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شهادتنامه حسن يوسفی اشکوری
در اين شهادتنامه٬ حسين يوسفی اشکوری از اتهام ارتداد و محکوم شدن به اعدام توسط دادگاه ويژه روحانيت در پی حضورش در کنفرانس برلين در سال 2000

سخن می گويد. هر چند حکم اعدام او نهايتا لغو شد٬ وی بيش از چهار سال زندانی بود.

اسم کامل:  حسن يوسفی اشکوری

تاريخ تولد: 20 مرداد 1328

محل تولد: اشکور٬ ايران 

شغل: پژوهشگر دينی 

سازمان مصاحبه کننده:مرکز اسناد حقوق بشر ايران

تاريخ مصاحبه:5 ارديبهشت 1393

مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ايران

اين شهادتنامه بر اساس مصاحبه با آقای حسن يوسفی اشکوری تهيه شده و در تاريخ 8 شهريور 1393 توسط حسن يوسفی اشکوری تأييد شده است. اين شهادتنامه
در 89 پاراگراف تنظيم شده است.

نظرات شهود بازتاب دهنده ديدگاه های مرکز اسناد حقوق بشر ايران نمی باشد.

شهادتنامه

پيشينه

1.   من حسن يوسفی اشکوری هستم. در 20 مرداد 1328 شمسی  در اِشکور از توابع شهرستان رودسر در استان گيالن متولد شدم. پيش از انقالب اسالمی 15
سال در حوزۀ  علميه قم تحصيل کرده و سالها روحانی بوده ام. سال 1379 مصادف با دوران زندان و محاکمه شدن من دردادگاه ويژه روحانيت است که محکوم

به خلع لباس دائم از لباس روحانيت شدم. 

2.   حدودا 14 يا 15 سال است که ديگر روحانی نيستم. در دوران پيش از انقالب از روحانيان مبارز و فعال بودم و دو بار بازداشت شدم.

3.   در دوران پس از انقالب در طول سالهای 57 و 58 فعال بوده و در شهرهای مختلف ايران سخنرانی کردم.  در دوره اول مجلس شورای اسالمی نمايندۀ
شهسوار و رامسر بوده ام و بعد از آن از سياست کناره گيری کردم. به مدت چهار يا پنج سال در دانشگاه عالمه طباطبائی تدريس می کردم.  پس از سخنرانی در

مجلس ختم دکتر سامی در پائيز سال 1367 به دستور وزارت اطالعات ديگر برای تدريس در دانشگاه دعوت نشدم. از آن پس بيشتر به کارهای علمی و فرهنگی
رو آوردم. از سال 1364 به عنوان نويسنده با دائره المعارف بزرگ اسالمی همکاری می کنم. از سال 1369 تا 1377 از ويراستاران  و از نويسندگان دائره
المعارف تشيع بوده ام. در مجله ايران فردا به مدت نه سال عضو شورای سردبيری بوده و نيز نويسندگان آن ماهنامه بوده ام. همچنين در دوران اصالحات از

کسانی بوده ام که در روزنامه ها و مطبوعات اصالح طلب آن زمان حضور داشتم.

حوزه علميه قم

4.   من از سن دوازده سالگی با تصميم پدرم به حوزۀ رودسر رفتم چون پسر عموی پدر من در آنجا طلبه بود. دو تا سه سال آنجا بودم. سال 44 به قم رفته و تا
سال 57 درآنجا بودم.
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5.   طبق رسم موجود درحوزه های علميه٬ به مدت دو ماه و نيم در فصل تابستان حوزه را تعطيل می کنند و در اين مدت طلبه ها به شهرهای خود يا شهرهای
ديگر می روند. تعطيالت ديگر در طول ماه رمضان است. طلبه هايی که اهل منبر هستند به شهرها و روستاهای مختلف برای تبليغ دينی می روند. تبليغ دينی به
عنوان يک وظيفۀ دينی است و در عين حال کمک مالی برای امرار معاش طالب نيز هست. در طول ده روز اول ماه محرم حوزه تعطيل می شود و طلبه ها به

مسافرت می روند. البته اين که در کدام شهر و يا ده و يا مسجد سخنرانی و تبليغ می کند بستگی به اعتبار و شهرت طلبه ها دارد. من هم در ماه محرم و رمضان 
به روستاها و شهرهای مختلف درگيالن و بخشی از مازندران مثل رامسر٬ شهسوار و چالوس و بعدتر گرمسار٬ سمنان٬ دامغان٬ اراک٬ خمين٬ آباده٬ گلپايگان٬  و

خيلی جاهای ديگر می رفتم.

6.   هر طلبه ای معموال از يک مرجع تقليد پيروی و يا برای او تبليغ ميکند. از سا ل1340 که دوازده سيزده ساله بودم
وآغاز دوران مبارزات روحانيت بود٬ من طرفدار آيت هللا خمينی بودم تا دوران انقالب و حتی دو يا سه سال بعد از انقالب.
معموال مراجع قم به طالب حوزه شهريه می دهند و البته اين طور نيست که هر مرجع فقط به شاگردان خود شهريه بدهد. به

عنوان مثال مراجع نجف ممکن است که در قم شهريه بدهند. يا مثال مراجع قم ممکن است که به طلبه های نجف وکربال
شهريه بدهند. مثال آقای سيستانی در عراق هستند ولی به طلبه های قم شهريه می دهند. شهريه منحصرا مربوط به طلبه ها يا

شاگردان يا پيروان خاص يک مرجع نيست. هر مرجعی بنا به وسعی که دارد به طلبه های بيشتری شهريه می دهد.

7.   من از طرف چهار يا پنج نفر از مراجع شهريه دريافت می کردم. از طرف آقای خمينی که آن موقع در نجف بودند٬ از
برادر ايشان آقای پسنديده که در قم بودند و منزل ايشان را اداره می کردند شهريه دريافت می کردم. منتها آن زمان به

اصطالح پول زيادی نبود. ممکن بود مثال ٬30 ٬50 يا 100 تومان بدهند که البته آن زمان پول کمی محسوب نمی شد ولی به
هرحال زندگی من فقط از همين طريق اداره نمی شد. مخصوصا پس از ازدواج که در سال 1351 انجام گرفت. به همين دليل
برای امرار معاش در ماه محرم و رمضان به مسافرت می رفتم. البته تعداد کمی از طلبه ها بودند که نياز مادی نداشتند و پدر
يا خانواده به آنها کمک ميکردند. من هم تا زمانی که لباس روحانيت نپوشيده بودم پدرم به من کمک می کردند و يک مقدار شهريه می گرفتم ولی زمانی که پدر

من توانايی کمک مالی نداشتند از طريق شهريه و سفرهای تبليغی زندگی خود را اداره می کردم.

آشنايی با برخی روحانيون سياسی معروف

8.   در دوران پيش از انقالب اکثر روحانيون مبارز را می شناختم. از جمله آنها منتظری٬ گرامی قمی٬ هاشمی رفسنجانی٬ مهدوی کنی٬ خامنه ای٬ هاشمی نژاد٬
محمدجواد حجتی کرمانی٬ و حسن الهوتی بودند که با برخی از آنها از دور و با برخی از نزديک آشنا بودم. پيش از ورود من به قم در اوايل دهه چهل٬ آقای
هاشمی رفسنجانی برای سربازی به تهران رفته بودند. بعد از سربازی هم در تهران ماندندکه از دور ايشان را می شناختم. در دهه چهل و پنجاه من از نزديک

آقای هاشمی رفسنجانی را نديده بودم تا مجلس اول و بعد از انقالب. آقای خامنه ای قبل از انقالب در مشهد بودند. در سا ل 55 به ديدن ايشان در مشهد رفتم که در
منزل ايشان با هم آشنا شديم. در دوران مجلس اول من و آقای خامنه ای نماينده مجلس بوديم که آشنايی ما از اين طريق ادامه پيدا کرد. بعدها ايشان رئيس جمهور
شدند من هم هنوز نماينده مجلس بودم وگاهی ايشان را می ديدم. بعد از پايان مجلس اول به طورکلی با اين آقايان قطع رابطه کرده و از آن به بعد هيچ گونه رابطه

ای نداشته و ندارم .

9.   آقای خاتمی را قبل از انقالب نمی شناختم. در اين اواخر ايشان پس از آقای شبستری به مرکز اسالمی هامبورگ در آلمان رفته بودند. بعد از انقالب ايشان به
ايران برگشتند. در مجلس اول با ايشان از نزديک آشنا و دوست شدم.

10. زمانی که در قم بودم آيت هللا منتظری را می شناختم که محور مبارزات در قم بودند. همين طورآقای نوری همدانی را که فعال از مراجع تقليد هستند و استاد
من هم بودند. پيش آيت هللا فاضل لنکرانی که فوت شده اند هم درس می خواندم. آقای بهشتی را هم از دور می شناختم. ايشان را يکبار در منزلشان در سال 54 در

تهران مالقات کردم. در تهران به مناسبت يک کاری به خانه ايشان در محله دروس تهران رفته بودم.

11. آقايان مهدوی کنی و الهوتی اشکوری را از نزديک ديده بودم و می شناختم. هاشمی نژاد را از طريق حضور در پای سخنرانهايش می شناختم. آقای حجتی
کرمانی را از سال 44 می شناختم او ده سال در زندان بود. اما آشنايی نزديک ما که تبديل به دوستی شد در مجلس اول بود که هنوز هم ادامه دارد. همين طور

آيت هللا طالقانی را از همان اوايل دهه چهل می شناختم و بعدها بيشتر شناختم ولی در هرحال او را هرگز نديده ام.   

دستگيری و بازداشت در دوران پهلوی

12. در دهه های40 و 50 طلبه فعالی بودم که در شهرهای مختلف برای سخنرانی و تبليغات مذهبی می رفتم.  البته در آن زمان امکان حرفهای مستقيم سياسی به
هيچ وجه وجود نداشت. من از پيروان آيت هللا خمينی بوده و عمال هم مبلغ تمام فعاالن سياسی بودم. به دليل عدم مرزبندی پررنگ بين گروه های سياسی از

مجاهدين گرفته تا نيروهای غير مذهبی٬ عمال مبلغ گروههای ضد شاه بودم. کتابهايشان را می خواندم و پخش می کردم. اعالميه هايشان را هم پخش می کردم.
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13. باراول در زمستان سال 1353 در گيالن بازداشت شدم. در روز عاشورای سال 1353 در يکی از بخشهای اطراف شهرستان رودسر به منبر رفته بودم. بعد
از پائين آمدن از منبرمأمور ژاندارمری من را جلوی مسجد بازداشت کرد. من را به ژاندارمری رودسر برده  و  بعد از آنجا  به ساواک الهيجان تحويل دادند. بعد

از يک بازجويی در ساواک الهيجان من را تحويل زندان رشت دادند.

14. تنها دليل دستگيری من در آن زمان سخنرانی ها و پخش اعالميه ها بودند. برای مثال برای بيان مسائل شرعی مردم بدون اينکه ازکسی نامی ببرم از رساله
های آيت هللا خمينی استفاده می کردم. اتهامی هم که در باز جوئی ها متوجه من کردند تبليغ عليه نظام شاهنشاهی بود. از منبرهای من گزارشهايی تهيه کرده بودند.

همچنين در بازجويی ها به بخشهايی از سخنان من در منبر اشاره می کردند.

15. حدود هشت سال پيش در ايران از طريقی اقدام کرده و بخش کمی از بازجويی های خود که مربوط به دوران پيش از انقالب بودند را از وزارت اطالعات
گرفتم. براساس گزارشهايی که يکی از مأمورين ساواک از سخنرانی های من ارائه داده بود٬ گفته شده بودکه من در باالی منبر مردم و مخصوصا قشر کارگر را
دعوت به اعتصاب کرده ام. سند ارائه شده دال بر اين مطلب بود که من در منبرگفته بودم که کارگران معدن ذغال سنگ در انگلستان از طريق اعتصاب حقوقشان

را گرفته اند.

16. بيان اين مطلب در باالی منبر از ديد آنها دعوت و تشويق کارگران به اعتصاب محسوب شده بود. اين روش امروزه در بازجويی های جمهوری اسالمی هم
مشاهده می گردد. البته حرف بی ربطی نبود. به دليل اينکه من به عنوان يک طلبه در باالی منبر بايد بحثهای مذهبی ميکردم٬ آيه قرآن می خواندم و از روايت

مذهبی حرف ميزدم ولی به جای آن صحبت از اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ در نيوکاسل[1] کرده بودم! اين مسئله از ديد آنها يک مسئلۀ غيرعادی تلقی
شده بود و اين امر را به صورت تحريک و تشويق ديگران به اعتصاب تلقی کرده بودند.

17. بار اول من را بدون رفتن به دادگاه و بدون وثيقه آزاد کردند. البته در آن زمان مسئله وثيقه برای زندانيان سياسی چندان رايج و باب نبود. طبق ضوابط آن
موقع به فعاالن سياسی خيلی سخت نمی گرفتند. در اولين بازداشت در صورتی که جزء گروههای مسلح نبوديد بدون محاکمه آزاد می کردند يا حکمهای سبک می
دادند. ولی در صورت بازداشت در دفعه دوم سخت می گرفتند. با اينکه می دانستند مخالف آنها بودم ولی می دانستند که هرگز دست به اسلحه٬ ترور٬ انفجار و آدم

کشی نزده ام. بنابراين آدمهای بی دردسری مثل من را آزاد می کردند. در بهار سال 1354 آزاد شدم.

18. بار دوم در زمستان 1354 در قم بازداشت شدم. دو يا سه ماه در زندان کميته مشترک ضد خرابکاری در تهران بودم.[2] حدس من اين است که دومين
دستگيری به خاطر مسئلۀ خاصی نبود و در ادامه همان مسائل قبلی بود. بر اساس بازجويی ها متوجه شدم که در فاصلۀ يک سال بين زندان اول و دوم برای من

«تعقيب مراقبت» گذاشته بودند. اين اصطالحی بود که آن موقع به کار می بردند. در صورتی که می خواسنتد افرادی را تحت نظر قرار بدهند٬ در صورت داشتن
تلفن٬ تلفن آنها  و رفت و آمدها را را کنترل می کردند. خوشبختانه من تلفن نداشتم. آنها همچنين خانۀ افراد را برای کنترل رفت و آمد آنها و اينکه با چه کسانی

دوست هستند تحت نظر می گرفتند. در مورد خود من يک طلبۀ هم واليتی ام را به عنوان خبرچين من گمارده بودند. البته اين را پس از انقالب زمانی که آن طلبه
به اتهام همکاری با ساواک بازداشت شد فهميدم. در آن زمان دانشجويان از تهران به همراه افراد سياسی منطقه پيش من می آمدند. آنها متوجه شده بودندکه آدم

بيکاری نيستم و در هرحال در اين ارتباطات قرار دارم.  حتما احساس کرده بودند که بايد جلوی فعاليت های من را بگيرند.

19. بازجويی های دفعه دوم در تهران بسيار طوالنی بودند و هر بار پنج تا شش ساعت طول می کشيد. از حدود سه ماهی که در آنجا بودم شايد حدودا دو ماه مرتبا
از من  بازجويی می کردند. بازجويی در وقتهای مختلف حتی نيمه شب صورت می گرفت. عمده ترين اتهامات مطرح شده ارتباط با گروههای مسلح و اين گونه

مسائل بودند. ولی خودشان می دانستند که اين حرف بی ربطی است و بعد از چند جلسه بازجويی بحث اسلحه و غيره را به کنار گذاشتند. اتهامات ديگر شامل تبليغ
به نفع گروههای به اصطالح خودشان خرابکار و مخالفان امنيت ملی مثل مجاهدين٬ چريکها و خمينی٬ تبليغ عليه رژيم شاهنشاهی وکمک به خانواده های زندانيان

سياسی بودند. البته براساس خبرهايی که داشتند اين اتهامات و از جمله کمک به خانوادۀ زندانيان سياسی مسئلۀ بی ربطی نبود. زمانی که دوستان من در زندان
بودند سعی من بر اين بود که به خانواده های آنها از نظر معيشتی و مادی کمک بکنم.

20. در هيچ يک از دو مدت بازداشت توسط ساواک هرگز تحت شکنجه جسمی قرار نگرفتم. حتی يک سيلی هم به من نزدند. دفعه اول در رشت حتی توهين
مستقيم هم به من نکردند به جز يک بارکه تيمسار موحدی٬ رئيس ساواک گيالن٬ بعد از خواستن من به اتاقش به من بد و بيراه گفت. بعد هم از جايش بلند شد و رو
به روی من ايستاد. در آن لحظه من آماده بودم که سيلی محکمی به زيرگوشم بزند اما خودداری کرد. دقيق نمی دانم که برای تهديد من بود يا واقعا قصد زدن من
را داشت. دفعه دوم در تهران در زندان کميته مشترک خرابکاری و در شهربانی با من برخورد فيزيکی نداشتند. ولی بازجوی من شخص بسيار بد دهن و فحاشی

بود. نامش لطفی بود که البته مستعار بود و پس از انقالب زمانی که نماينده مجلس بودم به دليلی او را ديدم و دانستم که نام فاميلی واقعی اش شميرانی بود.

21. دفعه اول دو هفته در زندان انفرادی بودم و بقيه آن را در زندان عمومی گذراندم. ولی دفعه دوم در زندان کميته در زندان انفرادی بودم. تا آخر انفرادی بودم
منتها غالبا تنهای کامل نبودم. به مدت دو هفته کامال تنها بودم. در بقيه اين دو ماه و نيم مدتی دو نفره يا سه نفره بوديم. تعريف زندان انفرادی اين نيست که زندان
يک نفره باشد. تعريف زندان انفرادی اين است که دِر زندان بايد بسته باشد تا توانايی بيرون آمدن از در را نداشته باشيد. بنابراين در انفرادی حق هواخوری٬

مالقات٬ تلفن٬ کتاب٬ روزنامه و تلوزيون را  نداريد. زندان انفرادی می تواند يک نفره٬ دو نفره يا سه نفره باشد. حدود دو ماه و نيم در يک سلول دربسته و بدون
هواخوری سه نفره بوديم.
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22. در بهار 1355 من را برای بار دوم آزاد کردند. اين بار هم بدون وثيقه و محاکمه آزاد کردند. دليل آزادی من در دفعه دوم فشارهای حقوق بشری بر رژيم
شاه بود که در آن زمان منجر به آزادی تدريجی زندانيان سياسی قديمی شده بود.

 فعاليت ها در جريان ملیمذهبی

23. ملی- مذهبی يک حزب يا گروه نيست. يک مجموعه ای است که تقريبا از سالهای 70 و بعد از دوران اصالحات يعنی سال 76 ٬ 77 به عنوان يک طيف
سياسی مطرح است و اين عنوان نيز همان زمان در روزنامه ها مطرح شد. اين جمع حول و حوش مهندس عزت هللا سحابی و مجلۀ ايران  فردا شکل گرفت. 
مجلۀ ايران فردا از سال 1371 تا 1379 منتشر شد٬ که مدير مسئول آن آقای سحابی بودند و من و بعضی از دوستان ديگر (که االن بعضی از آنها در خارج

ازکشور هستند) در تأسيس و اداره آن مشارکت داشتيم.

24. من جزء هيئت تحريريه و از گردانندگان اوليه مجله بودم. بنابراين طيفی که اطراف مهندس سحابی و دکتر پيمان بودند نامشان شد ملی-مذهبی.  دکتر رضا
رئيسی٬ دکتر حسين رفيعی٬ آقای محمد بسته نگار٬ دکتر نظام الدين قهاری٬ و از کسانی که االن در خارج از کشور هستند٬آقای رضا عليجانی٬ آقای تقی رحمانی٬

مرتضی کاظميان و خيليهای ديگر از جمله چهره های شاخص فعاالن فرهنگی و سياسی ملی-مذهبی هستند.

25. در ارتباط با مفهوم عنوان «ملی-مذهبی» می توان به اختصار گفت: «ملی» به معنی حاکميت ملی است و معتقد به دموکراسی نه لزوما به معنای مليت و
ناسيوناليسم. «مذهبی» هم به معنی گرايش به اسالم نوانديش و رفرم شده. می توانيم از عنوان مسلمانان دموکرات هم استفاده بکنيم. البته بعد از آمدن به خارج از
کشور٬ متوجه شدم که به راحتی نمی توان آن را به زبانهای اروپائی ترجمه کرد و اين عنوان حتی برای برخی از ايرانيان نيز مبهم و محل ترديد است. در ايران

گاهی نهضت آزادی را هم جزء جريان ملی- مذهبی تلقی می کردند.  بنا براين ملی-مذهبی يک طيف و مجموعه ای از همفکرانی است که حول و حوش يک
سلسله با آرمانهای مشخص با هم  همکاری٬ همياری و همدلی می کنند.

26. آشنائی من با مهندس بازرگان٬ دکتر سحابی٬ مهندس سحابی و دکتر يزدی به مجلس اول بر ميگردد که تا االن هم ارتباط و همفکری ام را با آنها ادامه می
دهم. به خصوص در دهه های 60 و 70 تا قبل از اصالحات٬ تنها روحانی که به آنها نزديک بود وگاهی هم در مجالس ختم و مذهبی آنها سخنرانی می کرد٬ من
بودم. فضای سياسی ايران در دهۀ 60 و 70 بسيار خفقان آميز بود به حدی که هيچ آخوندی جرأت نزديک شدن به آنها را نداشت. بعد از سال 79 که به زندان

رفتم٬ آفای کديور از زندان آزاد شدند و در واقع نقش مرا در اين مجموعه ادامه دادند. کم کم بعضی از روحانيون جوانتر در مجالس مذهبی آنها شروع به صحبت
کردند.

کنفرانس برلين

27. ماجرا از آنجا شروع شد که شبی در پائيز سال 78 ساعت ده شب تلفن زنگ زد. يک نفر به انگليسی صحبت می کرد و من هم انگلسی بلد نبودم. تنها چيزی
که از حرف ايشان متوجه شدم کلمه اشکوری بود. فهميدم که درست گرفته است. تلفن را به پسرم دادم. ايشان صحبت کردند وگفتند که از آلمان زنگ زده اند. در

اين صحبت تلفنی بيان کردندکه در ماه آوريل 2000 يک کنفرانس در برلين برگزار خواهد شد که مديريت آن با  بنياد هانريش بل است.[3]

28. نام بنياد هانريش بل در آلمان را شنيده بودم. اطالع يافتم که می خواهند از تعدادی از روشنفکران و فعاالن جامعه مدنی ايران دعوت بکنند. همينطور قرار
بود از جمعی از روزنامه نگاران و دانشجويان نيز برای شرکت در اين کنفرانس دعوت بشود. عنوان کنفرانس «ايران بعد از انتخابات عمومی» بود. درست

زمانی بود که زمينه انتخابات مجلس ششم در حال فراهم شدن بود و فضا به نحوی بود که انتظار برنده شدن اصالح طلبان در مجلس ششم می رفت.

29. آن زمان سومين سال رياست جمهوری آقای خاتمی بود. فضای ايران هم کامال متحول شده بود. در صورت پذيرش من آنها آماده بودند که دعوت نامه را
بفرستند. بعد هم گفته شد که پس از آن کسی را به ايران خواهند فرستاد تا ما را در جريان بيشتر مسائل قرار بدهند. من هم به پسرم گفتم که فعال می پذيرم ولی

پذيرش من مشروط است. به آنها گفتم که بعد از دريافت دعوت نامه و مشخص شدن افراد دعوت شده و برنامه ها پاسخ نهايی را خواهم داد.

30. بعد از يک هفته دعوت نامه را به  همراه يک بروشور دريافت کردم. با يکی دو نفر از دوستان در اين مورد مشورت کرده و به اين نتيجه رسيدم که خوب و
مناسب است که شرکت کنم. آنها در واقع می خواستند که با برقراری اين کنفرانس از مسائلی که در ايران می گذرد بيشتر آگاه بشوند. مسائلی مثل اصالح طلبی و

اوضاع  بعد از انتخابات. از طرف ديگر هم گوشۀ چشمی به بهبود روابط ايران و آلمان و کال اتحاديۀ اروپا داشتند. مخصوصا  کشور آلمان که بعد از واقعه
ميکونوس رابطه ايران و آلمان بسيار تيره شده بود.[4] آقای خاتمی هم در ارديبهشت ماه برای اولين بار به آلمان می رفتند. انگيزۀ کنفرانس را به طور تلويحی در

بروشورهايشان بهبود روابط ايران و اروپا و به طور خاص ايران و آلمان اعالم کرده بودند.

31. حدودا بعد از يک ماه٬ آقای توماس هارتمن که روزنامه نگار بودند و با بنياد هانريش بل و حزب سبزهای آلمان کار می کرند به تهران آمدند و در ديداری که
با من داشتند به وضوح اهدافشان را توضيح دادند. اهدافشان به نظرم مفيد آمدند. فکر کردم که آنجا از اوضاع ايران صحبت خواهم کرد و اگر خارجی ها از زبان

ما بشنوند بهتر است. در عين حال تنوع هم در دعوتهايشان وجود داشت. هفت يا هشت نفر از کانون نويسندگان ايران و از چهره های سکوالر و غير مذهبی
دعوت شده بودند. از دوم خردادی ها هم بودند. از من و مهندس سحابی به عنوان طيف ملی- مذهبی دعوت کرده بودند. در آن زمان من در کسوت روحانی بودم
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و در دائرة المعارف بزرگ اسالمی به عنوان نويسنده و به عنوان يک محقق اسالمی فعال بودم. يک مقدار  روزنامه نگاری هم می کردم اما هيچ سمت دولتی
نداشتم.

32. آقای هارتمن همچنين از دعوت دست راستی ها صحبت کردند که مورد تأييد من هم بود. به آنها گوشزد کردم که آمدن آنها بعيد است ولی حتما دعوتشان
بکنيد. آقای هارتمن اسم آقای امير محبيان را بردند که سردبير روزنامه رسالت هستند و گفتند که  می خواهند از ايشان هم دعوت بکنند. چند بارآقای محبيان را

ديده بودم و با هم در دانشگاه سخنرانی کرده بوديم. ايشان جزء روشنفکران جناح راست و فردی معقول و منطقی تر می نمايد. البته بعدها در برلين فراموش کردم
بپرسم که آيا ايشان را دعوت کردند و ايشان حاضر نشدند که بيايند و با اصوال دعوت نشدند.

33. در نهايت ويزا گرفته ودر ماه آوريل سال 2000 به آلمان رفتم. از ايران شنيده بودم که بعضی از گروههای اپوزيسيون بيانيه داده و به اين کنفرانس
اعتراض کرده بودند. در اعتراضشان اعالم کرده بودند که چرا در اين کنفرانس از آنها دعوتی نشده و چرا فقط افرادی از داخل ايران دعوت شده بودند. بيان

کردند که اصالح طلبان اپوزيسيون بدلی هستند و خودشان را اوپوزيسيون واقعی تلقی می کردند. تمام بيانيه ها٬ شعارها وتحليلهای آنها بر اين مبنا بود که کنفرانس
برلين باکمک سفارت جمهوری اسالمی بوده و آن را توطئۀ مشترک دولت آلمان و جمهوری اسالمی عليه خود می دانستند. البته مخالفت آنها با جريان اصالح
طلبی داخل کشور طبيعی بود به دليل اينکه گروههايی که 20 سال شعار براندازی داده بودند و می گفتند تنها راه حل جنگ مسلحانه است و يا باور داشتند که

جمهوری اسالمی اصالح ناپذير است و لذا نابود بايد گردد٬ نمی توانستند هر نوع رفرم و اصالحات در ساختار نظام جمهوری اسالمی را باور داشته و يا قبول
کنند. آنها اين مسئله را به عنوان يک سازش تلقی ميکردند که از ديد آنها انقالب مورد نظرشان را به تأخير می انداخت.

34. روز اول من٬ مهندس سحابی٬ آقای اکبر گنجی٬ خانم مهرانگيز کار و آقای کاظم کردوانی سخنرانی کرديم.  هرچند در روز اول هم بسيار تالش شد تا برنامه
اجرا نشود ولی به هر تقدير برگزار شد. ولی گروههای مخالف که از صد نفر تجاوز نمی کردند روز دوم جلسه را مطلقا در تسخير خودشان گرفتند و هر کاری

که دلشان می خواست کردند. شعار دادند و يک زن و يک مرد لخت شدند. سرانجام مانع برگزاری دو برنامه صبح و عصر روز دوم کنفرانس شدند. به همين دليل
در روز سوم افراد را با کارت دعوت کردند. در نتيجه آنها نتوانستند به داخل سالن  راه پيدا يکنند. حدود 1500 تا 2000 نفر برای ديدن کنفرانس به آنجا آمده

بودند و تعداد زيادی با تلوزيون مدار بسته کنفرانس را می ديدند.

Source: BBC Persian

35. جمهوری اسالمی از اين فرصت استفاده کرده و آن را تبديل به يک ماجرائی عليه اصالح طلبها و دولت خاتمی و ما کرد. پس از بازگشت به ايران شش نفر
بازداشت شدند. کسانی هم که بازداشت نشدند٬ بازجويی شده و سرانجام به دادگاه رفتند. من چهار ماه در پاريس بودم و بعد از بازگشت به ايران٬ فردای شبی که به

خانه رفتم٬ بازداشت شده و به زندان اوين منتقل شدم.

36. من متهم دادگاه ويژه روحانيت بودم. از قبل حکم بازداشت من صادر شده بود و مأموران دادگاه ويژه روحانيت در فرودگاه برای دستگيری من آمده بودند
ولی چون شمار قابل توجهی برای استقبال من به فرودگاه آمده بودند٬ تصورآنها اين بود که ممکن است بازداشت من در فرودگاه باعث شلوغی بشود و حوادثی را

به وجود بياورد لذا آن شب من را بازداشت نکردند. روز بعد٬ 15 مرداد ٬1379 مأموران در ساعت ده صبح من را در خانه ام در تهران بازداشت کردند.

اتهامات دادگاه ويژه روحانيت

37. بعد از دستگيری من را به دادسرای دادگاه ويژه روحانيت بردند. آنجا تفهيم اتهام شدم و يک بازجويی مختصر کردند که تا ساعت سه بعد از ظهر طول کشيد.
دليل اصلی بازداشت حرفهای من در کنفرانس برلين در مورد برخی مباحث دينی مانند تغييرپذيری احکام اسالم و همچنين مخالفت با حجاب اجباری بود. من
حجاب را يک امر اختياری می دانستم حتی اگر واجب شرعی تلقی شود. گقته بودم که احکام اجتماعی اسالم مثل حدود٬ ديات٬ قوانين کيفری و مجازاتها جزء

قوانينی هستند که تغييرپذير و تابع زمان و مکان هستند. بر اساس اين حرف به من اتهام ارتداد زدند. ارتداد اصلی ترين اتهام من بود.
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38. درکيفرخواست من پنج اتهام وجود داشت.[5] اولين اتهام٬ اتهام ارتداد بود. اتهام دوم٬ ائتالف  با گروههای مخالف نظام برای بر اندازی جمهوری اسالمی
ايران در آلمان بود. اتهام سوم٬ تبليغ عليه نظام و توهين به مقدسات بود. اتهام ديگر٬ توهين به آيت هللا خمينی بود. اتهام آخر٬ هتک حيثيت روحانيت بود و منظور

شرکت در جلسه ای بود که در آن کسانی به دين و مقدسات و نظام توهين کرده بودند.

39.            در جريان بازجويی ها دو نفر با ما هم پرونده شدند که آنها را نمی شناختم. يکی آقای سعيد صدرکارمند ايرانی سفارت آلمان در تهران بود و ديگری
هم آقای خليل رستم خانی که مترجم بود. بعد از کنفرانس برلين در بازجويی ها متوجه شدم که آنها از اعضای سابق اتحاديه کمونيستی بودند. اتحاديه کمونيستها

گروهی بودند که بعد از انقالب جريان آمل را به وجود آورده بودند. اين دو نفرقبال سالها در زندان بودند و بعد از آزادی به کار مترجمی مشغول شده بودند. چون
آنها با کنفرانس برلين مرتبط شده بودند آنها را هم بازداشت کرده بودند.

40. بعد از تفهيم اتهام من را به زندان اوين بردند. در اوين مدتی با دو نفر ديگر در جايی شبيه انفرادی بودم.

بازجويی

41. حدود يک ماه کامل تقريبا هر روز من را بازجويی می کردند. بازجويی ها طوالنی بودند. تقريبا از ساعت هشت و نيم يا نه صبح بازجويی ها شروع می شدند
تا حدودا ساعت دوازده و نيم که وقت نماز و نهار بود و تعطيل می کردند. بازجويی ها را دوباره حدودا از ساعت دو و نيم يا سه بعدازظهر از سر می گرفتند و تا

ساعت پنج يا شش بعد از ظهر ادامه می دادند. در مجموع من حدود 100 ساعت بازجويی شدم.

42. برای بازداشت طبق قانون قاضی بايد متکی به اسناد اقدام کند.[6] اما در واقع چنين نبود. من مرتکب جرمی نشده بودم. سندی هم بر عليه من نداشتند. تنها
سند جرم صحبتهايی بودندکه درکنفرانس برلين کرده بودم.

43. بنا به گفته قاضی پرونده من  نُه جلد بودکه شامل تمام فعاليتهای بعد از انقالب من مثل سخنرانيها٬ مصاحبه ها٬ مقاالت و سفرهای من می شدند. در آن زمان
تلويزيون بی بی سی و تلويزيون صدای آمريکا وجود نداشتند. ولی تمام مصاحبه های من با راديو فرانسه٬ راديو بی بی سی٬ راديو صدای آمريکا و جاهای ديگر
را در اختيار داشتند. همچنين يک سری شنودهای تلفنی هم داشتند.  سئواالتشان از اين قبيل بود: «کجا رفته ايد؟ » ٬«چرا در اين بيانيه اين را گفته ايد؟» ٬«چرا
در آن سخنرانی اين را گفته ايد؟» ٬  «چرا در اين مصاحبه اين را گفته ايد؟» تماما بحثها و حرفهای فکری بودند و از سنخ فکر و انديشه.[7] هيچ گونه سند و

مدرکی دال بر اينکه من جرمی را در چارچوب قوانين جمهوری اسالمی مرتکب شده باشم نداشتند.

44. در طول بازجويی ها روی اين مسئله تاکيد می کردم که با وجودی که  اين حرف ها را زده ام٬ درست يا نادرست٬ اينها مطلقا جرم محسوب نمی شوند. ممکن
است که حرف من از بيخ و بن غلط باشد و با حرف من مخالفت داشته باشيد٬ ولی حرف غلط جرم محسوب نمی شود.

45. در بازجويی ها و در زندان در مجموع برخوردها خوب بود و هيچ گونه برخورد فيزيکی يا حتی برخورد توهين آميز با من نداشتند. در دوران بازجويی٬ در
عين اينکه رابطۀ من با داديار دادسرا بسيار تلخ و خشک بود٬ هرگزکلمات توهين آميز به کار نبردند. با گذشت زمان روابط من با آنها رو به بهبود نهاد. احتماال 

دليل آن اين بود که آنها در عمل متوجه شدند که مسئله آن طور که آنها فکر می کردند نيست و شايد يک تصورات غلطی داشته اند. از طرف ديگرمن برخورد
دوستانه ای با آنها داشتم. هر صبح را٬  با سالم٬ عليک٬ صبح به خير٬ حال شما چطور است٬ شروع می کردم و در حقيقت اين گونه بازجويی من شروع می شد.

به نظر من٬ بخشی از برخوردهای بازجوها با زندانبانان بستگی به نوع رفتار زندانی ها با آنها دارد٬ به هرحال آنها هم انسان هستند. در صورت برخورد
دوستانه٬ آنها هم ممکن است [برخورد خوبی داشته باشند]. 

46. در زمان بازجويی در دادسرای دادگاه ويژه نه دست بند بود و نه چشم بند. البته فقط يک بار هنگام اعزام از اوين به دادسرا دستبند زدند و با اعتراض من
ديگر تکرار نشد. صبح من را سوار ماشين کرده و از زندان اوين به دادسرای دادگاه ويژۀ روحانيت برای بازجويی می بردند.کامال آزاد بودم و می توانستم

صحبت بکنم. دردادسرا هم در اتاق بازجويی بازجو در يک طرف می نشست و من هم در طرف ديگر. در خيابان مقدس اردبيلی تهران دو ساختمان درکنار هم
وجود دارند. يکی دادسرای ويژه روحانيت است و ديگری دادگاه ويژه روحانيت.

47. داخل زندان اوين يک مجمع الجزاير است. وزارت اطالعات زندان انفرادی مخصوص خود را دارد (انفرادی 209). سازمان زندان ها  انفرادی اختصاصی
خود را دارد (بند 240 ). سپاه زندان علی حده دارد (بند 2 الف). دادگاه ويژه روحانيت زندان علی حده دارد (بند 325). زندان اوين واقعا يک زندان نيست بلکه
شامل سه٬ چهار زندان می شود که همه مستقل از هم عمل می کنند. با اينکه ظاهرا زير نظر سازمان زندانها هستند ولی عمال اينطور نيست. من در بند 325 که

مربوط به دادگاه ويژه روحانيت بود زندانی بودم.

دادگاه

48. بعد از يک ماه من تقاضا کردم که تا زمان تشکيل دادگاه آزاد باشم که با اين درخواست موافقت نکردند. ولی گفتند که دادگاه را زود تشکيل می دهيم. تقريبا
يک ماه بعد دادگاه من تشکيل شد که سه جلسه طول کشيد. با وجود تشکيل به موقع دادگاه من و رعايت قوانين آئين دادرسی در ظاهر٬ متأسفانه چندين مسئله خالف
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قانون انجام وجود داشت.

49. اولين خالف قانون بازداشت من قبل از محاکمه شدن در دادگاه بود. يعنی همان بازداشت موقت. طبق قانون جمهوری اسالمی فقط در سه مورد می توان
اشخاص را قبل از محاکمه بازداشت موقت کرد. اول٬ زمانی که امکان فرار متهم وجودداشته باشد. دوم٬ در صورت امکان محو آثار جرم و سوم در صورت

احتمال تبانی.[8] در مورد من٬ هيچ يک از اين سه مورد صدق نمی کرد. برای اينکه من با وجود اينکه در پاريس بودم و يقين داشتم که  من را مستقيم از فرودگاه
به زندان اوين خواهند برد٬ با اين حال خود را آماده کرده بودم. حکم بازداشت من قبال صادر و اعالن شده بود. امکان فرار برای من وجود نداشت. جرمی هم

مرتکب نشده بودم که امکان محو آن وجود داشته باشد.

50. از طرف ديگر صحبتهای من درکنفرانس برلين٬ همگی در رسانه های جهانی پخش شده بودند و نمی شد آنها را نه از بين برد و نه حتی انکار کرد. همينطور
فيلم آن را همه و از جمله خود آنها در اختيار داشتند. از طرفی گقته ها و نوشته های من را نمی توانستم از بين ببرم. امکان تبانی هم وجود نداشت. من با چه

کسانی می توانستم تبانی بکنم؟ مثال با اعضای کنفرانس برلين؟ با آقای گنجی که در آن زمان در زندان بودند؟! انفرادی هم حداکثر 20 روز می تواند باشد. البته
باز طبق نص قانون اساسی بعد از 24 ساعت بايد متهم را به دادگاه ببرند.[9]

51. امر خالف قانون ديگرعلنی نکردن دادگاه بود. با اين که اول قول داده بودند دادگاه علنی خواهد بود اما در آخر به وعده عمل نکردند و قانون را هم نقض
کردند. خالف سوم٬ اجازه ندادن انتخاب وکيل تعيينی بود. يکی از دوستان خود به نام آقای رهامی را به عنوان وکيل معرفی کردم که مورد قبول آنها واقع نشد.

آقای رهامی در عين اينکه روحانی و وکيل بودند٬ نماينده دورۀ اول مجلس شورای اسالمی و دانش آموخته دانشگاه هم بودند. ايشان وکيل آقای نوری و نيز همراه
با خانم عبادی وکيل  دانشجويان در ماجرای کوی دانشگاه بود.[10] 

52. به آنها تاکيد کردم که در صورت نداشتن وکيل تعيينی٬ وکيل نخواهم گرفت. آنها هم تاکيد کردند که در صورت انتخاب نکردن وکيل٬ وکيل تسخيری برای من
تعيين خواهند کرد که همان طور هم شد. خودشان يک روحانی را که وکيل يک پايۀ دادگستری بود به عنوان وکيل من انتخاب کردند. البته از ايشان راضی بودم

چون از من خوب دفاع کردند.

53. خالف قانون ديگر اين بود که از پنج جرم نسبت داده شده به من٬ هيچ يک قانونا جرم محسوب نمی شدند. سندی هم دال بر ارتکاب اين جرائم ارائه ندادند.
وکيل تسخيری من تمام آنها را طبق قانون و احکام فقهی رد کرد و به طور مستند نشان داد که تمام آن حرفها نادرست و غيرقابل اثبات هستند.

54. خالف قانون ديگری که انجام پذيرفت٬ تحويل ندادن کيفرخواست من قبل از محاکمه من بود. فقط چند روز پيش از تشکيل دادگاه متن آن را برای خواندن و
يادداشت برداشتن به من نشان دادند و اجازه ندادند يک نسخه از آن را داشته باشم. بعد ازپايان جلسه دوم دادگاه٬ اعتراض کرده و درخواست کيفرخواست برای

دفاع از خود را کردم در پايان جلسۀ دوم دادگاه٬ کيفرخواست را به من دادند که عمال هم فايده ای نداشت. متن تايپ شدۀ آن در سايت من است.

55. امر خالف قانون ديگر تحويل ندادن حکم اول من بود. اين حکم شامل حکم اعدام و دو سال حبس بود. فقط اجازه دادند متن حکم را بخوانم و برای اعتراض و
تقاضای تجديد نظر يادداشت کنم. در طول چهارسال و نيم زندان مرتب تقاضا می کردم تا متن حکم را به من بدهند ولی هرگز به خواسته قانونی من پاسخ مثبت

ندادند. هنوز هم حکم را دراختيار ندارم. قانونا حکم را بايد به دست من يا به وکيل من بدهند.

56. امر خالف ديگر قانونی٬ اين بود که اليحه دفاعی من که توسط وکيلم تهيه شده بود را به من ندادند.  اين اليحه حدودا 70 ٬ 80 صفحه بود که وکيل تسخيری
من آن را نوشته بود. حتی با وجود اصرار من٬ وکيل آن را به من نداد. بعد از زندان وکيل به من گفت که به خاطر منع دادستان دادگاه ويژه روحانيت٬ آقای

نکونام٬ اجازه ندارم آنها را به شما تحويل بدهم و نداد. در هرحال االن بعد از گذشت چهارده سال٬ هنوز متن دفاعيات وکيل خود را در اختيار ندارم. به نظر می
آمد که از انتشار اين اسناد در ميان مردم بيم داشتند. علی رغم بی پروايی در مورد نقض آشکار حقوق بشر و انتقادهای جهانی٬ سعی می کنند سند و مدرک در

اختيار مخالفان و منتقدانشان قرار ندهند.

57. مسئله خالف قانون ديگر٬ تشکيل دادگاه بدون اطالع قبلی من بود. صبح روز دادگاه٬ در اوايل مهر ماه سال ٬1379 من را خواستند و من را از زندان به
دادسرا آوردند تا بعد از مدتها با خانواده ام ديداری داشته باشم. وکيل من هم حضور داشت که به من اطالع دادند که آن روز٬ روز دادگاه است.

58. با تعجب پرسيدم برای چه دادگاه است؟! در زندان اوين٬ از آنجايی که می دانستم دادگاه را به زودی تشکيل خواهند داد٬ در مورد پنج مادۀ اتهامی٬ قبال با
وکيل در مورد دفاعيات صحبت کرده بودم. قرار شده بود که از منظر حقوقی ايشان دفاع بکنند و از منظر اسالمی و مذهبی هم من به اتهامات جواب بدهم.

59. در خصوص پنج مورد اتهامی٬ يادداشتهای اوليه ای برای خود در زندان نوشته بودم که با خود آورده بودم تا با وکيلم٬ آقای برزگر٬ مشورتی داشته باشم.
وقتی وکيل به من اطالع داد که همين االن دادگاه هست گفتم که اصال از اين موضوع اطالعی نداشتم و در زمان حاضر آمادگی الزم  برای دفاع از خود را ندارم.
به ايشان اعتراض کردم که شما وکيل من هستيد. به چه دليلی اين را قبول کرديد؟! بايد از قبل اعالم بکنند تا من آمادگی قبلی داشته باشم! او هم البته داليلی آورد و

گفت چاره ای نيست بايد در دادگاه شرکت کنيم.
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60. از ايشان در باره علنی بودن دادگاه سئوال کردم که گفت دادگاه غير علنی است. دليل آن را پرسيدم چون از قبل به من قول علنی کردن دادگاه را داده بودند.
به وکيلم اعالم کردم که تحت اين شرايط دفاع نخواهم کرد. ايشان سعی کرد مرا قانع کند. در پاسخ اعالم کردم که به دادگاه غير علنی و غير قانونی نخواهم رفت. 

61. به سراغ آقای رازينی قاضی شعبه اول دادگاه ويژه و رئيس کل دادگاههای ويژه روحانيت رفتم. او قول داده بود که دادگاه علنی خواهد بود. پرسيدم که چرا
دادگاه من علنی برگزار نمی شود؟ در جواب اظهار داشتند که دليل آن را نمی دانند و اين مسئله بستگی به تشخيص قاضی دارد. گفتم شما به من قول داده بوديد؟

گفت بله٬ ولی تشخيص قاضی[ اين بوده که دادگاه علنی نباشد.] البته به لحاظ صوری درست می گفت.

62. تحت اين شرايط به وکيل اعالم کردم که دفاع نخواهم کرد و در صورت تمايل٬ ايشان می توانند به تنهايی به دادگاه بروند. در جواب به من گفتند در صورت
نيامدن من به دادگاه٬ ايشان به تنهائی به دادگاه خواهند رفت و در صورت عدم حضور من٬ در نهايت تمام مسائل به ضرر من تمام خواهند شد. در هرحال در
نهايت تن دادم. در آن شرايط بحرانی و استرس آور٬ توان تصميم گيری درست را نداشتم. وکيل توصيه کرد در دادگاه ما به غير علنی بودن دادگاه اعتراض

خواهيم کرد و فکر می کنم  مؤثر واقع شود. ايشان به من گفتند که  [در دادگاه] حرف من را تائيد خواهند کرد. بنا براين٬ من هم قبول کرده و در دادگاه اعتراض
خود را مطرح کردم. البته بعدها که با واقعيت ها بيشتر آشنا شدم از اين که در چنان دادگاهی شرکت کردم پشيمان شدم. 

63. به دليل علنی نبودن دادگاه٬ بيشتر از چهار يا پنج نفر در دادگاه من حضور نداشتند. آقای محمد سليمی- که االن رئيس دادگاه ويژه روحانيت است- قاضی
دادگاه بود٬ آقای نکونام٬ دادستان دادگاه ويژه روحانيت٬ داديار٬ يک منشی و من و وکيلم در جلسه حضور داشتيم.

64. بعد از اعتراض در مورد علنی نبودن دادگاه به من گفتند که دليل علنی نبودن اين است که دادگاه علنی افکار مردم را جريحه دار خواهد کرد. در جواب به
آنها گفتم که تمام اتهامات من در رسانه ها پخش شده است و در تلويزيون من را بارها متهم کرده و من را مرتد اعالم کرده اند و حرفهای بسياری بر عليه من زده
شده است. آنها هيچ کدام عواطف ايمانی مردم را جريحه دار نمی کند و حاال که می خواهم از مسلمان بودنم دفاع بکنم٬ اين را جريحه دار کردن افکاِر مذهبی مردم

تلقی می کنيد؟!

65. در اين مورد تصميم قبلی گرفته شده بود. بعد از دستور غير علنی کردن دادگاه من٬ حداقلی که از آنها تقاضا داشتم٬ حضورخانوداۀ من (همسرم و بچه ها) در
دادگاه بود که از قبل برای مالقات من آمده بودند و در بيرون بودند که مورد قبول آنها واقع نشد. آقای سليمی خنديدند و گفتند حاال که ما متهم به استبداد هستيم٬ اين

هم رويش! اين اصطالحی بود که  قاضی دادگاه استفاده کردند!

66. در دادگاه اول٬ کيفرخواست را خواندند که متن آن را در سايت خودم گذاشته ام. وکيل من هم چون از قبل آمادگی نداشتند٬ شفاهی يک دفاعيۀ بسيار کوتاه و
ضعيفی از من کردند و قول دادند که بعدا اليحه را خواهند نوشت. دادگاه دوم و سوم  هم به همين صورت ادامه پيدا کردند. دادگاه دوم٬ يک هفته بعد از آن بود.

دادگاه سوم هم يک هفته بعد از دادگاه دوم بود.

67. در 27 مهر ماه 1379 حکم من را صادر کردند. در آن زمان در زندان بودم و خبری از حکم صادره نداشتم.

68. در آن زمان اعتراضات و فشارهای بسياری از طرف افکار عمومی عليه حکومت ايران و به طور خاص عليه دادگاه ويژه روحانيت وجود داشت. در داخل
ايران مطبوعات اصالح طلب و مجلس ششم بودند که مرتب اعتراض می کردند. آقای خاتمی رئيس جمهور و آقای کروبی رئيس مجلس هم از من دفاع کردند. در

داخل کشور در حمايت از من يک فضای بسيار سنگينی عليه دادگاه ويژه ايجاد شده بود. در سطح جهانی هم حمايتهای بسيار گسترده ای از من در جريان بود.
مثال در آلمان به دليل انتشار سخنرانی ها و صحبتهای من در مطبوعات معتبر آلمانی٬ من را می شناختند.

69. از طرفی به دليل داشتن مريضی ديابت٬ پزشکان از جمله پزشکان بدون مرز و پزشکان آلمانی در مورد وضعيت بيماری من به دولت ايران هشدار داده
بودند. خانم آن ماری شيمل که از اسالم شناسان معروف آلمانی بودند٬ در نامه ای به آقای خاتمی اعتراضشان را ابراز کرده بودند. 60 ٬ 70 نفر از اسقفها و
رهبران مذهبی کاتوليک و پروتستان آلمان٬ در حمايت از من نامه ای امضاء کرده بودند.[11] با توجه به اين شرايط سخت و جوی که عليه حکومت ايجاد شده

بود٬ آنها می خواستند که سر و ته قضيه را با يک مصاحبه تلويزيونی به هم بياورند. بنابراين٬ آقای محسنی اژه ای مصاحبه ای انجام داده و اعالم کردند که حکم از
طرف قاضی صادر شده است٬ ولی ايشان گفتند که با موارد اول و دوم اتهام من موافق نيستند. من [در زندان] از طريق تلويزيون مصاحبه تلويزيونی آقای

محسنی اِژه ای با روزنامه نگاران و خبرنگاران را ديدم.

70. اولين اتهام٬ مسئله ارتداد بود. اتهام دوم٬ اقدام برای براندازی نظام بود. با اينکه خبرنگاران سعی در دانستن اتهامات و حکم صادره کردند٬ ايشان پاسخ
ندادند. آقای محسنی در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اطالع از احکام صادره عليه من خبرنگاران را تهديد کردند که به دليل قطعی نبودن اين حکم٬ در

صورت انتشار آن٬ با آنان برخورد خواهد شد. در واقع نمی خواستند که حکم اعدام من در بيرون منتشر شود.

71. به مدت يک ماه بعد از آن من از حکم صادره اطالعی نداشتم. در اول آذر ماه٬ من را از زندان به دادسرا آوردند و دادستان٬ آقای نکونام٬ اعالم کردند که
آقای سليمی حکم اعدام من را داده است ولی حکم  اعدام اجرا نمی شود. وقتی دليل آنرا پرسيدم در جواب اظهار داشتند که آقای محسنی اژه ای از شما حمايت

کرده اند.
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72. از قبل به من گفته بودند که در صورت حکم دادن قاضی٬ حکم را حتما اجرا خواهند کرد. در مورد اجرا نشدن در ميان دوستان دو حکم دو نظر وجود
داشت. يک نظر اين بودکه آنها می خواستند حکم بدهند ولی آن را اجرا نکنند برای اينکه من و ديگران را بترسانند. استنباط خود من هم همين است. نظرديگر اين
بود که می خواستند حکم را بدهند و اجرا  هم بکنند ولی متوجه شدند که به دليل وجود فشارهای داخلی و خارجی در نهايت بايد هزينۀ بسيار بااليی را بپردازند. از
طرف ديگر در داخل حکومت هم موافقتی وجود نداشت.آقای خاتمی٬ آقای کروبی و آقای منتظری از من دفاع کردند. مجمع روحانيون مبارز تهران هم از من

دفاع کردند. معلوم بود حکم ارتداد به من نمی چسبيد. در نهايت هم وقتی که حکم من به دست آقای خامنه ای رسيد٬ آقای خامنه ای هم مخالفت کردند.

73. به نظر می رسد که سناريوی آنها اين بود که حکم را صادر کنند ولی من را وادار به تقاضای عفو بکنند. بعد هم با عفو من را آزاد کرده و در اين صورت به
جای اعدام جسم٬ شخصيت من را اعدام بکنند. پيشنهاد کردندکه يک نامه به مقام رهبری بنويسم و از ايشان در خواست دخالت بکنم. من هم اين پيشنهاد را رد

کردم و تاکيد کردم که اين کار را نخواهم کرد.

74. در جواب به آنها اشاره کردم که آقای خامنه ای به دو دليل حتما با اين حکم مخالفت خواهند کرد. اول٬ آقای خامنه ای از زمان قبل از انقالب من را می شناختند.
ممکن بود که با من موافق نباشد و افکار من  را قبول نداشته باشند٬ اما در عين حال ايشان من را هم مرتد قلمداد نمی کنند. دوم٬ آقای خامنه ای ولی فقيه هستند و

می دانند که حرفهای من ارتداد محسوب نمی شوند. در پايان به آقای داديار دادسرا که پيشنهاد دهنده بود گفتم فرضا اگر هم آقای خامنه ای موافقت بکنند شما نگران
نباشيد و حکم را اجرا بکنيد. می گويند که اگر آدم ديابتی بيشتر از 50 سال عمر بکند٬ آدم بازيافتی است! من 52 ساله هستم و هيچ مشکلی ندارم٬ و نگران

مسئله ای هم نيستم.

75. بعد از صدورحکم فقط اجازه خواندن آن را به من دادند. حتی حکم را به من ندادند. سپس اظهار داشتند که من و وکيلم می توانيم اعتراض کنيم. من هم يک
اليحۀ اعتراضی نوشتم که به دادگاه تجديد نظردادگاه ويژه روحانيت فرستاده شد. بعد هم وکيل من اليحه اعتراض نوشت. دادگاه ويژه روحانيت دادگاه تجديد نظر

مستقل دارد. بعد از دو سال در حبس بودن٬ دادگاه تجديد نظر حکم صادره را نقض شده اعالم کرد. دادگاه تجديد نظر درخواست محاکمه مجدد من و تشکيل دوباره
دادگاه دوم را داد.

 ديدار هيئت حقوق بشر سازمان ملل از زندانيها در ايران 

76. سال 81  هيئت حقوق بشر سازمان ملل برای بازرسی زندانها به ايران آمدند.[12] آقای لويی ژوئنه رئيس هيأت گروه حقوق بشر بودند.[13] از بعضی از
زندانی های سياسی و غير زندانی ها ديدار کردند. در زندان اوين با من و آقای گنجی ديدار کردند. هيأت آنها شامل آقای لوئی ژوئنه٬ حقوقدان فرانسوی٬ خانمی

الجزايری- فرانسوی٬ يک مترجم و يک آقای ديگر بود.

77. در روز ديدار٬ لويی ژوئنه به محض ورود به بند ما مأمورين زندان را بيرون کرد و فقط سه نفری با من به صحبت نشستند. پرسيدند «آيا شما شکنجه شديده
ايد يا خير؟» در جواب به آنها گفتم اگر منظور شما از شکنجه برخورد فيزيکی است٬ خير. حتی به من توهين هم نکرده اند. اما زندان انفرادی در جمهوری

اسالمی يک نوع شکنجه محسوب می شود. به آنها گفتم که دو نوع شکنجه در جمهوری اسالمی وجود دارد که شما حقوقدانان غربی٬ از وجود يکی از آنها اطالع
داريد و نوع ديگر را نمی فهميد. انفرادی نوعی است که شما می فهميد. انفرادی تعريف روشنی دارد که شما با آن آشنا هستيد. انفرادی و به طور خاص انفرادی
جمهوری اسالمی خودش يک نوع شکنجۀ تمام عيار محسوب می شود. نوع ديگر شکنجه در جمهوری اسالمی که شما آن را خوب نمی فهميد٬ شکنجه بازجويی

است.

78. به آنها گفتم که من 100 ساعت در دادگاه ويژه و بعد هم 150 ساعت دردادگاه انقالب٬ بازجويی شده ام. تمام اين بازجويی ها تفتيش عقايد بوده اند. اتهامات من
حتی از نظر قانون اساسی جمهوری اسالمی جرم محسوب نمی شوند. تمام سئواالت طوالنی از من در دو بازجويی دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه انقالب اين بوده

که چه گفته ام٬ چه نوشته ام و چه مصاحبه ای کرده ام! تمام آنها افکار من هستند٬ فکر هم به خودی خود مطلقا جرم نيست. ساعتها با بازجو روی يک مسئله
بسيار ساده که چرا مثال با فالن کس سالم و عليک کرده ام٬ بايد بحث می کردم. اين يک مسئله ای است که غربی ها به طور معمول نمی فهمند. زيرا آنها مدتهاست

با تفتيش عقايد و انگزيسيون وداع کرده اند و حداقل چنين مواردی در کشورهای پيشرفته چنان نادر است که به حساب نمی آيد. 

79. از آنجا که مطمئن نبودم هيئت حقوق بشر را در شرايط مناسب يعنی بدون حضور مأموران زندان و يا امنيتی ديدار کنم٬ قبال مواردی را می خواستم با آنان
در ميان بگذارم را نوشته بودم تا در صورت ديدار هم شفاهی بگويم و هم به شکل مکتوب در اختيارشان بگذارم. چون ديدار در شرايط مطلوب انجام شد٬ هم
شفاهی توضيح دادم و هم يادداشت را در اختيارشان گذاشم. در آن متن 14 مورد نقض قانون ذکر شده بود که در باره من صورت گرفته بود. اين موارد غير

قانونی بر اساس معيارهای حقوق بشر نبودند بلکه بر خالف معيارهای قانون اساسی و قوانين عادی جمهوری اسالمی صورت گرفته بودند.

محاکمه دوم 

80. مجددا در تابستان 81 محاکمه شدم که مجموعا هفت سال مجازات حبس گرفتم. آقای علی رازينی قاضی من بودند. چهار سال حبس برای توهين به مقدسات٬
به دليل اينکه حجاب را امری اختياری دانسته بودم. دو سال برای نشر اکاذيب از جمله چند اظهارنظر درباره قتلهای زنجيره ای و يک سال هم به دليل شرکت در
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کنفرانس برلين. پس ازچهارسال و نيم با استفاده از مادۀ 38 قانون مجازات اسالمی٬ که معروف به آزادی مشروط است٬ از زندان آزاد شدم. روز آزادی من17
بهمن ماه 1383 بود.

پرونده ملیمذهبی

81. در اوايل سال 1380 من را در رابطه با جريان ملی- مذهبی بازجويی کردند. مهندس سحابی و دکتر پيمان و شمار زيادی ديگر از دوستان ملی- مذهبی هم
در اين رابطه دستکير شدند. من را در رابطه با اين پرونده از زندان اوين به زندان انفرادی بند 59 که زندان سپاه در عشرت آباد بود منتقل کردند. حدودا 150
ساعت به مدت سه ماه و نيم بازجويی شفاهی و کتبی شدم. اين دفعه بازجويی در مورد پروندۀ ملی-مذهبی ها٬ بيانيه ها و فعاليتهای سياسی بود و اتهامات دادگاه

کنفرانس برلين گاهی در حاشيه مطرح می شدند.

82. بعد از سه ماه و نيم٬ مجددا من را به زندان اوين برگرداندند.  بازجوی زندان سپاه که مربوط به شعبه 26 دادگاه انقالب بود به من گفت که از نظرما شما
مشکلی نداريد. اما او گفت پرونده را به دادگاه ويژه واگذار خواهند کرد تا آنها تصميم بگيرند. اما در اين رابطه دادگاه ويژه من را محاکمه مجدد نکرد. البته فکر

ميکنم که پرونده من هنوز باز است در حالی که دوستان ديگر من محاکمه شدند و چهار تا يازده سال حبس گرفتند.

خلع لباس روحانيت

83. در سايت من عکسهای من در قسمت گالری هستند. در عکس رفتن من به زندان٬ با کيف سامسونت و لباس روحانی در حال خارج شدن از خانه هستم و در
پشت سر من آقای احمد زيدآبادی و مأمور دادگاه ويژۀ روحانيت هستند. و بعد از چهارسال و نيم آزادی در حين بيرون آمدن از زندان٬ همان کيف را در دست

گرفته ام منتها با کاپيشن و بدون لباس روحانی. درحکم دادگاه اول من خلع لباس هم قيد شده بود. هر دو عکس را پسرم روح هللا گرفته است.

84. روز اول که به زندان رفتم لباس روحانی به تن داشتم. روز دوم بود که آقای نکونام به داديار دستور نپوشيدن لباس روحانيت من را دادند. داديار هم اين
مسئله را به من اعالم کرده و من لباس را به کنار گذاشتم. چون بدون لباس روحانيت (قبا و عبا) پيژامه در تن داشتم  وشلوار به تن نداشتم٬ نمی توانستم با چنان

وضعيتی باشم. ناگزير به خانه زنگ زدم که برای من شلوار بياورند. بعد از آن روز٬ هرگز لباس روحانی به تن نکرده ام. يکی ديگر از موارد چهاردهگانه غير
قانونی هم همين مسئله بود که قبل از تشکيل دادگاه و صدور حکم قاضی به من دستور خلع لباس روحانيت دادند.

85. با اينکه در ايران نيستم و دور ازدسترس آنان٬ به دو دليل لباس روحانيت را نمی پوشم. دليل
اصلی اين است که حتی در صورت اصرار آقايان به پوشيدن لباس روحانيت٬ هرگز اين لباس را بر
تن نخواهم کرد. حتی در آن زمان هم لباس روحانيت برای من اهميتی نداشت و فقط در تنم بود. اين
لباس از اين نظر برای من اهميت داشت٬ و هنوز هم عقيده دارم٬ که در جامعۀ ايران اين لباس يک

مصونيت و نفوذ کالمی در بين توده های مردم دارد که يک غير روحانی ندارد.

86. حتی مخالفان جمهوری اسالمی که به آخوندها  24 ساعته فحش می دهند٬ زمانی که يک آخوند به
نام دين حرفی بزند٬ به آن اعتبار بيشتری می دهند. حتی االن هم بخشی از اعتبار صحبتهای دينی من٬

به غير از صحبتهای سياسی٬ به خاطر اعتبار و سابقۀ روحانيت من است. وقتی که بی بی سی و
صدای آمريکا با من مصاحبه می کنند٬ معموال در مورد مسائل نظری و دينی از من سوال می کنند.

زمانی که در قم بودم باوری به لباس روحانيت نداشتم و آنرا اساسا مفيد نمی دانستم. در عين حال پيش
از انقالب٬ فکر می کردم که با اين لباس بيشتر و بهتر می توانستم مبارزه بکنم و با مردم مذهبی در مساجد ارتباط برقرار بکنم. بيشتر به عنوان يک وسيلۀ ارتباطی
و آگاهی دادن به مردم از آن استفاده می کردم. بعد از راه پيدا کردن به مجلس شورای اسالمی٬ کامال منبر را کنار گذاشته و از طريق دين نان نمی خوردم. ديگر به

قم نمی رقتم و  شهريه نمی گرفتم.

87. وليکن دليل اصلی نپوشيدن لباس روحانيت اين است که از وقتی لباس را از من گرفته اند٬ به خصوص بعد از تجربه زندان و ظلم و ستمی که اينها به مردم
می کنند- شنيدن کی بود مانند ديدن- [به لباس روحانيت عالقه ای ندارم]. يک زمانی است که ظلم بر ديگران می شود٬ و در صورت شنيدن با آن  مخالفت می کنيد
و با مظلوم همدردی. اما زمانی هم اين اتفاق بر سر خود آدم می آيد. با اينکه با من برخورد خيلی تندی نداشتند ولی بعد از تجربه آن همه بی قانونی و ستم٬ ديگر به

کلی اعتقادم به اين سيستم را از دست دادم. به همين مناسبت لباس روحانيت برای من يک دافعه دارد و ديگر آنرا نمی پوشم. 

88. دليل مهم ديگر٬ اين است که در خارج از کشور برای سخنرانی ها از لباس روحانيت می توان استفاده کرد اما اين لباس کارکرد وکاربردی در اينجا ندارد. يکی
از دالئلی که در کنفرانس برلين سه روز تمام به من فحش دادند و شعار دادند "مال برو گم شو"٬  دليلشان اين بودکه لباس روحانيت نماد اسالم و جمهوری اسالمی
است. در دادگاه ويژه به آقای نکونام اشاره کردم که وقتی سه روز تمام به من فحش دادند و من را به عنوان مزدور جمهوری اسالمی محکوم کردند٬ شما امروز

اتهام براندازی جمهوری اسالمی را به من می دهيد! واقعيت اين است که در آنجا به شما دسترسی نداشتند٬ به من فحش می دادند. 
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89.          از همه مهمتر اينکه از روزی که به خارج از کشور آمده ام٬ مخصوصا دوسال اول٬ برنامه ام اين بوده است که به زودی به ايران برگردم. فرضا اگر
لباس روحانيت را هم بپوشم و بعد به ايران برگردم٬ در اين صورت به عنوان اينکه من کاری خالف قانون کرده ام٬ بايد به زندان بروم.

[1] شهر نيوکاسل (Newcastle  upon Tyne)در شمال شرق انگلستان واقع شده است. در سال 2011 جمعيت اين شهر 280٬200 نفر بوده است.
استخراج ذغال سنگ از قرون وسطی از صنايع اصلی در اين شهر بوده است٬ اما تا اواخر دهه 1990 اکثر معادن ذغال سنگ در اين ناحيه تعطيل شده اند.

[2] کميته مشترک ضد خرابکاری در بهمن 1350 برای ايجاد هماهنگی بين نهادهای امنيتی تاسيس شد. زندان کميته مشترک ضد خرابکاری پس از انقالب
تغيير نام پيدا کردو بازداشتگاه توحيد ناميده شد. اين زندان سرانجام در بهمن ماه 1382 تبديل به موزه گرديد و از آن  تاريخ تا کنون با عنوان موزه عبرت شناخته

می شود. برای اطالعات بيشتر به http://radiokoocheh.com/article/108775 مراجعه نماييد.

[3] بنياد هاينريش بل (Heinrich Boll Foundation) سازمانی در آلمان است. اين سازمان خود را «کنش ياری برای چشم اندازها و دورنماهای سبز٬
انديشکده ای برای اصالح سياست گذاری و شبکه ای بين المللی» تعريف می کند. به گفته پايگاه اينترنتی بنياد هاينريش بل اين نهاد در «ارتباط تنگاتنگ» با حزب

سبز آلمان است.  

[4] در سپتامبر 1992 چند فرد مسلح ايرانی تعدادی از رهبران حزب دموکرات کردستان ايران را در رستوران ميکونوس در برلين به قتل رساندند. اين حمله
يکی از حمالتی بود که به قصد ارعاب و مختل کردن فعاليتهای مخالفين جمهوری اسالمی در خارج از کشور صورت گرفت. برای اطالعات بيشتر در مورد اين

واقعه به ��� در ������س: ����� �� ��ور ����� مراجعه کنيد.

[5] اتهامات آقای اشکوری در کيفرخواست اين گونه عنوان شد: الف – توهين به مقدسات اسالم و انکار و رد ضروريات و مسلمات دين مبين اسالم و احکام
جاودانه قرآن از طريق ايراد سخنرانی بر عليه حجاب اسالمی و قوانين جزائی اسالم و قرآن و همچنين مصاحبه با برخی راديوهای بيگانه و انکار جاودانگی

احکام اسالم و قرآن (موضوع مسئله اول القول فی االرتداد تحريرالوسيله حضرت امام «رض» و ماده ۵۱۳ قانون تعزيرات)

ب – محاربه و افساد في االرض و اقدام عليه امنيتت کشور از طريق شرکت و سردمداری جمعيتی که با شعار تغيير نظام دينی فعاليت نموده و شرکت در کنفرانس
خفت بار برلين و ايراد سخنرانيهای ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائيان خلق (شاخه اکثريت) در برلين و اقدامات مشابه ديگر در خارج از کشور

(موضوع مواد ۱۸۶ و ۴۹۸ از قانون مجازات اسالمی)

ج – فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی و نشر اکاذيب به منظور تشويق اذهان عمومی از طريق سخنرانی٬ نوشتن مقاله و مصاحبه با نشريات و
راديوهای بيگانه (موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسالمی)

د – اهانت و افتراء به حضرت امام «رض» از طريق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له (موضوع مواد ۵۱۴ و ۶۹۷ قانون مجارات اسالمی)

ه – هتک شديد حيثيت روحانيت از طريق ارتکاب اعمال فوق االشاره.

[6] ماده 32 آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری می گويد: «در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود داللت بر توجه اتهام به متهم
نمايد٬ صدور قرار بازداشت موقت جايز است:

 الف - جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام٬ رجم ٬ صلب و قطع عضو باشد.

ب - جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.

ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي.

 د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و داليل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه
شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

ه- در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.

 تبصره 1 - در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.

http://radiokoocheh.com/article/108775
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3253.html
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 تبصره 2 - رعايت مقررات بند ( د) در بندهاي ( الف) ٬ (ب) و (ج) نيز الزامي است.»

[7] پرسيدن سوالهای اعتقادی در طی بازجويی رويه ای معمول است. به عنوان نمونه به شهادتنامه شيرکو جهانی اصل و همچنين  شهادتنامه فريبا داودی مهاجر
تهرانی مراجعه کنيد.

[8] رجوع کنيد به ماده 32 آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری در پانويس شماره 6. بر اساس اين ماده بازداشت موقت افرادی که متهم به
جرائم مربوط به امنيت ملی هستند مجاز است. بر اساس اين قانون٬ فرد متهم می تواند به قرار بازداشت موقت اعتراض کند. اين بدين معنی است که قرار بازداشت
موقت بايد شامل توضيح دقيق داليل صدور قرار بازداشت موقت باشد. اما در عمل قرارهای بازداشت موقت شامل اطالعات کافی نيستند. به عالوه تقريبا هيچگاه

به افراد متهم امکان اعتراض و يا اطالعی در مورد وجود اين امکان داده نمی شود.  

[9] اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران می گويد: «هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند. در صورت
بازداشت٬ موضوع اتهام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه

قضايی ارسال و مقدمات محاکمه٬ در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.»

[10] پس از تعطيل شدن روزنامه سالم دانشجويان دانشگاه تهران تظاهرات مسالمت آميزی را در 18 تيرماه 1378 برگزار کردند. در پاسخ به اين تظاهرات٬
افراد لباس شخصی وابسته به انصار حزب هللا به خوابگاه دانشجويان حمله کردند. اين حمله منجر به مرگ يک نفر و خسارتهای فراوان به خوابگاه دانشجويان
گرديد. در روزهای بعد دانشجويان به برپايی تظاهراتهای وسيعی دست زده و با نيروهای امنيتی درگير شدند.در پی اين وقايع دانشجويان زيادی دستگير و

بسياری محکوم به زندان شدند.برای اطالعات بيشتر در مورد وقايع 18 تير 1378 به شهادتنامه بهروز جاويد تهرانی در  

 http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000223.html#.VFMUXfl4pcQ و شهادتنامه کورش صحتی در
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3265.html#.VFMVIvl4pcQ مراجعه کنيد.

[11] يکی ديگر از نامه های حمايت از حسن يوسفی اشکوری نامه گزارشگران بدون مرز است که در سال 2002 در اعتراض به حکم هفت سال زندان وی
http://archives.rsf.org/article.php3?id_article=4158 :منتشر شد. متن اين نامه به انگليسی در اينجا قابل دسترسی است

[12] کارگروه بازداشت خودسرانه در سال 1992 توسط کميسيون سابق حقوق بشر تاسيس شد. اين کارگروه از 26 بهمن تا 8 اسفند 1381 از ايران بازديد به
عمل آوردند. پس از اين بازديد اين هيئت گزارش خود را در تير ماه 1382 منتشر کرد. برای ديدن متن انگليسی اين گزارش اينجا را کليک کنيد:

http://www.refworld.org/docid/4090ffd30.html

Louis Joinet [13]
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http://archives.rsf.org/article.php3?id_article=4158
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