
هرچند در مورد . نامه بندهاي ديگر هم داشتالبته اين بخش. را ندارند... راديو فرانسه، راديو آلمان و 

نظام به شما «او گفت . شوم گفت كه من هم شامل آن مي نگاران چيزي ننوشته بود اما بازجو مي روزنامه
 . »كرد تان مي اگر به شما اعتماد نداشت حذف. اعتماد دارد و شما را خبرنگار گذاشته است

جالب اين كه اسم  .دشان من را حذف كردندگفت چون بعد از چندي به قول خو او درست مي .9
راديو آمريكا بود، راديو . هايي كه اجازه مصاحبه با آنها را نداشتم نبود در ليست رسانه. سي.بي.بي

من درباره مصاحبه . اسرائيل بود، راديو فردا بود، راديو فرانسه بود، و چند تا راديوي سوئدي هم بودند
او جواب درستي نداد كه باعث شد من تصور كنم كه اين اجازه را . مپرسيد. سي.بي.كردن با راديو بي

هاي راديو فردا  همچنين، من با يكي از بچه. كردم مصاحبه مي. سي.بي.به اين دليل فقط با راديو بي. دارم
كه از همكارهاي سابقم بود قرار گذاشتم كه من با اسم مستعار مصاحبه كنم و خودم روي صدايم افكت 

 . من اسم مستعار كامبيز كريمي را انتخاب كردم. ه شناخته نشومبگذارم ك
 

. دادم ام را زير اسم خودم ادامه دادم و خبرها رو پوشش مي ، من رويه وبالگ نويسي82در طول تابستان  .10
بارها . ام بيشتر شد و من خود سانسوري  خيلي فشار از طرف وزارت اطالعات بيشتر شد83در سال 

در عين . كردند ا سرنشيناني كه معلوم بود از نهادهاي اطالعات موازي بودند تعقيبم ميديدم ماشيني ب مي
در شهرستان . كردم به خصوص كه در تهران كار نمي. تالش براي آزادي بيان، گاه واقعا دلهره داشتم

 به و البته،. با اين تفكر فكر كردم به يك مقدار سانسور تن بدهم. تر است كار كردن خيلي خطرناك
شد، من  هر چه با افزايش فشار، مسايل سياسي سانسور مي. كردم نظر خودم، موضوعات را باالنس مي

تر  مثالً ما نقد فرهنگي مسئوالن استان را جدي. نوشتم موضوعات غير سياسي را با شجاعت بيشتر مي
يادم . كشيديم لش مييا در زمينه مسايل تفريحي و اجتماعي با انتقاد بيشتر مسئوالن را به چا. كرديم

من به نزد معاون وزير در اين . كردم كه تا آن موقع محرمانه بود هست من روي آمار ايدز كار مي
 7داد در ايران  اي خبر مي اين اولين بار بود كه روزنامه. مورد رفتم و گزارشي جنجالي منتشر كردم

اين موضوع آن قدر پر . ارتي بر آنها نداردهزار بيمار مبتال به ايدز وجود دارد كه اتفاقاً دولت هيچ نظ
به من حمله كردند و پرسيدند كه چرا من عالقه . سر وصدا بود كه وزارت اطالعات من را احضار كرد

. شما به من گفتيد از رهبر انتقاد نكنم، از رفسنجاني انتقاد نكنم«جواب دادم . دارم جنجال درست كنم
زبان من » ام باال رفتن قيمت گوجه فرنگي را بنويسم؟ در روزنامهاگر من درباره ايدز هم ننويسم، پس 

كرديم كه تنها  اما غير از اين حتي در تهيه هر گزارش و نوشته، مالحظاتي مي. در اين زمان دراز بود
مثالً خبري در مورد حيف و ميل ميليونها تومان توسط يك امام جمعه . دليل آن خود سانسوري بود
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حيف و ميل «با عنوان مجهول نكه توقيف نشويم، موضوع را بدون اشاره مستقيم داشتيم و براي اي
 . كرديم و هم از توقيف فرار كرديم با اين روش هم مردم را به اخبار متوجه . كرديم منعكس » مسئوالن

 شهريور، من تصميم گرفتم در مورد 5در . دو چيز دست به دست هم داد كه نظام با من برخورد كند .11
درباره شخصي كه گيالني بود و معاون مسعود رجوي .  در ايران مطلبي بنويسم67ه جنجالي كشتار مسئل

 . بود اطالعات كافي داشتم و يك مطلب درباره او نوشتم

 دستگيري اول من

من با راديو فردا فقط يك مصاحبه كردم تحت نام . اي بود كه از دست من خارج بود اتفاقي ديگر مسئله .12
 شهريور كه 6روز . ها به اسم مستعار بود بقيه مصاحبه. ره تجمع دانشجويان رشت بودخودم كه دربا

در آن . كند اي مي جمعه بود راديو فردا با من تحت نام كامبيز كريمي درباره تجمع كارگران مصاحبه
 شد و از دوازده شب به  شب به وقت تهران از پراگ پخش مي12زمان اين طور بود كه راديو فردا تا 

هاي راديو فردا فايل  بچه. شد  بعد از ظهر به وقت واشنگتن، از واشنگتن پخش مي4شد حدود  بعد كه مي
كنند  شد، اعالم مي  شب كه اخبار دوباره از واشنگتن بخش مي12كنند يا چيزي، ساعت  رو اشتباه مي

 مصاحبه قديمي كه قرار است گزارش كامبيز كريمي از تجمع كارگران در رشت پخش بشود و اشتباهاً
كنم كه ميز ايران در  من فكر مي. كنند  را پخش مي82من با اسم خودم در مورد دانشجوها در سال 

كنند و از تجهيزات افكت صدا استفاده كنند و  وزارت اطالعات اين دو مصاحبه را با هم مقايسه مي
 . فهمند كه كامبيز كريمي همان آرش سيگارچي است مي

 شهريور 7گذارم و روز شنبه،  نويسم و روي وبالگم مي  مي67ي در مورد كشتار من پنج شنبه مطلب .13
لش «، من در اداره استانداري بودم كه شخصي به من زنگ زد و گفت كه 11:30 ساعت ، صبح1383

البته من هنوز . شدم از طرز صحبت او فهميدم كه وارد چه جرياني مي. ببرم زندان اطالعات» را] خودم[
من فوراً به . كردم كه فقط به دليل مطلب وبالگم است  راديو فردا خبر نداشتم و فكر مياز ماجراي

ام صحبت كرده بودم زنگ زدم و به آنها  تعدادي از دوستاني كه قبالً با آنها درباره احتمال دستگيري
من زنگ گفتم كه به . مادرم به من زنگ زد و پرسيد چه شده است. افتد گفتم كه چه اتفاقي دارد مي

مادرم خيلي هل شده بود و به من گفت كه مأمورها به خانه . زدند و به زندان اطالعات احضارم كردند
آيم خانه، فقط بايد با محمد كاظم شكوهي راد، مدير مسئول،  به او گفتم كه فوراً مي. ما رفته بودند

تأمين كند كه جزو وظايف هماهنگ كنم تا آماده باشد از من حمايت حقوقي بكند  و براي من وثيقه 
 . مدير مسئول روزنامه بود

 نفري كه مأمور اطالعات بودند به همراه نفر 4ظاهراً آن روز صبح، هنگامي كه من در استانداري بودم،  .14
پنجم كه قاضي بود، ريخته بودند خانه ما و خانه را زير و رو كرده بودند و همه چيز را برده بودند، 

دانم چون خودشان را معرفي نكردند ولي حكم نشان دادند  اسمشان را نمي. و كتابهاها  كامپيوترها، نوشته
 . و قانوني آمدند
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زنداني كوچك در مركز شهر بود با چند تا بند .  من خودم را به زندان معرفي كردم12:30ساعت  .15
 معموالً در از جمله اين كه .البته بيشتر بازداشتگاه بود تا زندان و خيلي تشريفات نداشت. كوچك

. كنند نگاري مي  شود و از او عكس گرفته و انگشت هنگام ورود به زندان پرونده زنداني ثبت مي
يك راهرو كوتاه كه . بازداشتگاه اطالعات اين گونه نبود. همچنين داخل زندان بخشهاي مختلفي دارد

 ماهيانه يا همان پرس و هاي اين زندان همان جايي بود كه براي بازجويي. دو طرف آن سلولهايي بود
 .رفتيم جو مي

بر . ها را محدود و كنترل بكند خواست روزنامه اي داشت و مي قبالً گفتم كه وزارت اطالعات پروژه .16
ستاد «شدند به  اي يكبار احضار مي اي ماهي يكبار و بعضيها هفته نگاران حرفه  اساس اين پروژه روزنامه
 كه در هر استان يك دفتر دارد، كار روابط عمومي وزارتخانه اين ستاد. دارد» خبري وزارت اطالعات

كند و براي عموم مردم است تا مسائل و مشكالتشان نسبت به وزارت اطالعات را به آن گزارش  را مي
در طول سه . شوند البته واقعيت اين است كه مردم با اين ستاد كاري ندارند بلكه به آنجا برده مي. بدهند

.  روز يكبار به اين ستاد احضار شدم40 بار، تقريبا هر يك ماه تا 15زنامه، من بيش از سال سردبيري رو
آنها . دفعه اول كه از ستاد خبري تلفني احضارم كردند، من نرفتم و خواستم كه احضاريه كتبي بفرستند

ند و به زور انداز هم دو مامور فرستادند كه به من گفتند كه اگر با پاي خودم نروم من را در گوني مي
گفتند كه اين جلسه بازجويي است اما  نمي. رفتم زدند، من مي بعد از آن هر وقت تلفن مي. برند مي

دادند كه  چاي و شيريني مي. كردند كه صورتجلسه بشود و به مقامات باال بدهند مكالمه را مكتوب مي
براي . مشورت با آنها نداشتمبه اصرار خودشان جلسه مشورت بود، اما من چيزي براي . دوستانه باشد

 . تواند مثل زهر باشد نگار دوستي با يك مامور اطالعات مي آينده يك روزنامه

 بازجويي و ضرب و شتم

عبدالحسين صمدي، افسر پرونده من بود كه بارها، تقريبا ماهي يكبار، من را به اطالعات احضار  .17
 ماه، چند ماه قبل از 7-6بعد از .  كوتاهي بوداو جوان قد. كرد و كار او به عبارتي ارشاد من بود مي

روزنامه من يك خبري . گيرند بازداشت من، احساس كردم كه اين جلسات دارند بوي همكاري مي
آقاي صمدي به من زنگ زد و اعتراض . چاپ كرد به مضمون اينكه يك مديري اختالس كرده است

دانستم بايد اخبار را با آنها  من گفتم كه نمي. كرد كه چرا اين خبر را با آنها هماهنگ نكرده بودم
او جواب داد كه باالخره من و او با هم رفيق بوديم و من توضيح دادم كه ما با هم . كردم هماهنگ مي
. از اين لحظه بين ما چالش ايجاد شد كه چند هفته بعد كه من را صدا زد بيشتر نمايان شد. رفيق نيستيم

» .دهند  با خبرنگار نيوزويك همكاري دارد و به هم خبر ميCIAان در آمريكا هم سازم«او گفت 
جواب دادم كه تاآن لحظه رابطه ما همكاري نبوده زيرا آنها از من خبر گرفته بودند ولي من از آنها 

همچنين، سازمان سيا كه داد و ستد خبري با خبرنگاران دارد هيچوقت سواالت . هيچ نگرفته بودم
بعد از اين، . پرسد خوريم را نمي خانه من و دوستانم ماهواره است يا مشروب ميشخصي مانند آيا در 

نگاران ديگري كه  دانستم كه آقاي صمدي به روزنامه من مي. رابطه ما كم شد و ميانه ما شكرآب شد
بعد از مصاحبه من با راديو فردا، او به من يادآوري كرد . كرد كردند كمك اقتصادي مي همكاري مي
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من گفتم . ام د او بود تا به من كمك بكند چنان كه براي ديگران كرد، ولي من خودم نخواستهكه قص
 . رود و من راه خود را انتخاب كرده بودم كه هر كسي راه خود را مي

دو ساعت من را زير آفتاب داغ . زماني كه به بازداشتگاه احضار شدم اوائل شهريور بود و بسيار گرم .18
 سرباز من را بردند توي بازداشتگاه و بردند داخل سلول 2 بود كه 2:30 يا 2ساعت حدود . معطل كردند

البته بعد فهميدم كه اين .  متر2يك ونيم متر در  .سلول خيلي كوچك بود.  ساعت آنجا ماندم2و حدود 
 بود كه من را 5-4ساعت حدود . سلول نسبت به سلولهاي ديگري كه بعدها در آنها ماندم قصر بود

و عينك و   ساعت زدند2من را حدود . من را چشم بند زدند و بردند به زيرزمين. اره صدا كردنددوب
اما . ام در آمده بود اي كه گريه زدند، به اندازه ريختند روي من و من را مي آب مي. ساعتم را شكستند

فكر كنم .  ساعت ادامه داشت4-3اين حالت حدود . آن زدني كه من شنيده بودم، اين آنطور نبود
اينه؟ «يكي از آنها گفت . توانستم آنها را ببينم  شب بود كه چند نفر آمدند، اما من نمي11-10ساعت 

شد  از لهجه يكي از آنها مي. »كند بايد بگويد چه غلطي مي. آوريم به حرفش مي. آوريم پدرش را در مي
شناختم و پرسيدم كه آيا او هم از البالي حرفهايشان من صداي صمدي را . فهميد كه اهل تهران است

صمدي كيه؟ صمدي كدوم خريه؟ چقدر گرفتي «گفتند  از پشت سرم شنيدم كه مي. در اتاق بود يا نه
ربط بود و قابل پذيرفتن  سواالتشان بي. من هم جواب درست حسابي به آنها دادم» جاسوسي بكني؟

من . ام ار داشتند كه من جاسوسي كردهنگاري نبودند و اصر آدمهاي متخصصي در زمينه روزنامه. نبود
از من پرسيدند كه چرا با راديوهاي خارجي ارتباط دارشتم . نگارم تأكيد داشتم كه من فقط يك روزنامه
باالخره آنها رفتند و من را . نگار هستم، كار من انعكاس خبر است و من جواب دادم كه چون روزنامه

 . به سلولم باز گرداندند

صداي صمدي . دوباره من را از سلول آوردند بيرون و چشمم را بستند.  نصف شب بود3-2شايد ساعت  .19
شروع به بازجويي من . »آري«اين بار گفت . را شنيدم و پرسيدم كه آيا صمدي آنجا است يا خير

كردم كه فقط به  تا اين لحظه فكر مي. در اين هنگام من ديگر متوجه شده بودم كه چه خبر است. كرد
اما برايم سوال بود چگونه اينقدر سريع . اند ام من را بازداشت كرده لبي كه در روز جمعه نوشتهخاطر مط

دادند تا اشخاص را در مورد مطالب وبالگشان  بازداشت شدم چون قبل از اين روز، خيلي طول مي
ر وبالگم اما در اين لحظه، وقتي من سواالت را شنيدم، فهميدم مسئله فقط مطلب اخي. بازجويي بكنند

 .نيست و موضوعات ديگر از جمله همكاري من با راديو فردا نيز اهميت دارد

ام را برگرداندم و  صندلي. ام و صمدي پشت من است چشم بندم را باز كردند و ديدم جلوي ديوار نشسته .20
ن م. محور سواالت راديو فردا بود و اصال به قضيه وبالگ من اشاره نكرد. شروع كرديم به حرف زدن

همچنين گفت كه من . را متهم كرد كه به قصد جاسوسي به سنندج و جاهاي ديگر سفر كرده بودم
من تا زماني كه خروس خواند و آفتاب درآمد . ام و از اين اتهامات و سوالها اي را گذرانده دوره

ض كردم قبل از اينكه به سلول بازگردم اعترا.  ساعت بود7-6به نظرم بازجويي حدود . بازجويي شدم
صمدي گفت كه اشتباه شده بود و من را با كس . كه چرا من را كتك زدند و با من بدرفتاري كردند

 . ديگري اشتباه گرفته بودند
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سلول من را عوض كردند و من را بردند جايي كه . پس از آن صمدي سعي كرد كه با من دوستي كند .21
من هم لباس عوض كردم . ز صدايم كردند با12حدود ساعت . من خوابيدم. كولر داشت و تخت داشت

خواندم و اجازه خواستم كه  من آن موقع نماز مي. و متوجه شدم كه كباب كوبيده و برنج آماده كردند
بعد از . ام هم آمد كنار من و نمازش را خواند حتي افسر پرونده. اول نمازم را بخوانم كه موافقت شد

صمدي . ت بازجويي عوض شده بود و دوستانه شده بودناهار بازجويي ادامه داشت اما ديگر حال
. خواهم به تو كمك كنم و از اين حرفها گفت مي مي. نوشتم نوشت و من هم جواب مي سواالتش را مي

دانند دايي من  به من گفت كه مي. ام پرسيد يكي دو تا سوال هم درمورد گرايشات سياسي خانواده
مسئله راديو فردا براي گمراه كردن !  موضوع همين است؟آها، پس«مجاهد بوده كه من جواب دادم 

 » !من است

كرديم ولي اگر  ما قاعدتاً بايد تو را زنداني مي« غروب، صمدي گفت 5روز دوم از بازجويي، ساعت  .22
سپس من را با يك پيكان سفيد . من جوابي ندادم. »كنيم تو با ما همكاري كني ما به تو كمك مي

خواستم پياده بشوم، بازجو پرسيد  وقتي مي.  شب به خانه رسيدم8-7ساعت . كردندبردند در خانه پياده 
منظور او اين موضوع بود كه من » خواهي بكني؟ رساني كردي چه مي حاال با آن خرابكاري كه اطالع«

 .شوم و خبر بازداشت من زود پيچيده بود قبل از بازداشتم، به دوستانم اطالع داده بودم كه بازداشت مي
من در جواب . در بازجويي از من پرسيدند كه چرا در مورد بازداشت اخير خودم خبر رساني كرده بودم

اسم زهرا كاظمي را بردم و گفتم كه در شرايطي موجود طبيعي بود كه من از بازداشت خودم نگران 
م چيزي بازجو ديدگاه من را نپذيرفت و پيشنهاد كرد كه براي خنثي كردن مشكل در وبالگ. باشم

. من هم يك چيزي نوشتم به اين مضمون كه دو روز حالم خوب نبود، رفته بودم كنار دريا. بنويسم
بعدها كه آزاد شدم و آمدم آمريكا روي آن مطلب را خط كشيدم طوري كه بشود خواند و نوشتم كه 

اد كردند يا آن روزي كه من را آز. اين را بعد از آن دو روز شكنجه به سفارش بازجو نوشته بودم
، دستگير و 2004 اوت 28، 1383 شهريور 7من روز شنبه، . فرداي آن ميالد امام علي يا روز پدر بود

 .، آزاد شدم2008 اوت 29، 1383 شهريور 8روز بعد از آن، عصر 

  بين دو دستگيري

امه من هر روز به روزن. طي اين مدت اتفاق خاصي نيفتاد. 1383 آذر 19ديگر صدايم نكردند تا  .23
 .ام را انجام دهم كردم كار روزانه رفتم و سعي مي مي

 من تا هنگامي كه دوباره دستگير شدم با دقت بيشتري  طبيعتاً وبالگ من را بعد از بازداشت دو روزه .24
اما من پيش خودم فكر . خواندند البته قبل از آن هم از ابتداي شروع وبالگ، آن را مي. خواندند مي

معموالً وقتي . خوانند ايط فعلي اينها هر نوشته وبالگ من را با سوءنيت ميكرده بودم كه تحت شر
چون اگر متهم . شود، هدف ترساندن اوست شود و بعد آزاد مي كسي براي يكي، دو روز بازداشت مي

من اين را فهميده بودم بنابراين سعي كردم با دقت بيشتري . كنند خطرناكي باشد، او را آزاد نمي
تا قبل از اين هر وقت با . مسئله ديگر جدي شده بود. ام خيلي زياد شده بود  سانسوريخود. بنويسم
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ام  اما اين دفعه، ديگر من را شكنجه كرده بودند، به خانه. گرفتند مطلبي مشكل داشتند تماس تلفني مي
با اعمال خواستم كه  از همه اينها مهمتر من نمي. ريخته بودند و طبيعي بود كه من كمي ترسيده باشم

 . خودم روزنامه را به توقيف بكشانم

شد مقابله  آورد، نمي نگاري داشتم اما وقتي حكومت هم فشار مي با اينكه براي خودم معيارهاي روزنامه .25
قبل از آن، هر . من بين نوشتن به صورت سانسور شده، يا ننوشتن گزينه دوم را انتخاب كردم. كرد

نوشتم يا اگر  اما بعد از آن دو روز بازداشت، معموالً نمي. مروز در روزنامه يك سرمقاله داشت
 تا مطلب 5 ماه 3نوشتم، در   تا مطلب مي10من كه هر ماه . نوشتم امضاي من پاي مطلب نبود مي

 . كردم هاي خود را نيز شديداً كنترل مي همچنين، نوشته. نوشتم

دانم كه تلفنم شنو  مي. كردند مانيتور ميدانم كه قبل از اينكه در شهريور من را بگيرند من را  مي .26
كردند بلكه در مجتمع  واقعيت اين است كه نه تنها تلفن را كنترل مي. داشت، هم خانه و هم محل كار
در ميان رفت و آمدهايم فهميدم كه ستاد خبري اطالعات كاركرد . ما آدم داشتند و شنود داشتند

دار، راننده تاكسي، فروشنده دوره گرد و هر   از دكهاي براي دريافت اطالعات دارد، يعني گسترده
اتفاقاتي . شان را دريافت كنند كردند تا خبرهاي روزانه كس ديگري، و حتي زنان بدكاره، استفاده مي

يك همكار . شدم افتاد كه به من اطمينان داد كه توسط اشخاصي كه به من نزديك بودند كنترل مي
كردم خبرهاي روزنامه را به وزارت اطالعات  ويم و من حس ميگ داشتم كه حاال اسم او را نمي

گشتم  يكبار كه از سفر كاري به تهران باز مي. رفتم من به ديدار اميرانتظام در تهران زياد مي. دهد مي
اين در . اش ازدواج كنم  ساله21كند كه من با دختر  او را ديدم و به او گفتم كه اميرانتظام اصرار مي

بعد از اين روز، هنگامي كه براي گفت و . ه اميرانتظام دختري به اين سن و سال نداشتحالي بود ك
. خواهم ازدواج كنم شنود به ستاد خبري دعوت شدم، آقاي صمدي به من گفت كه شنيده است من مي

او گفت كه منظور او ازدواج من با دختر .گويد به شوخي گفتم كه دوست دخترم هنوز به من نه مي
كردم خبرچين بود  خواهم آقايي را كه فكر مي انكار كردم و خيلي عادي گفتم كه مي. تظام بوداميران

به او گفتم كه خبر دختر . خواهم چنين كنم صمدي اظهار نارحتي كرد و پرسيد چرا مي. اخراج كنم
بت صمدي گفت كه من نس. اميرانتظام را حتما او به صمدي گفته بود چون من فقط به او گفته بودم

به او گفتم كه اين داستان را . كردم و اينكه آنها منابع اطالعاتي زيادي داشتند به اين آقا اشتباه مي
البته ديگر آن شخص را اخراج نكردم ولي او بعد از من . خودم ساخته بودم تا آن آقا را امتحان كنم

ان بسيار نزديكم در يك در يك مورد ديگر، يكبار كه با دوست. »گيالن امروز«شد سردبير روزنامه 
. مهماني مست بوديم، من به حالت شوخي با يك جارو اداي گيتار زدن را در آوردم و آواز خواندم

هفته بعد كه براي بازجويي هفتگي رفته بودم، بازجو به من گفت كه براي سردبير روزنامه كسر شأن 
 .ر دقيق از من داشتندمشخص بود كه اطالعات بسيا. بود كه جارو به دست بگيرد و برقصد

 دستگيري و محاكمه دوم من
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دو روز قبل ازآن به من تلفن زدند و گفتند كه چون آخر .  آذر دوباره به ستاد خبري صدايم كردند19 .27
 صبح 10، ساعت 1383 آذر 19روز پنج شنبه . هفته تعطيل است، وقتي پيدا كنم و به ستاد خبري بروم

صمدي . از من فقط درمورد مجاهدين پرسيدند. ديگري منتظرم بودندصمدي و مرد . رفتم به ستاد خبري
اي ايران را به آنها  هاي هسته از من در باره ارتباطم با مجاهدين خلق پرسيد و اظهار كرد كه من پروژه

كنم كه استراتژي آنها  من فكر مي. ام او همچنين اصرار داشت كه من از مجاهدين پول گرفته. ام لو داده
پيشتر . هاي وبالگنويس اعتراف گرفتند از من هم اعتراف بگيرند د كه همانگونه كه از بچهاين بو

وبالگ نويسان تحت فشار و شكنجه قرار گرفته بودند و نهايتاً اعتراف كرده بودند كه از كشورهاي 
ه هدفشان با من هم همان بود ك. اند و حتي در تلويزيون هم اعترافشان پخش شد خارجي پول گرفته

صمدي كه از سر دوستي وارد شده بود و خواسته . ام اعتراف كنم كه از كشورهاي خارجي پول گرفته
بود به قول خودش كمكم كند، اين بار به من گفت كه برخالف قول كمك كه به من داده بود، ديگر 

 . آمد زيرا من با آنها همكاري نكرده بودم كاري از دست او بر نمي

، مدير مسئول من را صدا كرد توي حياط مجتمع اداري كه 2005 ژانويه 7 يا 1383 دي 18روز جمعه  .28
. او مورد تأييد نظام بود و طبيعتاً با آنها ميانه خوبي داشت. كرد معموالً وقتي كار خصوصي داشت مي

 او گفت كه هر »!پس باالخره جدي شد؟«گفتم . رفتم به من گفت كه فردا آن روز بايد به دادگاه مي
او . توانسته براي جلوگيري از اظهار من به دادگاه كرده بود اما هيچ كدام فايده نداشت كاري مي

آن غروب من به روزنامه . همچنين به من گفت كه مسئله خيلي جدي نيست و براي وثيقه من سند دارد
 صبح تا 9از ساعت .  دادگاه صبح روز بعد، رفتم9. با همكارانم صحبت كردم و تقسيم كار كردم. رفتم

دوازده ظهر، افسر پرونده من، بازپرس صمدي، با پرونده من در اتاق قاضي بود و من بيرون منتظر 
بقيه . يكي رئيس كل قاضيهاي شهر رشت بود. در اين ميان يكي دو نفر هم به اتاق قاضي رفتند. بودم

قاضي پرونده من اسكندري بود . ه حرف زدندهم مسئوالن اطالعات بودند كه رفتند و با قاضي چند دقيق
 .كه رئيس شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمي استان گيالن بود

اش  او مرد خاصي بود كه گرايش جنسي. قاضي اسكندري صورت چهار تيغه داشت و خوش لباس بود .29
ه اسكندري از او زماني كه من در زندان بودم از يكي از زندانيان شنيدم ك. شد شامل رابطه با مرد هم مي

اما وقتي بيرون آمدم، متوجه شدم پدرم و مادرم و . خواسته تا با او رابطه برقرار كند كه البته باور نكردم
يكي اين كه همجنس باز . واقعيت اين بود كه قاضي اسكندري دو مسئله داشت. گويند همه همين را مي

گرفتند  مثالً اگر كسي را مي. كرد استفاده ميديگر اين كه از مقام خود براي به دست آوردن پول . بود
داد كه در ازاي   هزار دالر ارزش دارد، اسكندري به او پيشنهاد مي500 كيلو هرويين كه مثالً 1000با 

مثال .  بار اعدام است3 سال زندان بگيرد در حاليكه مجازات اين جرم حكم 10 هزار دالر حكم 100
 2 كيلو ترياك به 1ر زندان عمومي بودم كسي بود كه به جرم حمل ديگر اينكه، در آن اتاقي كه من د

 سال زندان محكوم 2 گرم ترياك هم به 100سال زندان محكوم شده شود و كسي كه به جرم حمل 
 .شد خورد با قاضيهاي ديگر و مأموران اطالعات شريك مي قاضي اسكندري پولهايي را كه مي. شده بود
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 را به اتاقي كوچك صدا كرد كه خود پشت يك ميز و افسر صمدي  من12 باالخره قاضي ساعت  .30
تا من آمدم جلو پرسيد آيا من سيگارچي هستم يا خير، و شروع كرد به . پشت ميز ديگر نشسته بودند
» گويم؟ نفهميدي من چه مي« دقيقه فرانسه صحبت كرد و بعد گفت 10. فرانسه صحبت كردن با من

من يك . و مقداري انگليسي صحبت كرد» انگليسي صحبت كنيمپس بيا «بعد گفت . »نه«گفتم 
. دانستم من كه ساعتها منتظر شده بودم خودم را در اعتراض بر حق مي. چيزهايي بلد بودم و جواب دادم

. پس به شوخي پرسيدم كه آيا من را براي يادگيري زبان خارجه يه دفتر دادگاه فرا خوانده بودند
 من را  پرونده» !تو چه جور جاسوسي هستي كه زبان بلد نيستي! و، آشغالخفه ش«دعوايم كرد و گفت 

 »!گم شو برو بيرون«به نگهبان داد و به من گفت 

به چند تا مقاله كه روزنامه من چاپ كرده بود .  ساعت، من را دوباره به داخل صدا كردند2بعد از  .31
گر مدرك اثبات اين مطالب را بخواهند گفتم كه ا. اشاره كردند و من را به دروغ نوشتن متهم كردند

وقتي كمي بحث . ام اما قاضي اسكندري اصرار كرد كه دروغ نوشته. توانم به آنها نشان بدهم مي
بعد . اين مورد چند بار تكرار شد. كرد كرد و بعد دوباره صدايم مي كردم من را از اتاقش بيرون مي مي

ها متهم مي كردند جرايم مطبوعاتي بودند، مطابق قانون از مدتي گفتم كه اگر جرايمي كه من را به آن
و اضافه كردم كه ديگر حرفي براي . من حق داشتن وكيل و برخورداري از هيأت منطفه را داشتم

من را دستبند زدند و به بند . او به من پريد و به نگهبان دستور داد تا من را دستبند بزند. گفتن نداشتم
 بعد از ظهر قاضي اسكندري من را صدا كرد و گفت كه روز 3ساعت . ميك ساعت آنجا بود. بردند

 .  صبح به دادگاه بازگردم9بعد ساعت 

. تقسيم كار نهايي رو كردم. همكارانم خيلي نگران من بودند. من مستقيم به دفتر گيالن امروز برگشتم .32
ند كه به غلط كردن و توبه اصرار كرد. »ام بازگشتي ندارد راهي كه در آن قدم گذاشته«به آنها گفتم 
. اي ندارد گفتم قاضي پرونده من به هيچ صراتي مستقيم نيست و غلط كردم و توبه فايده. متوسل شوم

جايي . كنند ام آمدند و گفتند كه من را همان شب از كشور خارج مي غروب آن روز دوستاني به خانه
كنند فرار  با اينكه گفتند به من كمك مي.  ساعت3كه ما بوديم تا مرز فاصله چنداني نداشت، حدود 

ام  ديرتر دوستان ديگري زنگ زدند و گفتند كه پرونده. كنم چون من كاري نكرده بودم با آنها نرفتم
من نگراني آنها را درك كردم و گفتم كه . خواهد من را اذيت كند خيلي سنگين است و اطالعات مي

اما نرفتم؛ شب را . كردم  با زهرا كاظمي كرده بودند فكر ميدوباره به كاري كه. باشد آخر راه اعدام مي
مطمين هستم كه من را كنترل . گرفتند خواستم بروم من را مي البته اگر هم مي. ام ماندم در خانه

 . كردند مي

 اتهامات من

را همه اتهامات .  اتهامات من را يكي يكي خواندند.دادگاه شروع شد. صبح منظم و مرتب رفتيم دادگاه .33
 مورد اتهام بستند اما در حكم من 14به من . آورم چون هيچوقت آنها را كتباً به من ندادند به ياد نمي

گفتند كه من در وبالگم . آيد كه يكي ازاتهامات توهين به رهبر بود يادم مي. فقط چهار تا از آنها بود
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اي هم جام زهر را سر   خامنههمان طوري كه امام خميني جام زهر رو سر كشيد آقاي« بودم كه  نوشته
گفتم . »ميرد اي هم يك سال بعد مي كشد و همان طور كه امام خميني يك سال بعد مرد آقاي خامنه مي
اي توصيه كردم كه با توجه به اينكه دنيا ايران را تهديد كرده  من در وبالگم نوشتم و به آقاي خامنه«

همان طور «ولي هرگز ننوشتم . »زهر را بنوشيدو جنگ نزديك است بهتر است كه تا دير نشده جام 
او اصرار كرد كه آنچه را . »ميرد اي هم يك سال بعد مي كه امام خميني يك سال بعد مرد، آقاي خامنه

من باالخره گفتم كه اگر براي اثبات ادعايشان مدرك نشان مي دادند خودم . گفته است من نوشته بودم
 . هم بر عليه من داشتند» ديگري«جواب داد كه اتهامات او . رفتم داوطلبانه به زندان مي

اي كه در روزنامه من چاپ شده بود  مثالً درباره مقاله. مورد ديگري اشاره كرد  بازجو به مسائل بي .34
ها، روزنامه را به يك گروه  مدير مسئول ما تصميم گرفته بود كه هر هفته، شنبه. اي را بيان كرد مسئله

اي كه قرار بود رهبر به رشت بيايد، اين  شنبه آن هفته. حزب اللهي بود اجاره بدهدثالثي كه خيلي هم 
دومين مورد از اتهام توهين به . »شمارش معكوس براي ورود رهبر«تيم جديد تيتر اول را زده بودند 

معكوس استفاده كرده بودم به جاي اينكه از » واژه منحوس«رهبر اين بود كه به قول ايشان از 
اين درحالي بود كه من هيچ نقشي در چاپ روزنامه آن روز نداشتم و . استفاده كنم» رش وارونهشما«

 . مقاله را ننوشته بودم

تو در خبري در مورد بابك «نشر اكاذيب چه بود؟ بازجو گفت . اتهام ديگر من نشر اكاذيب بود .35
و به وزارت اطالعات احضار ا. بابك مهديزاده خبرنگار سياسي روزنامه بود. »مهديزاده دروغ نوشتي

بازجو گفت كه من نشر اكاذيب . من در اين مورد در وبالگم نوشته بودم. شده و بازجويي شده بود
گفت  اي داشتم كه مي من جواب دادم كه از خود بابك نامه. كرده بودم چون مهديزاده احضار نشده بود

من فقط خبر را بر اساس نامه او . فته بوداو احضار شده بود و اگر اين مطلب دروغ بود پس او دروغ گ
نگار ديگر، خبرنگار اقتصادي روزنامه، فرشاد  به همين روش بازجو در مورد يك روزنامه.  بودم نوشته

گفت فرشاد  او گفت كه نوشته من در وبالگم كه مي. قربانپور، كه بازداشت شده بود صحبت كرد
او .  كه فرشاد يك هفته توسط سپاه بازداشت شده بودتوضيح دادم. زنداني شده بود دروغي بيش نبود

 . »زنداني«شده بود و نه » بازداشت«جواب داد كه فرشاد 

اي  توهين به امام چه بود؟ بازجو گفت كه من در مقاله. گفت كه به امام خميني توهين كردم به من  .36
 بودم و به عنوان يك من گفتم كه هرگز چنين چيزي ننوشته. نوشته بودم كه خميني ديكتاتور بود

اگر چنين چيزي نوشته بودم گردنم از مو . دانستم خبرنگار خطوط قرمز را در ايران بسيار خوب مي
 . باريكتر است

كامپيوترهاي روزنامه را كه برده بودند يك سري عكس پيدا كرده بودند از اين عكسهاي فوتوشاپ  .37
بازجو گفت كه اين توهين به امام خميني . اند تهشده كه مثالً سر خميني را روي بدن جنيفر لوپز گذاش

توانستند   داشتن و ميUser ID نفر 12در روزنامه ما . به او توضيح دادم كه عكسها مال من نبودند. است
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تر از  همچنين من به عنوان سردبير عاقل. و عكسها الزاماً مال من نبودند. به هر كامپيوتري وصل بشوند
 .  كنمsaveيزهايي را روي كامپيوترم اين بودم كه يك چنين چ

ايران بايد از «بازجو گفت كه من در وبالگم نوشته بودم . اتهام ديگر بود فعاليت تبليغي عليه نظام .38
كرد كه من درباره حسني  اي اشاره مي او به مقاله» .»حسني مبارك، رئيس جمهور مصر، خجالت بكشد

مومي داد و به دليل آن تمام زندانيان سياسي اش  عفو ع2003مبارك و عفو عمومي وي در آگوست 
رژيم ايران كه ادعا . من نوشته بودم كه ايران بايد از او ياد بگيرد. كرد آزاد شدند نوشته بودم، اشاره مي

ولي نظر من اين . آورد كند مبارك ديكتاتور است و انتخاباتش فرمايشي است و صد درصد رأي مي مي
چرا ما زنداني سياسي داشتم؟ در اين زمان ماشاءاهللا . ارك ياد بگيردبود كه ايران بايد از مب

گفتم . ام تبليغ عليه نظام بود گفتند كه آنچه من نوشته. الواعظين و عمادالدين باقي زنداني بودند شمس
 . »ام دروغ كه نگفتم، شما ببينيد من چه گفته«

هايي بود كه با  ادي گرفت درباره مصاحبهاما اصل اتهاماتم كه وقت زي. خيلي اتهامات ديگر هم بود .39
 CIAكنم و جاسوس  من را متهم كردند كه با راديو فردا كار مي. راديو فردا با نام مستعار كرده بودم

استدالل كردند كه چون در هيأت مديره راديو فردا كالين پاول عضو است، فعاليت او نظامي . هستم
انكار كردم كه . كردم  كار ميCIAن در عمل براي ، م» استCIAعضو شوراي رهبري «است و او 

گفتم كه يك مصاحبه بيشتر . ها دارند گفتند كه از من مصاحبه. كنم  و راديو فردا كار مي CIAبراي
در اين هنگام . كردم نكرده بودم اما آنها اشاره كردند كه من با نام مستعار كامبيز كريمي مصاحبه مي

 يك فايل باز كرد با چهل تا مصاحبه كامبيز كريمي و نظريه متوجه شدم كه بازجوي اطالعات
وزارت اطالعات در تهران ميزهاي مختلفي براي كنترل . كارشناسي ميز ايران در وزارت اطالعات

فعاليتهاي ديگري كه كنترل . در آن زمان براي راديو فردا يك ميز داشت. فعاليتهاي مختلف دارد
هاي من  ميز راديو فردا براي تمام مصاحبه. د كه ميز خاص داشتندشدند وبالگ و وبسايتها بودن مي

براي اين نظريات كارشناسي . گزراش نوشته بود و تمام صداها را برداشته بود و مقايسه كرده بود
 گذاشته بودند و پرسيدند آيا مي CDهاي من را روي  مصاحبه. آميزي كرده بودند كارهاي مهارت

نگار بودم و طبق قانون  شود از آنجا كه من روزنامه  دليل نميCDگفتم كه . خواهم به آنها گوش كنم
همچنين آنها را مالمت . نگاران است مطبوعات ايران، استفاده از اسم مستعار جزوي از حقوق روزنامه

. كردم كه آنقدر وضع را نا امن كرده بودند كه روزنامه نگاران مجبور به استفاده از استم مستعار بودند
 . »به نفع تو است. آرش، با ما همكاري كن«ين را كه گفتم افسر بلند شد و گفت ا

توانم صحبت كنم پس همان حرف ديروز را گفتم يعني تا وكيلم حاضر نباشد  ديدم كه با آنها نمي .40
زاده كه چواب دادند سيف  پرسيدند كه وكيلم چه كسي است و من گفتم محمد سيف. زنم حرفي نمي

قاضي به من گفت . آميز شده بود ديگر رفتارشان با من توهين. باشد مي» ]من[ي بدتر از يك االغ«زاده 
 . بود1-12:30كه بيرون بروم، ساعت 
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 ساعت 3در راهرو بيرون اتاقها . در ساختمان دادگاه چند تا اتاق و چند تا قاضي ديگر هم بودند .41
اشخاصي كه در راهرو منتظر . كند دگي ميدادگاه انقالب به جرايم مواد مخدر و امنيتي رسي. ايستادم

شكست . خواستم مثل آنها روي زمين بنشينم من نمي. بودند بيشتر معتاد بودند و روي زمين نشسته بودند
 .شد و به همين دليل تمام مدت انتظار را ايستادم تلقي مي

ن به امام خميني، توهين توهي.  مورد اتهام شد15. قاضي اسكندري من را دوباره به اتاق دادگاه صدا كرد .42
به رهبري، توهين به مراجع، توهين به دين شريف اسالم، فعاليت تبليغي عليه نظام، جاسوسي براي سيا، 

ايشان توهين به . افشاء اطالعات، توهين به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و خيلي اتهامات ديگر
ئيس جمهور ايران توهين به هاشمي اشخاص را هم اضافه كرد مانند توهين به سيد محمد خاتمي ر

. رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، توهين به ناطق نوري، همين جوري اسم اضافه كرد
اينجانب، آرش سيگارچي، در كمال صحت و «من هم نوشتم . قاضي به من گفت كه برگه را امضا كنم

دارم كه اين دادگاه   ديگر اعالم مي قانون اساسي و اصول138 و 66، 26، 25سالمت، با توجه به اصول 
. »غير علني است بدون حضور وكيل و هيأت منصفه است و من هيچكدام از موارد اتهامي را قبول ندارم

 . و به من گفت كه بيرون بروم» با اين امضا قبر خودت را كندي«اسكندري نوشته را خواند و گفت 

هنگام ورود . صي و مسلح، آمدند و من را صدا كردندبعد از چند دقيقه، دو افسر اطالعات با لباس شخ .43
قاضي دستور داد كه من را . اولين كاري كه كردند كتشان را كنار زدند كه نشان بدهند مسلح هستند

مثل . »... دستبند نياز نيست «يكي از آنها اسلحه خود را دوباره نشان داد و گفت . دستبند بزنند و ببرند
من به . اين افسر قدش از من خيلي بلندتر بود. زند م فرار كنم من را با تير مياين كه بگويد اگر بخواه

تفهيم اتهام شده بود . خواستم فرار كنم زودتر از اينها چنين كرده بودم بازوي او زدم و گفتم كه اگر مي
شد  صادر ميطبق قوانين جزايي ايران بايد قرار وثيقه . خواهند بكنند و من ترسيده بودم كه با من چه مي

 ميليون 200قاضي قرار وثيقه را . كه من يك مبلغي بگذارم و به زندان نروم پس اين پيشنهاد را كردم
اي كه خيلي وثيقه داشت هاشم آغاجري بود كه به اعدام  قبل از اين تنها پرونده. تومان صادر كرد

رابر وثيقه آغاجري بود، پس ترسم گرفت مقدار وثيقه من چهار ب.  ميليون وثيقه داشت50محكوم شد و 
  بار اعدامم كنند؟4خواستند چه كنند؟  با من مي

 روز 15 روز اول در انفرادي گذشت كه 20.  ماه طول كشيد و بعد از آن با وثيقه آزاد شدم2زندان من  .44
زمستان بود در رشت .  متر بود و جاي نشستن و خواب نبود1 متر در 1سلول من . از آن را شكنجه شدم

روز . روز دوم يك عده سرباز من را كتك زدند. روز اول كتكم زدند. لولم مرطوب و سرد بودو س
من اعتراض كردم و او گفت كه در آن زندان اختياري . سوم بازجوي من، عبدالحسين صمدي، آمد

بعداً معلوم شد كه عالمي مسئول حفاظت . گفت آقايي به نام عالمي افسر پرونده من شده بود. ندارد
واحدي بازرسي است كه از زنداني تا ممدجو  در زندان دو واحد نظارتي هست؛ يكي . ندان رشت استز
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كند، ديگري واحد حفاظت زندان است كه بر همه چيز حتي كار واحد  تا مسئولين زندان را نظارت مي
 . كند بازرسي زندان نظارت مي

 زندان و شكنجه

ك ميله عمودي به موتوري روي سقف متصل بود و ي. روز پنجم من را از پنكه آويزان كردند .45
كردند كه به اولي متصل  اي ديگر متصل مي كشيدند و به ميله و من را از دست به صليب مي. چرخيد مي
آيد  ها گفتند مادرت مي روز ششم وسط شكنجه. چرخيدم شد من مانند پنكه مي موتور كه روشن مي. بود

گفتند اگر صحبت  مي.  خيلي كوتاه بود و اجازه نداشتم حرف بزنمولي مالقات. مادر آمد. تو را ببيند
روز .  ساعت بيرون از ساختمان در سرماي سخت زمستان بودم3روز هفتم . كنند ام مي كنم شكنجه

كه در شمال كشور با سازمان . آرش س«: هشتم فتوكپي كيهان را به من نشان دادند كه نوشته بود
روز نهم من را بردند در اتاقي كه . »ه يك بار اعدام محكوم شده استكرد ب جاسوسي سيا همكاري مي

دوباره من را فرستادند سلول .  بامداد من را آوردند بيرون و فرستادند حمام4-3. كف آن مدفوع بود
روز دهم من .  ساعت بيشتر آنجا نبودم كه آمدند و پاي من را به صندلي بستند و شالق زدند3-2. اولم

كنند يا  ر اتاقي كه يك چوبه دار يك دوربين فيلمبرداري بود و گفتند كه يا من را اعدام ميرا بردند د
همان روز من را به . روز دوازدهم ناخن شصت هر دو پايم را كشيدند. كنند فيلم اعترافم را تهيه مي

مچهاي در اين مجازات مچهاي دستم را بين . گفتند جوجه كباب صورتي شكنجه كردند كه خودشان مي
 .كردند اي را آنجا گذاشتند و دست و پا را به آن بستند و اين طور من را آويزان  پايم گذاشتند، ميله

ديدم كه همه اقوام من در دادگاه هستند و پدر و مادر و برادران همه .  من را بردند دادگاه15 يا 13روز  .46
 10يك برگه به من داد كه رويش و » بيا، اين را امضا كن«قاضي گفت . در اتاق آقاي قاضي هستند

موافقت كردم و نوشتم .  تا اتهام كه به دليل آنها من به اعدام محكوم شده بودم را نوشته بود12 –
مطمئن بودم كه اين . اين كاري بود كه آغاجري كرد. و امضا كردم» اينجانب هيچ اعتراضي ندارم«

بچه «كرد و شنيدم كه به او گفت من  بت ميهمان هنگام قاضي با پدرم داشت صح. شد كار انجام نمي
به دفتردار خود گفت تا حكمي را كه من . هستم و به اين دليل قاضي از من خواهد گذشت» شجاعي

برادرم اشكان آمد من را بغل . در زندان به اين كار حكم وحشت مي گفتند. امضا كرده بودم پاره كند
وقتي . يم كردم تا نگهبانان پيدا نكنند و داخل سلولم بردمكرد و ورقي را به من داد كه من در دهانم قا

ورقه را باز كردم ديدم برادرم تيتر تمام خبرهايي كه درباره من بود را با فونت بسيار ريز روي يك 
 .  بود كه اين را خواندم1-12ساعت .  پشت و رو چاپ كرده بودA4صفحه 

ام جلوي دوربين بروم و   من پرسيد كه آيا آمادهاز.  افسر من آمد تا من را بازجويي كند5-4ساعت  .47
پس فردا روز آزادي «خبر نداري «اعتراف كنم؟ من از اخباري كه در آن ورق بود نقل كردم و گفتم 

زاده وكالتم را قبول كرده و  به او اطالع دادم كه سيف. متعجب و شوكه شد» ؟»آرش سيگارچي است
گفتم كه . وخيلي عصباني و كالفه شد» !غلط كردند«گفت . شيرين عبادي هم خواسته وكيل من بشود
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 روز 20مجموعاً من .  روز من را توي انفرادي ديگري فرستادند5. دهم ديگر به سواالت او جواب نمي
 .  بعد هم من را فرستادند به بند عمومي بين آدمكشها، قاتلها و قاچاقچيان. را در سلول انفرادي بودم

ام و   پول گرفتهCIAاي انجام دهم و اعتراف كنم كه از سازمان  د كه من مصاحبهاصرار آنها بر اين بو .48
اي از خبرنگاران در تمام  ام تا براي آنها شبكه با راديو فردا تيم تشكيل داده و از آنها پول گرفته

بود خواستند به آن اعتراف كنم اين  يكي از اتهامات مسخره آنها كه مي. استانهاي كشور راه بياندازم
ام كه بر اساس  كه من در ايران يك شبكه اجتماع و تباني بر عيله جمهوري اسالمي ايران راه انداخته

اما من . گفت و گوي بسيار كوتاهي بود با يك روزنامه نگار شيرازي كه تا آن زمان نديده بودم
 . خواستند نگرفتند استقامت به خرج دادم و آنها اعترافاتي را كه مي

  ور حكم و استينافمحاكمه، صد

 سال 14من به . ، مادرم به زندان آمد و به من خبر داد كه حكم من صادر شده است1383 بهمن 23 .49
بعد از صدور حكم من، احتماالً اوائل اسفند، . تا آن زمان وكيلم را نديده بودم. حبس محكوم شده بودم

 فوريه 7. ه او كار من را دنبال كندگذاشتند ك اما اينها نمي. سيف زاده وكالت من را قبول كرده بود
چون اعالم نشده بود كه سيف زاده . توانم وكيل بگيرم ، كه حكم من را دادند اعالم كردند كه مي2005

وكيل  . وكيل من است، شيرين عبادي براي وكالت من ابراز عالقه كرد و به تيم وكالتم پيوست
 .  تا وكيل داشتم3يوست و من ديگري به نام پرويز جهانگير راد نيز به تيم من پ

 سال جبس به خاطر 10 قانون مجازات اسالمي به 508من به استناد ماده .  صفحه بود4حكم من شامل  .50
 قانون مجازات 514همكاري با دولت متخاصم آمريكا از طريق مصاحبه با راديو فردا، به استناد ماده 

 قانون مجازات 500 رهبري، به استناد ماده  سال حبس به خاطر توهين به امام خميني و2اسالمي به 
 قانون مجازات اسالمي به 610 و 512اسالمي به يكسال حبس به خاطر تبليغ عليه نظام و به استناد ماده 

يك سال حبس از حيث تشويش اذهان عمومي، ايجاد اغتشاش و تحريض عامه مردم به شورش محكوم 
 سال را گرفتم 14از زماني كه حكم . زات را گرفته بودم مورد اتهام، اشد مجا4من در هر . شده بودم

 14با او فحش و دعوا كردم و خواستم كه توضيح بدهد چرا من را به . بازجو فقط يكبار آمد به ديدنم
به من گفتند كه در صورت . پس از آن هيچوقت با آنها تماس نداشتم. سال حبس محكوم كرده بودند

 .لي من چنين نكردمبخشند و معذرت خواهي من را مي

به حكم من اعتراض كردند و پرونده .  ماه زندان وكالي من با من  در زندان ديدار كردند2در اواخر  .51
، موقتاً از 2005 مارس 20قرار بازداشتم به قرار وثيقه تبديل شد و من در . من به دادگاه تجديدنظر رفت

 نفر قاضي تجديد نظر 3.  ما به دادگاه رفتيم دادگاه برگزار شد و2005در ماه ژوئن . زندان آزاد شدم
زاده، و قاضي سومي كه به دليل  بودند، قاضي دادرس قدرت اهللا شامخي، مستشار دادگاه اسماعيل حسن

چون در مورد «او بلند شد و گفت . زاده از من دفاع خوبي نكرد سيف. مخالفت زير حكم را امضا نكرد
ت كه آنها را آزاد كنند و قانون خيلي بر آنها سخت نگيرد، پرونده وبالگنويسها آقاي شاهرودي گف
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حرف . من كه اين را ديدم بلند شدم و خودم از خودم دفاع كردم. »شما هم موكل من را آزاد كنيد
 بعد از ظهر از خودم دفاع 2 بود و هنگامي كه صحبت او تمام شد، من تا 9:15 تا 9زاده  از  آقاي سيف

از .  اعالم شد2005حكم نهايي دادگاه تجديدنظر در نوامبر .  ساعت دفاع كرديم3مجموعاً ما . كردم مي
 سال حبس داشت و اتهام تشويش اذهان عمومي كه يك سال 10اتهام همكاري با دولت متخاصم كه 

دو اتهام توهين به امام خميني و .  سال را تبرئه شدم1تشويش اذهان عمومي . جبس داشت تبرئه شدم
 25.  سال محكوم شدم3 سال حبس، كه مجموعاً به 1حبس و فعاليت تبليغي عليه نظام  سال 2رهبري 
 . ، رفتم حكم خودم را بگيرم كه من را فرستادند زندان2006ژانويه 

من براي اين . توانستم يك بار ديگر در ديوان عالي كشور اعتراض كنم بر اساس قوانين ايران من مي .52
 را نگه داشتم و در ازاي دو وكيل ديگر به آقاي صالح نيك بخت مرحله آقاي پرويز جهانگير راد

 فوريه، برادرم كه در راه بود تا نامه وكالت من را براي ديوان عالي كشور ببرد 12. وكالت دادم
. دهند  روز اضافه مرخصي مي7 روز و سپس 10روز بعد به من براي . شود كند و كشته مي تصادف مي

 كه بيشترش را در زندان بودم 2006در سال .  من در مرخصي بودم2006مارس از سيزده فوريه تا اول 
چون در . از ماه سپتامبر، زخمي گوشه زبانم ايجاد شد. دادند  روز به من مرخصي مي5 ماه 3 تا 2هر 

مسابقات فوتبال زندان گل زده بودم به من چند روز مرخصي دادند كه طي مرخصي زخم را چك كردم 
 ماه مرخصي استحقاقي دادند كه جزو زندان 3، به من 2006از نوامبر . كه سرطان استو متوجه شدم 
 ماهه دادند كه جزو زندان محسوب 6بعد از آن يك مرخصي سه ماهه ديگر و دو تا . شد محسوب مي

 ماهه شيمي درماني را گذراندم، 3در اين مدت يك دوره .  در مرخصي بودم2008 مي 18من تا . شد نمي
 ماه راديوتراپي 1 ساعته كه نصف زبان و مقداري غدد لنفاوي تنم را برداشتند و بعد هم 8احي يك جر

 .  هم براي مداوا از كشور خارج شده و به آمريكا آمدم2008 ژانويه 10. شدم

خواست از پرونده من استفاده كند و باب دل مأموران  اعتقاد من اين است كه قاضي اسكندري مي .53
همچنين، دستگاه . به همين دليل، من را در همه موارد به اشد مجازات محكوم كرد. داطالعات راي بده

خواست زهرچشم بگيرد و طوري قاطع برخورد  امنيت تازه با پديده وبالگ نويسي مواجه شده بود و مي
كردند كه اگر من  همه تصور مي. واقعيت هم اين است كه ترس به وجود آورد. كند كه همه بترسند

 سال زندان محكوم شده بودم، پس چه 14دبير روزنامه بودم به جرم وبالگ نويسي به كه سر
هاي ديگر تفاوت دارد در اين كه شاكي من  پرونده من با پرونده. محكوميتهايي بر سر آنها خواهد آمد

 هاي ديگران سازمان اطالعات موازي و سپاه شاكيان پرونده. وزارت اطالعات ايران بود كه رسمي بود
وزارت اطالعات وزارتخانه و مسئول امنيت جمهوري اسالمي است . بودند و خيلي بي شناسنامه تر بودند

هاي بازجويي سر برگ دارد كه نام وزارت اطالعات جمهوري اسالمي و واحد بازجويي كننده  و برگه
. د و غير رسمياما در مورد سازمان اطالعات موازي احظارها بدون احظاريه بو. بر آن نوشته شده است

در سازمان اطالعات موازي، ناآگاهي نسبت به بازداشت كنندگان و اين كه بازداشت شدگان 
اند باعث بي شناسنامه بودن دستگيري ها  دانستند كه كجا هستند و توسط چه نهادي دستگير شده نمي
  .ام را دارم هاي حكم و احضاريه من برگه. شد مي
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واست كرده بود كه من را به يكي از استانهاي مركزي يا جنوبي در حكم من وزارت اطالعات درخ .54
در ايران در برخي مواقع متهم . كشور تبعيد كنند، به دليل خطرناك بودن و امكان فرار بودن براي من

در قوانين ايران شهرهايي نام . كنند كند تبعيد مي را به شهر ديگري دور از شهري كه در آن زندگي مي
شوند، مانند ايذه، مسجد سليمان، رامهرمز و شهرهاي ديگر و  ه تبعيدگاه محسوب مياند ك برده شده

از آنجايي كه اين . دهد بايد يكي از آنها را به عنوان تبعيدگاه انتخاب كند كسي كه حكم قضايي مي
 . شود خطر بودم اين درخواست رد مي موضوع امكان پذير نبود و من بي
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