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﮲ح﮳ٮرگزاری هرا﮲ٮا – کرٮ﮵م(رٮ﮵﮳ٮٮ﮵ن) رحما﮲ٮی، ﮲ڡعال مد﮲ٮی و ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی سا﮳ٮق است که در زمان ﮴ٮحصٮ﮵ل در م﮴ڡطع مهندسی
کامٮ﮹ٮ﮵وٮ﮴ر در دا﮲ٮشگاه علم و صنعت اراک در سال ۱۳۸۵ ٮ﮴وسط ﮲ٮٮ﮵روهای امنٮ﮵تی ٮ﮳ازداشت شد و ٮ﮳ا اٮ﮴هاما﮴ٮی هم ﮹حون ٮ﮴﮳ٮلٮ﮵غ علٮ﮵ه

﮲ٮ﮲طام و ا﮴ڡدام علٮ﮵ه امن﮵ٮت ملی ﮳ٮه ﮴ٮحمل دو سال ح﮳ٮس محکوم شد.

آ﮴ڡای رحما﮲ٮی اٮ﮵ام ح﮳ٮس ﮲حود را در ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد کرما﮲ٮشاه سٮ﮹ری ﮲ٮمود و ٮ﮹س از ﮴ٮحمل کامل محکوم﮵ٮت اش، در حالی که از
﮳ٮسٮ﮵اری از ح﮴ڡوق ﮲حود ﮳ٮعنوان ﮵ٮک ز﮲ٮدا﮲ٮی محروم شده ﮳ٮود از اٮ﮵ن ز﮲ٮدان آزاد شد، ٮ﮳ا اٮ﮵ن حال در ﮵ٮک روال ﮲عٮ﮵ر﮴ڡا﮲ٮو﮲ٮی در حالی که

﮲ٮام﮳ٮرده دا﮲ٮش﮳حوی ٮ﮴رم آ﮲حر مهندسی کامٮ﮹ٮ﮵وٮ﮴ر ﮳ٮود، از ادامه ﮴ٮحصٮ﮵ل ﮲ٮٮ﮵ز محروم شد.

﮲ٮوشتار ذٮ﮵ل ﮳ٮه ﮴ڡلم اٮ﮵ن ﮲ڡعال ح﮴ڡوق ﮳ٮشر در﮳ٮردار﮲ٮده ی ﮲حاطرا﮴ٮی از ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد کرما﮲ٮشاه و مشاهدات عٮ﮵نی اٮ﮵ن دا﮲ٮش﮳حوی
محروم از ﮴ٮحصٮ﮵ل است که ﮳ٮعنوان ا﮴ڡدامی ﮳ٮرای اطالع رسا﮲ٮی و در ﮴ڡالب گزارشگری ﮲ٮ﮴ڡض ح﮴ڡوق ﮳ٮشر ﮳ٮه ﮲ٮگارش در آمده است.

اٮ﮵ن ﮲حاطرات عٮ﮵نا در ٮ﮹ی می آٮ﮵د.

ز﮲ٮدان های اوٮ﮵ن و ر﮳حاٮ﮵ی  شهر ﮳ٮه دالٮ﮵لی هم﮹حون و﮳حود ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان شنا﮲حته شدٔه سٮ﮵اسی و ٮ﮴مرکز اطالع رسا﮲ٮی ﮲ٮهاد های ح﮴ڡوق ﮳ٮشر
در ﮲حصوص وضع﮵ٮت اٮ﮵ن ز﮲ٮدان و ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی، ٮ﮴ا حدی ﮳ٮرای مردم اٮ﮵ران و حتی ﮳حامعه ﮳حها﮲ٮی شنا﮲حته شده است؛ اما

هستند ز﮲ٮدان هاٮ﮵ی که وضع﮵ٮت ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮش ﮳ٮسی اس﮲ڡناک ٮ﮴ر از اٮ﮵ن ز﮲ٮدان هاست و متاس﮲ڡا﮲ٮه در مورد شراٮ﮵ط و﮲حٮ﮵م و ﮳ٮحرا﮲ٮی اٮ﮵ن
ز﮲ٮدان ها ﮳ٮرای ا﮲ڡکار عمومی و ﮲ٮهاد های ح﮴ڡوق ﮳ٮشری ﮳ٮٮ﮵ن المللی اطالع رسا﮲ٮی آ﮲ٮ﮹حنا﮲ٮی ا﮲ٮ﮳حام ﮲ٮشده است.

ٮ﮵کی از اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ها، ز﮲ٮدان مرکزی کرما﮲ٮشاه، مشهور ﮳ٮه ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد است. ﮲ٮگار﮲ٮدٔه اٮ﮵ن مطلب ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه دو سال در اٮ﮵ن
ز﮲ٮدان، ﮳ٮه سر ﮳ٮرده و از ﮲ٮزد﮵ٮک در ﮳حرٮ﮵ان و﮴ڡاٮ﮵ع دل﮲حراشی ﮳ٮوده است. اٮ﮵ن مهم ٮ﮴ا﮳حاٮ﮵ی ست که حتی حرف زدن در موردش ٮ﮳ا

گذشت ﮹حندٮ﮵ن سال هم﮹حنان ٮ﮴اٮ﮶ٮ﮵رات ﮲حٮ﮵لی ﮳ٮدی ﮳ٮر روحٮ﮵ه ام می گذارد.

هدف از ﮲ٮوشتن اٮ﮵ن مطلب اشاره  ای کوٮ﮴اه ﮳ٮر وضع﮵ٮت ﮲عٮ﮵را﮲ٮسا﮲ٮی حاکم ﮳ٮر اٮ﮵ن ز﮲ٮدان و مصأٮ﮳ٮی که ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی و حتی
عادی ز﮲ٮدان کرما﮲ٮشاه ٮ﮳ا آن رو﮳ٮه رو هستند و لزوم ٮ﮴و﮳حه ﮲ٮهاد های دا﮲حلی و ﮳ٮٮ﮵ن المللی مدا﮲ڡع ح﮴ڡوق ﮳ٮشر ﮳ٮه وضع﮵ٮت ز﮲ٮدان های

شهرستان های دٮ﮵گر هم﮹حون ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد است.

ٮ﮹س از گذرا﮲ٮدن ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه دو ماه در سلول ا﮲ٮ﮲ڡرادی ٮ﮳ازداشتگاه ادارٔه اطالعات کرما﮲ٮشاه، ﮲ڡردای عٮ﮵د ﮴ڡرٮ﮳ان سال ۸۵ ﮳ٮه اٮ﮵ن ز﮲ٮدان
منت﮴ڡل شدم. ﮳ٮعد از اٮ﮴مام مراحل اداری ٮ﮹ذٮ﮵رش در اٮ﮴اق انت﮲طار اٮ﮵ن ز﮲ٮدان، همراه ﮹حندٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گر منت﮲طر انت﮴ڡال ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه
ز﮲ٮدان ﮳ٮودٮ﮵م، هر کس در مورد اٮ﮴هامش س﮲حن می گ﮲ڡت. ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان که از ﮲حالکو﮳ٮی ها﮵ٮش معلوم ﮳ٮود که از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سا﮳ٮ﮴ڡه دار
است،  ﮳ٮعد از اٮ﮵نکه ﮲ڡهمٮ﮵د من اٮ﮴هام سٮ﮵اسی دارم، ٮ﮳ا ٮ﮴﮳ٮسمی ﮳ٮر لب، ﮳حمله هاٮ﮵ی ﮳ٮر زٮ﮳ان آورد که ﮲ٮشان از ﮴ٮ﮳حر﮳ٮٮ﮵ات ﮹حندٮ﮵ن ٮ﮳ار

سا﮳ٮ﮴ڡه ی اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳ٮود؛ ٮ﮳ا و﮳حود گذشت ﮹حندٮ﮵ن سال از آزادی ام اما هر ٮ﮳ار ٮ﮳ا شنٮ﮵دن ﮲ٮام “دٮ﮵زل آٮ﮳اد ” اٮ﮵ن ﮳حمله دوٮ﮳اره در ذهنم
﮲حطور می کند، ” اٮ﮵ن﮳حا اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵است”. دو سال ح﮳ٮس در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان، م﮲ڡهوم ” اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵ا” را ﮳ٮراٮ﮵م روشن کرد، لمس
کردن اٮ﮵ن وا﮴ڡع﮵ٮت از ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮرای ا﮲ڡرادی هم ﮹حون من که سا﮳ٮ﮴ڡٔه ﮲ڡعال﮵ٮت های اطالع رسا﮲ٮی داشته ا﮲ٮد، مسئولٮ﮵تی ﮳ٮس دشوار ﮳ٮود

ٮ﮴ا ﮳ٮعد از آزادی ﮲ٮٮ﮵ز اشاره ﮳ٮه وضع﮵ٮت ﮲عٮ﮵ر ا﮲ٮسا﮲ٮی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان دٮ﮵زل آٮ﮳اد داشته ٮ﮳اشم.

ط﮳ٮق آمار های که روزا﮲ٮه در حال ٮ﮴﮲عٮ﮵ٮ﮵ر﮲ٮد، ٮ﮴عداد ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان اٮ﮵ن ز﮲ٮدان همٮ﮵شه از ۲ ٮ﮴ا ۳ هزار ﮲ٮ﮲ڡر در ﮲ٮوسان است. اٮ﮵ن ز﮲ٮدان دارای ۹
﮳ٮند است که اصطالحاً ﮳ٮه آن مشاوره می گوٮ﮵ند. ﮳ٮه دلٮ﮵ل آمار ٮ﮳االی ورود مواد م﮲حدر، مال﮴ڡات حضوری در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮳ٮسٮ﮵اری از

موا﮴ڡع ممنوع اعالم می شود. ﮳ٮٮ﮵شتر مال﮴ڡات ها ﮳ٮه صورت کا﮳ٮٮ﮵نی و ﮴ٮحت کنترل شدٮ﮵د ح﮲ڡا﮲طت ز﮲ٮدان ﮴ڡرار دارد.
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﮳ٮر ط﮳ٮق گ﮲ڡتٔه ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان، ﮳ٮ﮲حش ﮲ٮسوان ز﮲ٮدان کرما﮲ٮشاه که ﮴ڡ﮳ٮالً در کا﮲ٮون اصالح و ٮ﮴ر﮳ٮ﮵ٮت اٮ﮵ن شهر ﮴ڡرار داشت، ا﮲حٮ﮵راً ﮳ٮه
دا﮲حل ز﮲ٮدان کرما﮲ٮشاه منت﮴ڡل شده است.

آمار محکومٮ﮵ن ﮳ٮه اعدام در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان حدا﮴ڡل ۵۰۰ ﮴ٮن است که دارای محکوم﮵ٮت ﮴ڡطعی می ٮ﮳اشند و هر لح﮲طه احتمال ا﮳حرای
حکم آن ها و﮳حود دارد. درصد ﮳ٮٮ﮵شتر محکومٮ﮵ن ﮳ٮه اعدام ﮳ٮه ﮳حرأٮم مواد م﮲حدر، ﮴ڡتل عمد و ﮴ٮ﮳حاوز ﮳ٮه عنف مر﮳ٮوط می شو﮲ٮد.
﮳ٮٮ﮵شتر اعدام های اٮ﮵ن ز﮲ٮدان در روز ﮹حهارشن﮳ٮه و دوشن﮳ٮه ساعت ۵ ص﮳ٮح ا﮲ٮ﮳حام می گٮ﮵رد و همٮ﮵شه ﮴ڡ﮳ٮل از ساعِت ﮹حهارِ روزِ ﮴ڡ﮳ٮل،
ٮ﮴ل﮲ڡن های اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮴ڡطع می شود. ز﮲ٮدا﮲ٮی محکوم ﮳ٮه اعدام ﮳ٮه ﮳ٮند ۹ (﮳ٮند ادب) منت﮴ڡل و سحرگاه روز ﮳ٮعد ﮳ٮه محل ا﮳حرای حکم
اعدام در ﮳ٮ﮲حش ا﮲ٮگشت ﮲ٮگاری ﮳ٮرده می شود و حکم در آ﮲ٮ﮳حا ٮ﮳ا حضور مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان و ﮴ڡضات ا﮳حرای احکام ﮳ٮه مرحله ا﮳حرا

درمی آٮ﮵د.

﮳ٮر ط﮳ٮق ضوا﮳ٮط اٮ﮵ن ز﮲ٮدان، ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ٮ﮴ازه  وارد ا﮳ٮتدا ﮳ٮه مدت ده روز ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نٔه اٮ﮵ن ز﮲ٮدان منت﮴ڡل می شو﮲ٮد و ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حوان ﮲ٮٮ﮵ز ﮳ٮه
﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮳حوا﮲ٮان انت﮴ڡال می ٮ﮵ا﮳ٮند. ﮳ٮعد از اٮ﮵ن مدت ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه مشاور (﮳ٮند) ۳ منت﮴ڡل شده و از آ﮲ٮ﮳حا هم ﮳ٮعد از ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه دو ماه
﮳ٮر ط﮳ٮق ر﮲ڡتار ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه ﮳ٮند های دٮ﮵گر ﮲ڡرستاده می شو﮲ٮد. در اٮ﮵ن مدت اصل ٮ﮴﮲ڡک﮵ٮک ﮳حرأٮم ﮳ٮه ا﮳حرا در ﮲ٮمی آٮ﮵د و همه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان

أٮم از سٮ﮵اسی و ﮲عٮ﮵ر سٮ﮵اسی و ﮳حرأٮم ﮲حطر﮲ٮاک ٮ﮳ا هم ﮲ٮگهداری می شو﮲ٮد.

مشاور ۸ اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮳ٮٮ﮵شتر مر﮳ٮوط ﮳ٮه ﮳حرأٮم مواد م﮲حدر و مصرف کنندگان متادون است و ﮳ٮه گ﮲ڡتٔه ٮ﮵کی از کارمندان ﮳ٮهداری اٮ﮵ن
ز﮲ٮدان ﮳ٮه دلٮ﮵ل آمار ٮ﮳االی ٮ﮴زرٮ﮵ق مواد و ارٮ﮴﮳ٮاطات ﮳حنسی، ٮ﮴عداد زٮ﮵ادی از اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه هٮ﮹اٮ﮴﮵ٮت و اٮ﮵دز م﮳ٮتال هستند. ﮳ٮعضی
موا﮴ڡع هم در ﮳حهت تن﮳ٮٮ﮵ه اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان مد﮴ٮی آن ها را ﮳ٮه ﮳ٮند های دٮ﮵گر ٮ﮴﮳ٮعٮ﮵د می کنند و علی ر﮲عم ﮲حطر﮲ٮاک ﮳ٮودن اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان،

مسئولٮ﮵ن ﮲ٮس﮳ٮت ﮳ٮه و﮳حود ﮹حنٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮی در ﮳ٮند های دٮ﮵گر ﮳ٮی ٮ﮴﮲ڡاوت هستند.

در طول دو سالی که من در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮳ٮودم حدا﮴ڡل ۶۰ ز﮲ٮدا﮲ٮی اعدام شد﮲ٮد و ٮ﮹س از آزادی متو﮳حه شدم ﮲عٮ﮵ر از ﮹حندٮ﮵ن مورد ه﮵ٮچ
﮲ح﮳ٮری در مورد اعدام اٮ﮵ن ا﮲ڡراد منتشر ﮲ٮشده  است. اسامی ٮ﮴عدادی از آن ها ﮳ٮعدا ٮ﮴وسط من در ا﮲حتٮ﮵ار ﮲ح﮳ٮرگزاری هرا﮲ٮا ﮴ڡرار گر﮲ڡت

و منتشر شد. (﮳حالل ﮳ٮهرامی، الهٮ﮵ار ملکی، علٮ﮵رضا محمد ٮ﮹ور، اک﮳ٮر شرٮ﮵﮲ڡی و م﮲ط﮲ڡر م﮲ط﮲ڡرٮ﮵ان)

ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی اٮ﮵ن ز﮲ٮدان در ﮳حهت اعمال ﮲ڡشار ﮳ٮر آن ها و ﮳ٮر ط﮳ٮق ﮳ٮر﮲ٮامه از ٮ﮵﮹ٮش ٮ﮴عٮ﮵ٮ﮵ن شده در دا﮲حل ﮳ٮند های م﮲حتلف ز﮲ٮدان
ٮ﮹راکنده می شو﮲ٮد ٮ﮴ا نتوانند ﮳ٮه صورت گروهی روا﮳ٮط صمٮ﮵می ٮ﮳ا هم داشته ٮ﮳اشند ﮳ٮر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان عادی اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ٮ﮴اٮ﮶ٮ﮵ر ﮳ٮگذار﮲ٮد.

ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی که شمار آن ها ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ۳۰ ﮴ٮن می رسد، همواره از سوی ح﮲ڡا﮲طت اطالعات ز﮲ٮدان ﮴ٮحت ﮲ڡشار هستند و ﮳ٮه
صورت مداوم از سوی اٮ﮵ن ﮲ٮهاد مورد ٮ﮴هدٮ﮵د ﮴ڡرار می گٮ﮵ر﮲ٮد. اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان از حق داشتن کتاب های ﮲عٮ﮵ر از کتا﮳ٮ﮲حا﮲ٮه ز﮲ٮدان محروم

هستند و ﮲حا﮲ٮواده آن ها ﮲ٮمی ٮ﮴وانند کتاب های منتشر شده ﮴ڡا﮲ٮو﮲ٮی دا﮲حل اٮ﮵ران را ﮲ٮٮ﮵ز ﮳ٮرای آن ها ﮳ٮه دا﮲حل ز﮲ٮدان ﮳ٮ﮲ڡرستند.

در ﮳حهت آشناٮ﮵ی ﮲حوانندگان ٮ﮳ا وضع﮵ٮت اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان و شراٮ﮵ط س﮲حتی که ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان در ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد کرما﮲ٮشاه ٮ﮳ا آن رو﮳ٮه رو
هستند، ﮳ٮه ﮳ٮٮ﮵ان ﮲حاطرا﮴ٮی از اٮ﮵ن دوره دو ساله در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان می ٮ﮹ردازم.

﮳ٮعد از انت﮴ڡالم از ٮ﮳ازداشتگاه مٮ﮵دان ﮲ٮ﮲ڡت ﮳ٮه ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد کرما﮲ٮشاه، ﮳ٮر ط﮳ٮق ﮴ڡوا﮲ٮٮ﮵ن اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ٮ﮳اٮ﮵د ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮳حوا﮲ٮان منت﮴ڡل
می شدم ولی ﮳ٮعد از مرا﮳حعه ما ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮ﮲حش مسئول مر﮳ٮوطه ٮ﮳ا اٮ﮵ن ادعا که “ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی م﮲عز ﮳حوا﮲ٮان را شستشو می دهند”

مرا ﮳ٮه مشاور (﮳ٮند) ۳ ز﮲ٮدان منت﮴ڡل کرد﮲ٮد. از آ﮲ٮ﮳حا هم ﮳ٮه اٮ﮴اق ۲۳ که سار﮴ڡان سا﮳ٮ﮴ڡه دار در آن ﮲ٮگهداری می شد﮲ٮد، انت﮴ڡال ٮ﮵ا﮲ڡتم.
ٮ﮵کی از اولٮ﮵ن ﮳ٮر﮲حورد هاٮ﮵ی که هر ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی در ز﮲ٮدان از آن متاٮ﮶ر می شود، ﮳ٮی عدالتی ای است که از سوی دٮ﮵گر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان در
حق او صورت می گٮ﮵رد. ﮳ٮه دلٮ﮵ل آمار ٮ﮳االی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮲حطر﮲ٮاک در دٮ﮵زل آٮ﮳اد، کارمندان اٮ﮵ن ز﮲ٮدان مدٮ﮵ر﮵ٮت دا﮲حل ﮳ٮند ها را ﮳ٮه
ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮴ڡلدر و سا﮳ٮ﮴ڡه دار سٮ﮹رده ا﮲ٮد، ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮی که ﮲حود از عامالن ﮲ڡروش و ٮ﮲﮹حش مواد م﮲حدر در ز﮲ٮدان هستند، ما﮲ڡٮ﮵ای که اگر

رٮ﮵شه اش را ٮ﮹ٮ﮵گٮ﮵ری کنی ﮳ٮه ٮ﮵کی از مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮳ٮرمی گردد. اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮرای اٮ﮵نکه در کار ما﮲ڡٮ﮵ای ﮲حود د﮹حار مشکل ﮲ٮشو﮲ٮد، ٮ﮳ا
ح﮲ڡا﮲طت اٮ﮵ن ز﮲ٮدان در ﮳حهت ﮲ڡشار و اذ﮵ٮت و آزار ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی همکاری دار﮲ٮد.
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شب اول ز﮲ٮدان را در اٮ﮴ا﮴ڡی که مساحت ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵﮳ٮی آن ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵﮳ٮا ۲ در ۳ ﮳ٮود، ٮ﮳ا سٮ﮵زده ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گر گذرا﮲ٮدم. ۹ ﮲ٮ﮲ڡر روی ﮴ٮ﮲حت و ﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ه
هم کف ﮲حواب ٮ﮳ا ﮵ٮک ٮ﮹تو. در حالی که ﮹حندٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی سا﮳ٮ﮴ڡه دار اٮ﮵ن اٮ﮴اق هر ﮵ٮک ﮹حندٮ﮵ن ٮ﮹تو داشتند ٮ﮳اٮ﮵د من ٮ﮴ازه وارد، ﮵ٮک ٮ﮹تو
کث﮵ٮف و ٮ﮹ر از شٮ﮹ش ﮳ٮرای در امان ما﮲ٮدن از سرمای دی ماه است﮲ڡاده می کردم. زما﮲ٮی هم که از اٮ﮵ن وضع﮵ٮت ﮳ٮه مسئول اٮ﮴اق

اعتراض کردم، ٮ﮳ا ﮴ڡاش﮴ڡی که ﮵ٮک سمتش ٮ﮴ٮ﮵ر شده ﮳ٮود و ﮳ٮه ﮴ڡول ﮲حودش ٮ﮳ا آن می ٮ﮴وا﮲ٮست سر گاو ٮ﮹ٮ﮵ر را ﮳ٮ﮳ٮرد، گلوٮ﮵م را ﮲ڡشار داد و
گ﮲ڡت ﮳حو﮳حه سٮ﮵اسی، اٮ﮵ن﮳حا دٮ﮵زل آٮ﮳اد است ﮲ٮه ز﮲ٮدان اوٮ﮵ن، اٮ﮵ن﮳حا اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵است!

ا﮲ٮ﮳حام ﮹حنٮ﮵ن حرکا﮴ٮی از کسی که ﮲حودش هم در﮳ٮند و ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳ٮود، ﮳ٮرای کسا﮲ٮی مثل من، از شکن﮳حه های ٮ﮳از﮳حو های اطالعا﮴ٮی هم
س﮲حت ٮ﮴ر ﮳ٮود. شاٮ﮵د ﮳ٮه همٮ﮵ن ﮲حاطر ﮳ٮود که زما﮲ٮی که ﮳ٮعد از ﮵ٮک سال ﮳حهت ٮ﮹رو﮲ٮده سازی دوٮ﮳اره ﮳ٮه ٮ﮳ازداشتگاه ادارٔه اطالعات

منت﮴ڡل شدم ﮳ٮه آن ها گ﮲ڡتم که حاضر هستم ﮵ٮک سال ما﮲ٮدٔه ح﮳ٮسم را در سلول های ا﮲ٮ﮲ڡرادی ﮴ٮحمل کنم و ﮳ٮه ز﮲ٮدان ﮳ٮر﮲ٮگردم. ﮹حرا
که ﮳ٮه هر حال ﮴ٮحمل کردن ﮲حودم در ا﮲ٮ﮲ڡرادی از ﮴ٮحمل کردن ﮹حنٮ﮵ن ا﮲ڡرادی در ز﮲ٮدان، راحت ٮ﮴ر ﮳ٮود.

روز دوم ﮳ٮعد از اطالع رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان، مرا ﮳ٮه اٮ﮴اق ﮴ڡلب ﮳ٮهداری اٮ﮵ن ز﮲ٮدان منت﮴ڡل کرد﮲ٮد. در اٮ﮵ن اٮ﮴اق ﮹حهار ﮲ٮ﮲ڡر از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سازمان
ال﮴ڡاعده که ٮ﮴﮳ٮعٔه عراق و مصر ﮳ٮود﮲ٮد، ﮲ٮگهداری می شد﮲ٮد. ﮳ٮهداری اٮ﮵ن ز﮲ٮدان دو ط﮳ٮ﮴ڡه ﮳ٮود، ط﮳ٮ﮴ڡه ﮵ٮک اٮ﮴اق هاٮ﮵ی ﮳حهت آزما﮵ٮش و
معاٮ﮵نه ﮳ٮٮ﮵ماران و ﮳ٮ﮲حش دٮ﮵گری در حٮ﮵اط که ﮳ٮه ﮲ٮام اٮ﮵زوله می گ﮲ڡتند و ط﮳ٮ﮴ڡه دوم شامل اٮ﮴اق عمل، ﮳ٮ﮲حش ﮳ٮستری و ﮳ٮ﮲حش ﮴ڡلب.

﮳ٮه دلٮ﮵ل و﮳حود ٮ﮴عداد زٮ﮵ادی از ﮳ٮٮ﮵ماران هٮ﮹اٮ﮴ٮ﮵تی و اٮ﮵دزی ٮ﮳اٮ﮵د از ﮲حود مرا﮴ڡ﮳ٮت می کردٮ﮵م. شب های اول هم داد و ﮳ٮٮ﮵داد ﮵ٮک ز﮲ٮدا﮲ٮی
در اٮ﮴اق اٮ﮵زوله آرامش را از ما گر﮲ڡته ﮳ٮود و ﮲ٮمی ٮ﮴وا﮲ٮستٮ﮵م استراحت کنٮ﮵م. ﮳ٮعداً ﮳ٮراٮ﮵مان مش﮲حص شد که اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی، ٮ﮵کی از اسرای
﮳حنگ ﮳ٮوده که ﮳ٮعد از آزادی و اطالع از ازدواج همسرش ٮ﮳ا ﮳ٮرادرش ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮴ڡتل آن ها کرده و سٮ﮹س ﮲حودش را ﮳ٮه کالنتری محل
معر﮲ڡی می کند. اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی که همه او رو سرهنگ صدا می کرد﮲ٮد، ﮳ٮعد از ﮵ٮک سال در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان دٮ﮵وا﮲ٮه شده ﮳ٮود و هر از گاهی که

ٮ﮴عادل روا﮲ٮی اش ﮳ٮهم می ﮲حورد، ﮳ٮه ﮳ٮ﮲حش اٮ﮵زوله منت﮴ڡل می شد.

﮳ٮ﮲حش اٮ﮵زوله دارای ﮹حندٮ﮵ن اٮ﮴اق ﮳ٮود و هوا﮲حوری ﮲ٮداشت و ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان م﮳ٮتال ﮳ٮه اٮ﮵دز و هٮ﮹اٮ﮴﮵ٮت و ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮی که ٮ﮴عادل روا﮲ٮی ﮲ٮداشتند،
﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮ﮲حش منت﮴ڡل می کرد﮲ٮد. ﮹حندٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی که ﮳ٮه دلٮ﮵ل مشکالت زٮ﮵اد د﮹حار ﮲ٮاراحتی روحی و روا﮲ٮی ﮳ٮود﮲ٮد ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮ﮲حش منت﮴ڡل

شد﮲ٮد و در همٮ﮵ن ﮳ٮ﮲حش از طرٮ﮵ق دٮ﮵گر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه هٮ﮹اٮ﮴﮵ٮت م﮳ٮتال شده ﮳ٮود﮲ٮد.

ٮ﮵کی از روزی های دی ماه زمستان سال ۸۵، ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ز﮲ٮدان ٮ﮳ازٮ﮹روری شهر کرما﮲ٮشاه، که ﮳ٮه دلٮ﮵ل ا﮳ٮتال ﮳ٮه هٮ﮹اٮ﮴﮵ٮت روز های
آ﮲حر عمرش را سٮ﮹ری می کرد؛ ﮳ٮه ﮳ٮ﮲حش اٮ﮵زوله منت﮴ڡل کرد﮲ٮد و ﮳ٮعد از ۱۵ روز زما﮲ٮی هم که مرد، سرٮ﮳ازان ﮳حنازه اش را ٮ﮴ا ص﮳ٮح ﮳ٮر
روی ﮳ٮرف حٮ﮵اط ﮳ٮهداری رها کرده و ٮ﮹س از آن ﮴ٮحوٮ﮵ل ﮲حا﮲ٮواده اش داد﮲ٮد. دٮ﮵دن صحنٔه ﮳حنازٔه ﮳حوا﮲ٮی که ﮳ٮه دالٮ﮵ل ﮲ٮامعلومی در
دام اعتٮ﮵اد و ﮳ٮٮ﮵ماری ا﮲ڡتاده و روی زمٮ﮵ن   رها شده ﮳ٮود، دل و و﮳حدان هر کسی را ﮳ٮه لرزه در می  آورد. ٮ﮳ا ﮲حود ﮲ڡکر می کردم شاٮ﮵د
اٮ﮵ن ﮳حوان هم زما﮲ٮی ﮳ٮرای ﮲حود ش﮲حصٮ﮵تی داشته و مشکالت ز﮲ٮدگی وی را ﮳ٮه اٮ﮵ن﮳حا کشٮ﮵ده است، ﮹حرا ٮ﮳اٮ﮵د ٮ﮳ا وی ﮹حنٮ﮵ن ر﮲ڡتاری

شود، ر ها﮵ٮش کرد﮲ٮد ٮ﮴ا ﮳ٮمٮ﮵رد، مو﮴ڡعی هم که مرد اٮ﮵﮹حنٮ﮵ن ﮲عٮ﮵ر ا﮲ٮسا﮲ٮی ٮ﮳ا ﮳حنازه اش ر﮲ڡتار می کنند.

در مدت ﮹حهل روزی که در اٮ﮵ن ﮳ٮهداری ﮳ٮودم، ﮳ٮه دلٮ﮵ل اٮ﮵نکه ﮲عذای ز﮲ٮدان از سوی ٮ﮵کی از اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮٮ﮵مار ٮ﮴﮴ڡسٮ﮵م می شد، از
ٮ﮴رس ا﮳ٮتال ﮳ٮه ﮳ٮٮ﮵ماری  های ع﮲ڡو﮲ٮی، تنها م﮳ح﮳ٮور ﮳ٮه مصرف کنسرو ماهی و ﮲حاوٮ﮵ار ٮ﮳ادم﮳حان ﮳ٮودم و روز هاٮ﮵ی هم که ﮲ڡروشگاه دا﮲حل
﮳ٮند های ز﮲ٮدان ﮳ٮسته  ﮳ٮود، ٮ﮳اٮ﮵د گرسنه می ما﮲ٮدم. در اٮ﮵ن مدت تنها ﮵ٮک ٮ﮳ار آن هم ٮ﮳ا هماهنگی ح﮲ڡا﮲طت ز﮲ٮدان ٮ﮴وا﮲ٮستم ﮳ٮه صورت
کا﮳ٮٮ﮵نی ٮ﮳ا ﮲حا﮲ٮواده ام مال﮴ڡات کنم. ﮳ٮه دلٮ﮵ل شنود مکالمات کا﮳ٮٮ﮵نی، در مٮ﮵ان صح﮳ٮت  ٮ﮳ا ﮲حا﮲ٮواده ام از من ﮲حواسته شد که ﮳ٮه ﮲ڡارسی
حرف ﮳ٮز﮲ٮم ﮹حون آن ها ﮴ڡادر ﮳ٮه ﮲ڡهم زٮ﮳ان کردی ﮲ٮٮ﮵ستند. ع﮳حب شکن﮳حه گاهی ست که آن ها می ﮲حواستند از حق صح﮳ٮت کردن ﮳ٮه

زٮ﮳ان مادری ﮲حودم هم ﮳ٮگذرم؛ ٮ﮳له اٮ﮵ن﮳حا اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵است.

﮳ٮعد از ﮹حهل روز و در ٮ﮴ارٮ﮵خ ۱۷ ﮳ٮهمن ماه، از ز﮲ٮدان ﮳ٮه ٮ﮳ازداشتگاه ستاد ﮲ح﮳ٮری ادارٔه اطالعات سنندج منت﮴ڡل شدم و از آ﮲ٮ﮳حا هم
﮳ٮعد از ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ﮵ٮک ماه دوٮ﮳اره ﮳ٮه ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد ٮ﮳ازگشتم. ﮳ٮعد از انت﮴ڡال دوٮ﮳اره ﮳ٮه ز﮲ٮدان، مسئول ٮ﮹ذٮ﮵رش اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮲ٮامه

عودت ادارٔه اطالعات سنندج را کا﮲ڡی ﮲ٮدا﮲ٮست و ﮳ٮه ماموران ادارٔه اطالعات اعالم کرد که ٮ﮳اٮ﮵د ﮲ٮامٔه دادستان داالهو ﮳حهت عودت
من ﮳ٮه ز﮲ٮدان روی ٮ﮹رو﮲ٮده و﮳حود داشته ٮ﮳اشد. ﮳ٮه ﮳حهت اٮ﮵نکه محل ٮ﮳ازداشت من شهرستان داالهو ﮳ٮود، ٮ﮳ار دٮ﮵گر ﮳ٮه دادگاه اٮ﮵ن شهر
﮳ٮرده شدم. ﮳ٮه دلٮ﮵ل شلو﮲عی ﮳حاده، در زمان ساعات اداری ﮳ٮه دادگاه ﮲ٮرسٮ﮵دٮ﮵م و هنگام مرا﮳حعه، متو﮳حه ٮ﮴عطٮ﮵لی دادگاه شدٮ﮵م. از
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طرٮ﮵ق ٮ﮵کی از سرٮ﮳ازان ٮ﮳ا رٔٮ﮵ٮس دادگستری ٮ﮴ماس گر﮲ڡته شد ٮ﮴ا در ﮳حرٮ﮵ان حضور من ﮴ڡرار ﮳ٮگٮ﮵رد شه﮳ٮازی رٔٮ﮵ٮس دادگاه اعالم کرد که
ٮ﮳ا ﮳ٮهرامٮ﮵ان دادستان ٮ﮴ماس ﮲حواهد گر﮲ڡت. ماموران ادارٔه اطالعات من را ﮳ٮه دا﮲حل سا﮲حتمان دادگاه منت﮴ڡل کرده و ﮳ٮه ﮵ٮک مٮ﮵له
دا﮲حل سالن انت﮲طار اٮ﮵ن دادگاه ﮳ٮسته و ٮ﮳ا هماهنگی سرٮ﮳ازان ﮲ٮگه﮳ٮان دادگاه درهای سا﮲حتمان را ﮳ٮه روی من ﮴ڡ﮲ڡل کرد﮲ٮد. آن ها از
سرٮ﮳ازان ﮲حواستند از ٮ﮹شت شٮ﮵شٔه در ورودی سا﮲حتمان موا﮲طب حرکات من ٮ﮳اشند. ﮲حودشان هم ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲حاموش ﮳ٮودن موٮ﮳اٮ﮵ل

دادستان ﮳ٮه ﮲حا﮲ٮٔه وی در دا﮲حل شهر مرا﮳حعه کرد﮲ٮد. ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ﮵ٮک ساعت ﮳ٮدون آب و ٮ﮳ا ٮ﮴و﮳حه ﮳ٮه ﮲ٮٮ﮵از شدٮ﮵د ﮳ٮه دستشوٮ﮵ی ر﮲ڡتن در
اٮ﮵ن سالن ﮳ٮسته شده ﮳ٮودم و ﮲ٮمی ٮ﮴وا﮲ٮستم حرکت ﮳ٮکنم و سرٮ﮳ازان هم حق ﮲ٮزد﮵ٮک شدن ﮳ٮه من را ﮲ٮداشتند. عا﮴ڡ﮳ٮت ﮳ٮهرامٮ﮵ان
دادستان داالهو ﮳ٮه همراه ماموران اطالعا﮴ٮی ﮳ٮه دادگاه آمد. ﮳ٮعد از ٮ﮳از کردن دست﮳ٮند ﮳ٮه دا﮲حل اٮ﮴اق دادستان ر﮲ڡتٮ﮵م، هنوز روی
صندلی ننشسته ﮳ٮودم که ٮ﮳ا صدای ٮ﮳لند گ﮲ڡت: “رحما﮲ٮی، من مثل ﮳ٮ﮹حه های ادارٔه اطالعات ﮲ٮٮ﮵ستم، من از آن ها ٮ﮴ٮ﮵زٮ﮴ر هستم. ٮ﮴و
می ﮲حواستی ٮ﮳ا گر﮲ڡتن ﮲ڡٮ﮵لم و ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵ق در مورد اعتٮ﮵اد و اٮ﮵دز و انتشار آن، ﮹حهرٔه م﮴ڡدس ﮳حمهوری اسالمی را م﮲حدوش کنی و ﮴ڡصد

داشتی ﮳حمهوری اسالمی را مس﮳ٮب اٮ﮵ن معضالت ﮲ٮشان ﮳ٮدهی.”

ماموران اداره ی اطالعات که شاهد حرکات ﮲عٮ﮵ر معمولی دادستان شده ﮳ٮود﮲ٮد، همدٮ﮵گر را ﮲ٮگاه کرده و ل﮳ٮ﮲حند رٮ﮵زی می زد﮲ٮد.
﮳ٮهرامٮ﮵ان ﮳ٮعد از ﮹حندٮ﮵ن ٮ﮹رسش در حالی که کٮ﮵﮲ڡر ﮲حواست را تن﮲طٮ﮵م می کرد از من ٮ﮹رسٮ﮵د” دوست داری ﮹حند سال ﮳ٮهت ز﮲ٮدان
﮳ٮدهم. دو سال ﮲حو﮳ٮه، سه سال ﮹حی؟ ﮲ٮه ولی ﮳ٮرای اٮ﮵نکه ٮ﮳ار دٮ﮵گر د﮲ٮ﮳ٮال ﮲ڡعال﮵ٮت های سٮ﮵اسی ﮲ٮری ٮ﮹نج سال ﮳ٮهت می دهم ٮ﮴ا ﮳ٮری
ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد  درس ع﮳ٮرت ﮳ٮگٮ﮵ری.” و در آ﮲حر گ﮲ڡت ” اصال شما اهل سنت ها ﮹حشم دٮ﮵دن ﮵ٮک ﮲ٮ﮲طام شٮ﮵عه را در ﮳حهان ﮲ٮدارٮ﮵د و
همٮ﮵شه سعی در ﮳ٮرا﮲ٮدازی اٮ﮵ن ﮲ٮ﮲طام داشته اٮ﮵د.” ﮳ٮعد از اٮ﮴مام ﮳حلسه دادگاه در ساعت ۸ شب دوٮ﮳اره ﮳ٮه سمت کرما﮲ٮشاه و ز﮲ٮدان
دٮ﮵زل آٮ﮳اد حرکت کردٮ﮵م. در مسٮ﮵ر کرما﮲ٮشاه ٮ﮵کی از ماموران ﮳ٮه راننده گ﮲ڡت “حا﮳حی اٮ﮵ن ﮴ڡاضی ما هم که ﮵ٮک ﮴ٮ﮲حته کم داشت.”

راننده هم در ﮳حوا﮳ٮش گ﮲ڡت “از حرکات و صح﮳ٮت هاش معلوم ﮳ٮود اصال ﮴ڡاطٮ﮵ه. “

ساعات ۱۱ شب ﮳ٮه درب ورودی ز﮲ٮدان رسٮ﮵دٮ﮵م. ﮳ٮعد از ﮴ٮحوٮ﮵ل من ﮳ٮه واحد ٮ﮹ذٮ﮵ر﮵ٮش، مسئول مر﮳ٮوطه ٮ﮳ا رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان ٮ﮴ل﮲ڡنی ٮ﮴ماس
گر﮲ڡت و اعالم کرد که مرا از ادارٔه اطالعات ﮳ٮه ز﮲ٮدان عودت داده ا﮲ٮد. ﮲ڡرزادی رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان ﮲ٮٮ﮵ز دستور داد که من را ﮳ٮه ﮳ٮند ۹ (﮳ٮند

ادب) منت﮴ڡل کنند.

﮳ٮه دستور مسئول کش﮵ٮِک شب ز﮲ٮدان، همراه ﮵ٮک سرٮ﮳از ﮳ٮه سمت ﮳ٮند ۹ حرکت کردٮ﮵م، در راه سرٮ﮳از و﮲طٮ﮵﮲ڡه که اهل ﮳حوا﮲ٮرود ﮳ٮود
در مورد اٮ﮴هامم از من سوال کرد، ﮳ٮعد از اٮ﮵نکه ﮲ڡهمٮ﮵د ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی هستم ٮ﮳ا ٮ﮴ع﮳حب از من سوال کرد “اعدامی هستی؟” من
هم ٮ﮳ا شو﮲حی گ﮲ڡتم: “اعدامی ﮹حٮ﮵ه ٮ﮳اٮ﮳ا! من هنوز حکم ﮲ٮگر﮲ڡتم.” ٮ﮳ا ا﮳ٮراز ٮ﮴ع﮳حب گ﮲ڡت “ٮ﮹س ﮹حرا گ﮲ڡتند ٮ﮳اٮ﮵د ﮳ٮه ﮳ٮند ۹ منت﮴ڡل

﮳ٮشوی؟” من هم که ٮ﮴ا آن شب در مورد ﮳ٮند ۹ اطالعات ﮲حاصی ﮲ٮداشتم، گ﮲ڡتم: “مگه ﮳ٮند ۹ ﮹حطور ﮳ٮندی هست؟” وی هم گ﮲ڡت
“﮳ٮند ۹ ﮳ٮندی ﮳ٮرای ﮲ٮگهداری ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حرأٮم ﮲حطر﮲ٮاک و ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان محکوم ﮳ٮه اعدام در روز ﮴ڡ﮳ٮل از ا﮳حرای حکم است و هم ﮹حنٮ﮵ن

﮳ٮرای تن﮳ٮٮ﮵ه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮی مت﮲حلف در ز﮲ٮدان، آن  ها را ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮند منت﮴ڡل می کنند.” ﮳ٮعد هم از روی دلسوزی ﮳ٮه من س﮲ڡارش کرد که ٮ﮳اٮ﮵د
موا﮲طب ﮲حودم ٮ﮳اشم ﮹حون ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮسٮ﮵ار ﮲حطر﮲ٮاکی در اٮ﮵ن ﮳ٮند ﮲ٮگهداری می شو﮲ٮد.

در ﮳ٮند ۹ که در وا﮴ڡع ﮵ٮک اٮ﮴اق ﮳ٮزگ ٮ﮳ا مساحت ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵﮳ٮا ۵ در ۴ ﮳ٮود، ٮ﮳ا ﮵ٮک دستشوٮ﮵ی در دا﮲حل و ﮳ٮدون هوا﮲حوری، ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ۱۱
ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮲ٮگهداری می شد. ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان اٮ﮵ن ﮳ٮند از حق ٮ﮴ل﮲ڡن و مال﮴ڡات محروم ﮳ٮود﮲ٮد. ﮳ٮعد از انت﮴ڡالم ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮند متو﮳حه شدم، که ﮳ٮٮ﮵شتر
اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه علت درگٮ﮵ری ٮ﮳ا مامورٮ﮵ن، ﮴ٮ﮳حاوز ﮳ٮه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حوان، حمل و ٮ﮲﮹حش مواد م﮲حدر در ز﮲ٮدان، ﮳حهت تن﮳ٮٮ﮵ه ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮند
منت﮴ڡل شده ا﮲ٮد. هدف رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان از انت﮴ڡالم ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮند ٮ﮴رسا﮲ٮد﮲ٮم و هشدار ﮲عٮ﮵ر مست﮴ڡٮ﮵م که ٮ﮳اٮ﮵د موا﮲طب عملکردم در آٮ﮵نده
ٮ﮳اشم؛ ﮳ٮود. شاٮ﮵د ٮ﮵کی از س﮲حت ٮ﮴رٮ﮵ن شکن﮳حه هاٮ﮵ی که علٮ﮵ه ﮵ٮک ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی اعمال می شود اٮ﮵ن است که ﮳ٮه ا﮳ح﮳ٮار در کنار
ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان مصرف کننده مواد م﮲حدر و ﮲حطر﮲ٮاک مح﮳ٮوس و از ﮲ٮزد﮵ٮک شاهد ر﮲ڡتار ﮲عٮ﮵را﮲ٮسا﮲ٮی آن ها ٮ﮳اشد و ا﮲حتٮ﮵اری ﮲ٮٮ﮵ز ﮳ٮرای

﮳حلوگٮ﮵ری از اٮ﮵ن موارد ﮲ٮداشته ٮ﮳اشد. حضور در اٮ﮴ا﮴ڡی که ز﮲ٮدا﮲ٮی ٮ﮳ا ﮳ٮهره گٮ﮵ری از زور و مواد م﮲حدری که در ا﮲حتٮ﮵ار دارد در ﮳حلوی
﮹حشم دٮ﮵گر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳حوا﮲ٮی ﮴ٮ﮳حاوز می کرد و مصرف مواد م﮲حدر از سوی ٮ﮴مام ا﮲ڡرادی که در ﮵ٮک اٮ﮴اق ٮ﮳ا هم مح﮳ٮوس
هستٮ﮵د، ﮳ٮسی درد﮲ٮاک و شکن﮳حه ٮ﮵ست که روح و روا﮲ٮت را ﮳ٮه شدت ﮴ٮحت ﮲ڡشار ﮴ڡرار می دهد و حس انت﮴ڡام ﮳حوٮ﮵ی از ا﮲ڡرادی که ٮ﮴و
را در ﮹حنٮ﮵ن شراٮ﮵ط س﮲حتی ﮴ڡرار داده ا﮲ٮد، ﮲ڡکر و ذهنت را مش﮲عول می کند. تنها عکس العمل من در اٮ﮵ن زمان تنها می ٮ﮴وا﮲ٮست اٮ﮵ن
ٮ﮳اشد که آن ها دوری گزٮ﮵نم. ﮵ٮک ٮ﮳ار ﮲حواستم ٮ﮳ا ٮ﮵کی از ﮲ٮگه﮳ٮا﮲ٮان در اٮ﮵ن مورد حرف ﮳ٮز﮲ٮم، اما در کمال ﮲ٮاٮ﮳اوری متو﮳حه شدم، آن

﮲ٮگه﮳ٮان که کارمند رسمی ز﮲ٮدان ﮳ٮود ﮲حود در ﮴ڡ﮳ٮال ٮ﮹ول، سٮ﮵گار و مواد اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان را ٮ﮴امٮ﮵ن می ﮲ٮماٮ﮵د.
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﮹حند روز ﮳ٮعد ﮵ٮک ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گر را که ا﮴ڡدام ﮳ٮه اعتصاب ﮲عذا کرده ﮳ٮود، ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮند منت﮴ڡل کرد﮲ٮد. وحشتناک ﮳ٮود، اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳حوان
﮳ٮه دلٮ﮵ل اذ﮵ٮت و آزارش از سوی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سا﮳ٮ﮴ڡه دار ا﮴ڡدام ﮳ٮه دو﮲حتن لب، ٮ﮹لک های ﮹حشم و ﮳ٮستن گوشش کرده ﮳ٮود. در وا﮴ڡع

ح﮲ڡا﮲طت و رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان ﮳ٮه ﮳حای گوش کردن ﮳ٮه در﮲حواست اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی وی را ﮳ٮه ﮳ٮند ۹ منت﮴ڡل کرده ﮳ٮود﮲ٮد. گوٮ﮵ا در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ه﮵ٮچ
گوش شنواٮ﮵ی و﮳حود ﮲ٮداشت و ز﮲ٮدا﮲ٮی ٮ﮳اٮ﮵د ذره ذره می سو﮲حت و می سا﮲حت.

ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گری ﮳ٮه ﮲ٮام ﮲ڡرشاد که از شدت ﮲حماری ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲حودز﮲ٮی در حمام ﮳ٮه صورت ﮳ٮرٮ﮵دن شکمش ٮ﮴ا ٮ﮹اره کردن روده کرده ﮳ٮود
و ﮳ٮه دلٮ﮵ل شدت ﮲حو﮲ٮرٮ﮵زی ﮳ٮٮ﮵هوش شده و ﮳ٮه ﮳ٮٮ﮵مارستان ﮲حارج از ز﮲ٮدان منت﮴ڡل شده ﮳ٮود، ﮳ٮه دستور مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان ٮ﮹س از ﮳ٮه

هوش آمدن و ا﮲ٮ﮳حام عمل ﮳حراحی، ٮ﮳ا ٮ﮹ا﮳ٮند و دست ﮳ٮند ﮳ٮه ﮳ٮند ۹ منت﮴ڡل شد. اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی در حالی ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮند منت﮴ڡل شد که هنوز
در وضع﮵ٮت ﮳ٮسٮ﮵ار ﮳ٮدی ﮴ڡرار داشت و ﮳ٮعد از انت﮴ڡالش ﮲ٮٮ﮵ز ﮳حلوی درب ورودی اٮ﮵ن ﮳ٮند ﮳ٮه شدت از سوی ٮ﮵کی از ﮲ٮٮ﮵رو های گارد وٮ﮵ژه
ز﮲ٮدان مورد ضرب و شتم ﮴ڡرار گر﮲ڡت. ٮ﮳ا مرا﮳حعٔه ٮ﮵کی از ا﮲ڡسر های شٮ﮵﮲ڡت ش﮳ٮا﮲ٮٔه ز﮲ٮدان ﮳ٮه ﮳ٮند از وی در﮲حواست کردٮ﮵م که وی را

حدا﮴ڡل ﮳ٮه ﮳ٮهداری دا﮲حل ز﮲ٮدان منت﮴ڡل کنند، اما وی گ﮲ڡت: “اٮ﮵ن حٮ﮵وان ٮ﮳اٮ﮵د ٮ﮴وی ﮳ٮند ۹ ٮ﮳اشد ٮ﮴ا مثل سگ ﮳حان ﮳ٮدهد.”

ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه ﮲ٮام م﮳حت﮳ٮی هم که در حٮ﮵ن اعزام ﮳ٮه دادگاه شهرستان ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲ڡرار کرده ﮳ٮود ﮳ٮعد از دستگٮ﮵ری م﮳حدد ٮ﮴وسط
﮲ٮٮ﮵رو های ٮ﮵گان وٮ﮵ژٔه ز﮲ٮدان، مورد ضرب و شتم شدٮ﮵د ﮴ڡرار گر﮲ڡت ﮳ٮطورٮ﮵که دست وی د﮹حار شکستگی شدٮ﮵د شد و ﮳ٮه دلٮ﮵ل ضرٮ﮳ات
شدٮ﮵د وی ﮴ڡادر ﮳ٮه راه ر﮲ڡتن ﮲ٮ﮳ٮود. مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان ٮ﮹س از اٮ﮵نکه ﮲ڡهمٮ﮵د﮲ٮد اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮴ٮصمٮ﮵م ﮳ٮه شکا﮵ٮت از مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان را دارد،
﮳ٮه مدت ﮹حند ماه ٮ﮴ا ﮳ٮه﮳ٮودی کامل و ﮲ٮاٮ﮹دٮ﮵د شدن ﮳ٮ﮴ڡاٮ﮵ای ضرب و شتم وی را ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮند منت﮴ڡل کرد﮲ٮد و در اٮ﮵ن مدت وی را از

مال﮴ڡات و ٮ﮴ل﮲ڡن ﮲ٮٮ﮵ز محروم کرد﮲ٮد.

﮳ٮعدها و در سال ۸۷ و ٮ﮹س از ﮲ٮامگذاری اٮ﮵ن ﮳ٮند ﮳ٮه ﮳ٮند ادب، ط﮳ٮق گ﮲ڡته های ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان گارد وٮ﮵ژٔه ز﮲ٮدان روزی ﮵ٮک ٮ﮳ار ٮ﮳ا
﮴ٮشکٮ﮵ل ٮ﮴و﮲ٮلی در ﮳حلوی اٮ﮵ن ﮳ٮند، ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان را م﮳ح﮳ٮور ﮳ٮه حرکت از دا﮲حل اٮ﮵ن ٮ﮴و﮲ٮل می کرد﮲ٮد و ﮲ٮٮ﮵رو های گارد ﮲ٮٮ﮵ز ٮ﮳ا ٮ﮳اٮ﮴وم و مشت و
لگد، ا﮴ڡدام ﮳ٮه ضرب و شتم شدٮ﮵د ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان می ﮲ٮمود﮲ٮد و ٮ﮴و﮳حٮ﮵ه اٮ﮵ن ر﮲ڡتار ﮲عٮ﮵را﮲ٮسا﮲ٮی از سوی مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان ادب کردن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان

مت﮲حلف ﮳ٮود.

ٮ﮳له اٮ﮵ن﮳حا دٮ﮵زل آٮ﮳اد است، اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵ا!

در راستای اعمال ﮲ڡشار ﮳ٮٮ﮵شتر اٮ﮵ن ٮ﮳ار در ٮ﮴ارٮ﮵خ ۱۴ اس﮲ڡندماه، از ﮳ٮند ۹ ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ز﮲ٮدان منت﮴ڡل شدم و ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ﮵ٮک سال و ﮲ٮٮ﮵م
و ٮ﮴ا زمان آزادی، در ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نٔه ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد ﮴ٮحمل ح﮳ٮس کردم. در حالی که ط﮳ٮق ﮴ڡوا﮲ٮٮ﮵ن و ضوا﮳ٮط ز﮲ٮدان هر ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳ٮه محض
ورود ﮳ٮه ز﮲ٮدان ﮳ٮه مدت حداکثر ۱۰ روز در ﮳ٮ﮲حش ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮲ٮگهداری می شود و ٮ﮹س از آن ٮ﮳اٮ﮵ستی ﮳ٮه ﮳ٮند های اصلی دا﮲حل ز﮲ٮدان

منت﮴ڡل گردد.

﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮳ٮه دلٮ﮵ل اٮ﮵نکه محلی مو﮴ڡت ﮳ٮرای ﮲ٮگهداری ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان است، ﮲ڡا﮴ڡد هر گو﮲ٮه امکا﮲ٮات اولٮ﮵ه است و ﮲عٮ﮵ر از ﮵ٮک هوا﮲حوری
کو﮹حک و ﮲ڡروشگاه، امکا﮲ٮات دٮ﮵گری ﮲ٮداشت. در ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد ٮ﮴مام روز﮲ٮامه  های اصالح طلب از سال ۸۴ ٮ﮳ا سر کار آمدن

احمدی ﮲ٮژاد ممنوع شد و ﮲عٮ﮵ره از روز﮲ٮامه  های اٮ﮵ران، کٮ﮵هان، اطالعات و همشهری ه﮵ٮچ روز﮲ٮامٔه دٮ﮵گری در اٮ﮵ن ز﮲ٮدان در ا﮲حتٮ﮵ار
ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮴ڡرار ﮲ٮمی گر﮲ڡت. من هم در طول مدت دو سالی که در ز﮲ٮدان ﮳ٮودم تنها سه ماه آن هم ٮ﮳ا اعتراض و ﮲ٮامه ﮲ٮگاری زٮ﮵اد
ٮ﮴وا﮲ٮستم حق اشتراک روز﮲ٮامه اٮ﮵ران و همشهری را ﮳ٮگٮ﮵رم. ﮵ٮک ٮ﮳ار هم ﮳ٮعد از در﮲حواست ﮲ڡراوان ٮ﮳ا ﮴ٮحوٮ﮵ل کتاب آموزش زٮ﮳ان

ا﮲ٮگلٮ﮵سی از طرٮ﮵ق ﮲حا﮲ٮواده ام در زمان مال﮴ڡات موا﮲ڡ﮴ڡت کرد﮲ٮد، ولی ﮳ٮه محض درٮ﮵ا﮲ڡت کتاب ها ح﮲ڡا﮲طت ز﮲ٮدان اٮ﮵ن کتاب ها را ﮳ٮه
ادارٔه اطالعات عودت داد ٮ﮴ا ﮳ٮررسی شود که آٮ﮵ا امکان در ا﮲حتٮ﮵ار گذاشتن آن ﮳ٮرای من و﮳حود دارد ٮ﮵ا ﮲ٮه، ﮵ٮک ماه ﮴ڡ﮳ٮل از آزادی، اٮ﮵ن

کتاب ها ﮳ٮعد از ﮳ٮررسی ﮹حند ماهه، در ا﮲حتٮ﮵ار من گذاشته شد.

در ٮ﮴ارٮ﮵خ ۱۵ اس﮲ڡندماه و ﮵ٮک روز ﮳ٮعد از انت﮴ڡالم ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه، از سوی ا﮳حرای احکام ز﮲ٮدان ﮳حهت عودت ﮳ٮه دادگاه اسالم آٮ﮳اد ﮲عرب
﮲ڡرا﮲حوا﮲ٮده شدم. همراه سرٮ﮳از ا﮳حرای احکام ﮳ٮه ﮳ٮ﮲حش درب وردی ز﮲ٮدان ر﮲ڡته و از آ﮲ٮ﮳حا ﮴ٮحوٮ﮵ل ﮵ٮک ا﮲ڡسر و﮲طٮ﮵﮲ڡه ﮲ٮٮ﮵روی انت﮲طامی

داده شدم. ا﮲ڡسر و﮲طٮ﮵﮲ڡه ا﮳ٮتدا از من ﮲حواست هزٮ﮵نه ر﮲ڡت و آمد ﮳ٮه دادگاه را از د﮲ڡتر﮹حه حساب ﮲حود ﮳ٮرداشت کرده و ٮ﮳ا ﮲حود ﮳ٮ﮳ٮرم.
در کمال ٮ﮴ع﮳حب ٮ﮳ا هماهنگی ا﮲ڡسر ٮ﮹ذٮ﮵رش ز﮲ٮدان، د﮲ڡتر﮹حٔه حساب من را ﮳ٮه ٮ﮳ا﮲ٮک ﮲ڡرستاده و هزٮ﮵نٔه کراٮ﮵ٔه ماشٮ﮵ن و صرف ﮲ٮهار دو

﮲ٮ﮲ڡر را ﮳ٮدون اٮ﮵نکه من رضاٮ﮵تی داشته ٮ﮳اشم، از من گر﮲ڡتند.
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﮳ٮعد هم از م﮴ڡا﮳ٮل ز﮲ٮدان ﮵ٮک ٮ﮴اکسی کراٮ﮵ه کرده و ﮳ٮه سمت دادگاه اسالم آٮ﮳اد ﮲عرب حرکت کردٮ﮵م. ﮳ٮعد از رسٮ﮵دن ﮳ٮه دادگاه، ﮳ٮه
شع﮳ٮٔه ﮵ٮک دادگاه ا﮲ٮ﮴ڡالب ﮳ٮه رٮ﮵است ﮴ڡاضی محمودٮ﮵ان ر﮲ڡته و از آ﮲ٮ﮳حا ٮ﮴وسط منشی وی ﮳حهت ﮳ٮرگزاری ﮳حلسه و﮴ڡت ٮ﮴عٮ﮵ٮ﮵ن گردٮ﮵د.
﮳ٮعد از اٮ﮵نکه ٮ﮵کی از هم﮳ٮندهای من از ز﮲ٮدان ٮ﮳ا ﮲حا﮲ٮواده ام ٮ﮴ماس گر﮲ڡته ﮳ٮود ٮ﮹در و مادر من ﮲ٮٮ﮵ز، ﮲حود را ﮲ڡوری ﮳ٮه دادگاه ا﮲ٮ﮴ڡالب

رسا﮲ٮده و ٮ﮴وا﮲ٮستند مرا مال﮴ڡات کنند. ﮳ٮعد از ﮲ٮٮ﮵م ساعت و حضور ﮲ٮماٮ﮵ندٔه ادارٔه اطالعات ﮳حلسه دادگاه شروع شد.

﮴ڡاضی محمودٮ﮵ان ﮳ٮعد از مطالعٔه ٮ﮹رو﮲ٮده، در حالی که ٮ﮳ا ﮳ٮی احترامی ٮ﮹در و مادرم را از ﮳حلسه ﮳ٮٮ﮵رون کرد، ٮ﮳ا ﮲ٮ﮵ٮش ﮲حندی گ﮲ڡت:
“من آرزو داشتم ٮ﮹سرم در اٮ﮵ن دا﮲ٮشگاه و رشتهاٮ﮵ی که ٮ﮴و درس ﮲حوا﮲ٮدی، ﮴ڡ﮳ٮول شود، حاال ٮ﮴و آمدی علٮ﮵ه ﮳حمهوری اسالمی ﮲ڡعال﮵ٮت

کنی؟” سٮ﮵اسی می 

وی که ﮳ٮه شدت عص﮳ٮا﮲ٮی شده ﮳ٮود گ﮲ڡت که اعدامت می کنم ٮ﮴ا درس ع﮳ٮر﮴ٮی ﮳ٮشوی ﮳ٮرای ا﮲ڡرادی مثل ﮲حودت. سرٮ﮳ازی که مرا ﮳ٮه
او دست﮳ٮند زده ﮳ٮود﮲ٮد ﮳ٮعد از شنٮ﮵دن اٮ﮵ن حرف ها د﮹حار لرزش ﮳ٮد﮲ٮی شدٮ﮵دی شد، لرزش دست و ٮ﮹ای سرٮ﮳از را ٮ﮳ا ٮ﮴و﮳حه ﮳ٮه اٮ﮵نکه ﮳ٮه
دستمان، دست﮳ٮند زده ﮳ٮود﮲ٮد ﮳ٮه ﮲حو﮳ٮی احساس می کردم. محمودٮ﮵ان که ﮴ڡصد داشت م﮴ڡا﮳ٮل ﮲ٮماٮ﮵ندٔه ادارٔه اطالعات اسالم آٮ﮳اد

﮲عرب ﮲حودی ﮲ٮشان دهد، گ﮲ڡت: “حاال ۵ سال ز﮲ٮدان ﮳ٮرا﮵ٮت صادر می کنم ٮ﮴ا در ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد معنی ا﮴ڡدام علٮ﮵ه امن﮵ٮت ﮳حمهوری
اسالمی را درک کنی.”

هنگامی که ﮴ڡاضی از من ﮲حواست آ﮲حرٮ﮵ن د﮲ڡاع را ﮳ٮه صورت کت﮳ٮی روی ﮳ٮرگه ﮳ٮنوٮ﮵سم؛ من تنها ﮲ٮوشتم، “هر کاری کردم ﮳ٮرای د﮲ڡاع
و آسا﮵ٮش مردم ﮳ٮوده و از همه ﮹حٮ﮵ز ﮲حود گذشته ام که ﮳ٮرای آن ها م﮲ڡٮ﮵د ٮ﮳اشم و اٮ﮴هام ا﮴ڡدام علٮ﮵ه امن﮵ٮت ملی را ﮴ڡ﮳ٮول ﮲ٮدارم.”

در ٮ﮹اٮ﮵ان ﮳حلسه در زمان ﮲حروج از اٮ﮴اق صداٮ﮵م کرد و گ﮲ڡت “اگر ﮳ٮه حکم من اعتراض کنی، ٮ﮹درت را در می آورم!”

اٮ﮵ن شرح ﮳حلسه ٮ﮵ی ست که در ۱۵ د﮴ڡٮ﮵﮴ڡه ﮳ٮرگزار شد و ﮳ٮه ﮳حای ﮳ٮررسی ٮ﮹رو﮲ٮده، ﮳ٮٮ﮵شتر صرف ٮ﮴هدٮ﮵د و ٮ﮴وهٮ﮵ن از سوی ﮴ڡاضی ﮳ٮه من
شد!

در ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نٔه ز﮲ٮدان ﮳ٮه دلٮ﮵ل و﮳حود آمار ٮ﮳االی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ٮ﮴ازه وارد و درصد ٮ﮳االی اعتٮ﮵اد اٮ﮵ن ا﮲ڡراد ﮳ٮه مواد م﮲حدر، روزا﮲ٮه شاهد
﮲حودز﮲ٮی، درگٮ﮵ری شدٮ﮵د و ٮ﮹ر﮲حاشگری اٮ﮵ن ا﮲ڡراد م﮳ٮتال ﮳ٮه اعتٮ﮵اد، ﮳ٮودم. متاس﮲ڡا﮲ٮه مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮲ٮس﮳ٮت ﮳ٮه و﮳حود ﮳ٮٮ﮵مار های
﮲حطر﮲ٮاکی هم﮹حون هٮ﮹اٮ﮴﮵ٮت و اٮ﮵دز و ا﮲ڡراد متهم ﮳ٮه ﮴ڡتل عمد ﮴ڡا﮲ٮون ٮ﮴﮲ڡک﮵ٮک ﮳حرأٮم را ﮳ٮه ا﮳حرا در ﮲ٮمی آور﮲ٮد. در ﮳ٮٮ﮵ن اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان
ا﮲ڡرادی و﮳حود داشت که ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲حماری و مشکالت روا﮲ٮی ا﮴ڡدام ﮳ٮه ٮ﮴هدٮ﮵د و ضرب و شتم دٮ﮵گر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان می کرد. ﮹حندٮ﮵ن ٮ﮳ار

شاهد آن ﮳ٮودم ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان از سوی ٮ﮴عدادی از اٮ﮵ن ا﮲ڡراد که حتی دارای کارت رسمی ﮳ٮٮ﮵ماری اٮ﮵دز و هٮ﮹اٮ﮴﮵ٮت ﮳ٮود﮲ٮد، ٮ﮴هدٮ﮵د می شد﮲ٮد
که ٮ﮳اٮ﮵د ﮳ٮه آن ها کمک مالی کنند و در ﮲عٮ﮵ر از صورت ٮ﮳ا ﮹حا﮴ڡوی آ﮲عشته ﮳ٮه ﮲حون، آن ها را هم اٮ﮵دزی ﮲حواهند کرد. و ﮳ٮدٮ﮵ن ٮ﮴رٮ﮴﮵ٮب

گوٮ﮵ا اٮ﮵ن ا﮲ڡراد از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان دٮ﮵گر ٮ﮳اج اٮ﮵دزی ﮳ٮودن ﮲حودشان را می گر﮲ڡتند.

ٮ﮳له اٮ﮵ن﮳حا دٮ﮵زل آٮ﮳اد است، اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵ا.

۲۰ اردٮ﮵﮳ٮهشت ماه سال ۸۶ حکم ۵ سال ز﮲ٮدا﮲ٮم در دادگاه ﮳ٮدوی ﮳ٮه ۲ سال کاهش ٮ﮹ٮ﮵دا کرد. اما متاس﮲ڡا﮲ٮه در مدت دو سال ز﮲ٮدان
دو ٮ﮳ار دٮ﮵گر ﮳حهت ٮ﮹رو﮲ٮده سازی ﮳ٮه ستاد ﮲ح﮳ٮری ادارٔه اطالعات و ٮ﮳ازداشتگاه مٮ﮵دان ﮲ٮ﮲ڡت منت﮴ڡل شدم. ۲۲ ٮ﮴ٮ﮵رماه ﮳ٮه مدت ﮵ٮک ماه
و ۲۵ آٮ﮳ان ماه ﮳ٮه مدت ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ۳ ماه در سلول های ا﮲ٮ﮲ڡرادی ٮ﮳ازداشتگاه وزارت اطالعات ﮳ٮه سر ﮳ٮرده و ﮴ٮحت شکن﮳حه های روحی
و ﮲ڡٮ﮵زٮ﮵کی ﮳حهت ٮ﮹رو﮲ٮده سازی ﮳حدٮ﮵د ﮴ڡرار گر﮲ڡتم. ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲ڡشارهای شدٮ﮵د ٮ﮳از﮳حوهای اطالعا﮴ٮی در شب ﮲عدٮ﮵ر ﮲حم، در ٮ﮳ازداشتگاه
اطالعات، ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲حودکشی از طرٮ﮵ق ﮲حرده شٮ﮵شه های المپ دا﮲حل سلول کردم. ۱۸ دی ماه از سوی ماموران ادارٔه اطالعات ﮳ٮه
ٮ﮹زشکی ﮴ڡا﮲ٮو﮲ٮی منت﮴ڡل شدم و در کمال ﮲ٮاٮ﮳اوری ﮳حنازه ٮ﮵کی از دوستان ﮴ڡدٮ﮵می ام (که از اعضای ٮ﮹ژاک ﮳ٮود) را که ٮ﮴وسط ﮲ٮٮ﮵روهای
سٮ﮹اه ٮ﮹اسداران در محور کامٮ﮵اران ﮳ٮه روا﮲ٮسر همراه ﮲حواهر و ﮲حواهرزادٔه ﮲حردسالش هدف ٮ﮴ٮ﮵را﮲ٮدازی ﮴ڡرار می گٮ﮵رد و در م﮴ڡا﮳ٮل
﮹حشمان ﮲حواهر وی ٮ﮴وسط اٮ﮵ن ﮲ٮٮ﮵رو ها ٮ﮴ٮ﮵ر ﮲حالصی ﮳ٮه وی زده شده و ﮳ٮه صورت ﮲عٮ﮵ر ا﮲ٮسا﮲ٮی ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮳ٮی احترامی ﮳ٮه ﮳حنازٔه وی
کرده ﮳ٮود﮲ٮد؛ در سرد﮲حا﮲ٮه ﮳ٮه من ﮲ٮشان داد﮲ٮد. ﮳حنازٔه وی از سمت ﮲ٮاف ﮳ٮه ٮ﮹اٮ﮵ٮ﮵ن ﮳ٮه دلٮ﮵ل اصا﮳ٮت ده ها گلوله ٮ﮴ماما ٮ﮴که ٮ﮴که شده
﮳ٮود و روی شکم وی ﮲ٮٮ﮵ز آٮ﮶ار ﮹حندٮ﮵ن گلوله و﮳حود داشت. ﮳ٮه راستی که مشاهدٔه ﮳حسد ٮ﮵کی از دوستان ﮴ڡدٮ﮵می و ﮳ٮی احترامی ﮳ٮه

﮳حنازٔه ﮳ٮی ﮳حان وی، شکن﮳حه ٮ﮵ی ﮳ٮس دشوار و س﮲حت ﮳ٮود.
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ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی دا﮲حل ﮳ٮند، ﮳ٮه دلٮ﮵ل ٮ﮴هدٮ﮵د ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان از معاشرت ٮ﮳ا آن ها، در ا﮲ٮزوای شدٮ﮵دی ﮴ڡرار دار﮲ٮد. ح﮲ڡا﮲طت ﮳ٮه ٮ﮴عدادی از
ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان م﮲ح﮳ٮر، در ﮳حهت زٮ﮵ر ﮲ٮ﮲طر گر﮲ڡتن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی امتٮ﮵ازات وٮ﮵ژه من﮳حمله سٮ﮵گار، مر﮲حصی و ٮ﮴ل﮲ڡن ارأٮه می دهد و ﮳ٮدٮ﮵ن
ٮ﮹ذٮ﮵رد. گزارش عملکرد دلٮ﮵ل هر گو﮲ٮه ﮳ٮحث سٮ﮵اسی در اٮ﮴اق ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی ٮ﮳ا احضار و ٮ﮴هدٮ﮵د آن ها از سوی ح﮲ڡا﮲طت صورت می 
شود و اٮ﮵ن اداره ﮲ٮٮ﮵ز ٮ﮳ا ٮ﮴و﮳حه ﮳ٮه ر﮲ڡتار ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان در ﮴ڡ﮳ٮال در﮲حواست ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی از سوی ح﮲ڡا﮲طت ﮳ٮه ادارٔه اطالعات ارسال می 

مر﮲حصی آن ها ﮴ٮصمٮ﮵م گٮ﮵ری می کند.

ٮ﮳ا و﮳حود ده ها ز﮲ٮدا﮲ٮی ح﮳ٮس ا﮳ٮدی ﮳حرأٮم مواد م﮲حدر، که از حق مر﮲حصی است﮲ڡاده می کنند، ادارٔه اطالعات و مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان
مر﮲حصی ﮳ٮرای ز﮲ٮدا﮲ٮی را امتٮ﮵از دا﮲ٮسته و ٮ﮳ا عدم اعطای اٮ﮵ن امتٮ﮵از ﮳ٮه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی در ﮳ٮسٮ﮵اری از او﮴ڡات، سعی در ﮴ٮضع﮵ٮف

روحٮ﮵ٔه اٮ﮵شان دار﮲ٮد. ﮵ٮک ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی که ﮳ٮه اٮ﮴هام ٮ﮴﮳ٮلٮ﮵غ ﮲ٮ﮲طام ﮳ٮه ۶ ماه ز﮲ٮدان محکوم شده است؛ ٮ﮳اٮ﮵د ﮳ٮرای گر﮲ڡتن مر﮲حصی، از
کند. رو﮲ٮدی که احتماال ه﮲ڡت ﮲حوان رستم ع﮳ٮور کرده و در آ﮲حر هم دادستان ﮳حوا﮳ٮش را منوط ﮳ٮه موا﮲ڡ﮴ڡت ادارٔه اطالعات اعالم می 
کشد. اما ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ح﮳ٮس ا﮳ٮدی ﮳حرأٮم مواد م﮲حدر، ﮳ٮه راحتی ﮳ٮعد از مد﮴ٮی از سٮ﮹ری کردن ح﮳ٮس ﮳ٮه مر﮲حصی سال ها طول می 

رو﮲ٮد. می 

شود ﮲ٮا﮲حواسته ﮳حهت گذرا﮲ٮدن او﮴ڡات ا﮲ٮزوای شدٮ﮵د ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی و هم ﮹حنٮ﮵ن صدور احکام سنگٮ﮵ن ﮳ٮرای آن ها س﮳ٮب می
دار ﮳ٮه مصرف مواد م﮲حدر روی ﮳ٮٮ﮵اور﮲ٮد. ﮵ٮک روز که در هوا﮲حوری مش﮲عول ﮴ڡدم زدن ﮳ٮودم، ٮ﮵کی از روزا﮲ٮه، از طرٮ﮵ق ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سا﮳ٮ﮴ڡه
کارمندان ح﮲ڡا﮲طت ز﮲ٮدان مرا صدا کرد و ﮵ٮک ز﮲ٮدا﮲ٮی که ٮ﮳ا دست ﮳ٮند ﮳ٮه درِ هوا﮲حوری ﮳ٮسته شده ﮳ٮود را ﮲ٮشا﮲ٮم داد و گ﮲ڡت: “اٮ﮵ن
ٮ﮹ٮ﮵مان ﮲حن﮳حری ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی ای است که در ز﮲ٮدان ﮳ٮه مواد م﮲حدر اعتٮ﮵اد ٮ﮹ٮ﮵دا کرده و االن هم ﮳ٮسته ﮹حند گرمی ٮ﮴رٮ﮵اک ٮ﮳لعٮ﮵ده ٮ﮴ا
﮳ٮتوا﮲ٮد آن ها را در ﮳ٮند های دٮ﮵گر ﮳ٮه ﮲ڡروش ﮳ٮرسا﮲ٮد. عا﮴ڡ﮳ٮت ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی در دٮ﮵زل آٮ﮳اد همٮ﮵ن است. ﮳ٮالٮ﮵ی سرش آوردٮ﮵م که
اٮ﮵ن﮴ڡدر سر ﮳ٮه زٮ﮵ر شده و مش﮲عول مصرف مواد م﮲حدر است. او هم در روزهای اول آرمان هاٮ﮵ی را در سر ﮲حودش می ٮ﮹رورا﮲ٮد و
﮹حندٮ﮵ن ٮ﮳ار همراه دٮ﮵گر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی  ا﮴ڡدام ﮳ٮه ا﮲عتشاش در ز﮲ٮدان کرده ﮳ٮود﮲ٮد.” وی اٮ﮵ن گ﮲ڡته ها را ٮ﮳ا ا﮲ڡت﮲حار ﮳ٮٮ﮵ان می کرد

،گوٮ﮵ی وی ﮳ٮوی از ا﮲ٮسا﮲ٮ﮵ٮت ﮲ٮ﮳ٮرده است. (ٮ﮹ٮ﮵مان ﮲حن﮳حری ﮳ٮعدا سال ۸۸ ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮳ٮٮ﮵ماری و مصرف مواد م﮲حدر در ز﮲ٮدان درگذشت.
﮴ڡا﮳ٮل ذکر است ﮲حا﮲ٮواده ی وی ﮲ٮٮ﮵ز ﮳ٮه س﮳ٮب ﮲ڡعال﮵ٮت سٮ﮵اسی ﮳ٮه منط﮴ڡه دوری ٮ﮴﮳ٮعٮ﮵د شده ﮳ٮود﮲ٮد.)

شاٮ﮵د ﮳ٮ﮵ٮش از کارمندان ز﮲ٮدان، دٮ﮵گر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان هستند که ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سٮ﮵اسی را مورد اذ﮵ٮت و آزار ﮴ڡرار می دهند. ﮳ٮه ٮ﮵اد می آورم زما﮲ٮی
که در ٮ﮳ازداشتگاه ادارٔه اطالعات کرما﮲ٮشاه ﮳ٮودم ٮ﮳از﮳حو از من در مورد ﮴ٮ﮳حاوز ﮳ٮه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حوان سوال می کرد و می ٮ﮹رسٮ﮵د آٮ﮵ا ﮴ڡضٮ﮵ٔه

زٮ﮵ر ﮴ٮ﮲حتی هنوز آ﮲ٮ﮳حا و﮳حود دارد (زٮ﮵ر ﮴ٮ﮲حتی اصطالحی است که ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮرای ﮴ٮ﮳حاوز ﮳ٮه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان در زٮ﮵ر ﮴ٮ﮲حت، از آن است﮲ڡاده
می کنند) ال﮳ٮته ٮ﮳از﮳حو اٮ﮵ن گ﮲ڡته ها را ﮳ٮه عنوان ﮵ٮک ٮ﮴هدٮ﮵د مورد است﮲ڡاده ﮴ڡرار می داد.

زمستان سال ۸۶ دا﮲ٮش﮳حوٮ﮵ی ﮳ٮه ﮲ٮام علی. س که ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮴ٮصادف و ﮴ڡتل ﮲عٮ﮵ر عمد ﮳ٮه ز﮲ٮدان ا﮲ڡتاده ﮳ٮود، ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه منت﮴ڡل شد.
متاس﮲ڡا﮲ٮه ﮳ٮه دلٮ﮵ل اعتٮ﮵اد، ﮲حا﮲ٮوادٔه وی ٮ﮴ماٮ﮵لی ﮳ٮرای آزادی اش از ز﮲ٮدان ﮲ٮداشتند و احساس می کرد﮲ٮد که در شراٮ﮵ط س﮲حت ز﮲ٮدان
می ٮ﮴وا﮲ٮد مصرف مواد م﮲حدر را ٮ﮴رک کند. اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳ٮه دلٮ﮵ل مصرف کراک در اواٮ﮵ل ﮴ٮحت ﮲ڡشار شدٮ﮵د ﮳حسمی و روا﮲ٮی ﮴ڡرار

داشت. وی ٮ﮴وا﮲ٮست ﮳ٮعد از ﮹حند ماه کامال مصرف مواد را ٮ﮴رک ﮲ٮماٮ﮵د اما ﮳ٮعد از دو ماه و اٮ﮵ن﮳ٮار ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲ڡشار های روحی ﮲ٮاشی از
شراٮ﮵ط ز﮲ٮدان و ﮳ٮه دلٮ﮵ل و﮳حود ٮ﮴رٮ﮵اک در ز﮲ٮدان ﮳ٮه مصرف دوٮ﮳ارٔه ﮳ٮه مواد روی آورد.

ٮ﮵کی از روز ها متو﮳حه ا﮲ڡسردگی شدٮ﮵دی در وی شدم و ﮴ٮصمٮ﮵م گر﮲ڡتم ٮ﮳ا او حرف ﮳ٮز﮲ٮم ٮ﮴ا شاٮ﮵د ﮳ٮتوا﮲ٮم کمکی ﮳ٮرا﮵ٮش داشته ٮ﮳اشم
ولی او اعالم کرد، دٮ﮵گر از اٮ﮵ن ز﮲ٮدگی ﮲حسته شده است. احساس می کردم کمک ﮳ٮه ﮹حنٮ﮵ن کسا﮲ٮی ﮳ٮرای ٮ﮳ازگشت ﮳ٮه ز﮲ٮدگی عادی
در ﮳حامعه ﮳ٮهترٮ﮵ن م﮳ٮارزه در ز﮲ٮدان، است. روزا﮲ٮه از دور، وی را ﮴ٮحت ﮲ٮ﮲طر داشتم، روزی در زمان صرف ﮲ٮهار که همٔه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه
سالن ﮲عذا﮲حوری ﮳ٮه سر می ﮳ٮرد﮲ٮد اما من ﮳ٮه هوا﮲حوری ر﮲ڡته ﮳ٮودم (من ﮳ٮعضی روز ها ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲ٮارحتی گوارشی ﮲عذا ﮲ٮمی ﮲حوردم) و
﮳ٮعد از ﮹حند د﮴ڡٮ﮵﮴ڡه ﮴ڡدم زدن ﮲حسته شده و ﮳ٮه دا﮲حل ﮳ٮرگشتم، در کمال ﮲ٮاٮ﮳اوری مشاهده کردم که علی ﮲حودش را ٮ﮳ا طناب کو﮹حکی
کند ﮲ڡوری ﮲حودم را ﮳ٮه او رسا﮲ٮده و وی را گر﮲ڡتم. علی که هنوز رم﮴ڡی در در ﮹حار﮹حوب در، آوٮ﮵زان کرده و ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲حودکشی می 
﮳حا﮲ٮش ما﮲ٮده ﮳ٮود، ٮ﮳ا دست ﮳ٮه سٮ﮵نه ام کو﮳ٮٮ﮵د ٮ﮴ا وی را   رها کنم اما من ٮ﮳ا داد و ﮲ڡرٮ﮵اد از دٮ﮵گر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان کمک ﮲حواستم. ﮳ٮعد از

﮲ڡرٮ﮵اد های من ﮹حندٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی از هوا﮲حوری ﮳ٮه کمکم آمد﮲ٮد و ٮ﮴وا﮲ٮستٮ﮵م طناب را سرٮ﮵عا ٮ﮹اره کرده و وی را ﮲ٮ﮳حات ﮳ٮدهٮ﮵م.
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ولی ا﮲ڡسوس که اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳ٮعدها ﮳ٮه ﮳ٮند های دا﮲حل ز﮲ٮدان منت﮴ڡل شد و علی ر﮲عم اٮ﮵نکه از ﮲حوٮ﮵شا﮲ٮدان ٮ﮵کی از مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان
﮳ٮود در ﮳ٮند “مشاوره ۳ ” ٮ﮴وسط ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سا﮳ٮ﮴ڡه دار مورد اذ﮵ٮت و آزار ﮴ڡرار می گٮ﮵رد ٮ﮴ا اٮ﮵نکه روزی ٮ﮴عدادی از اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان در

دستشوٮ﮵ی ﮳ٮه صورت گروهی و ﮳ٮه زور وی را مورد ﮴ٮ﮳حاوز ﮴ڡرار می دهند.

﮲حا﮲ٮواده اش وی را ﮳ٮه ز﮲ٮدان ا﮲ٮدا﮲حتند، ٮ﮴ا در ز﮲ٮدان اعتٮ﮵اد را ٮ﮴رک کند و ﮳ٮه ز﮲ٮدگی ٮ﮳ازگردد ولی متاس﮲ڡا﮲ٮه…..

ٮ﮳له اٮ﮵ن﮳حا دٮ﮵زل آٮ﮳اد است، اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵ا!

ٮ﮵کی از روز های ٮ﮴ٮ﮵رماه سال ۸۶ اعالم شد که ﮵ٮک ٮ﮳ازٮ﮹رس ﮳ٮهداشت از طرف ٮ﮵کی از سازمان های ﮳ٮٮ﮵ن المللی ﮳حهت ٮ﮳ازدٮ﮵د ﮳ٮه ز﮲ٮدان
می آٮ﮵د. ﮳ٮر همٮ﮵ن اساس ﮳ٮه دستور رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان ﮲ڡوراً اعالم ﮲ٮ﮲طا﮲ڡت عمومی شد و مسئوالن همه ﮳حا را مر﮴ٮب و ٮ﮴مٮ﮵ز کرد﮲ٮد. سٮ﮹س
هم از ٮ﮳لندگو ها اعالم کرد﮲ٮد ه﮵ٮچ کس حق صح﮳ٮت کردن ٮ﮳ا اٮ﮵ن ٮ﮳ازدٮ﮵دکننده را ﮲ٮدارد و هر کس شکا﮵ٮت ٮ﮵ا ﮳ٮحثی را مطرح کند ﮳ٮه
﮳ٮند ۹ منت﮴ڡل می شود. ٮ﮵کی از کارمندان ز﮲ٮدان هم من و ﮹حهار ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گر ٮ﮴﮳ٮعه عراق و مصر را صدا کرد و اعالم کرد که ﮲ٮ﮳ٮاٮ﮵د در

زمان حضور ٮ﮳ازرس در ز﮲ٮدان ٮ﮳ا وی حرف ﮳ٮز﮲ٮٮ﮵م، اگر هم ﮴ٮالش ﮳ٮکنٮ﮵م ٮ﮳ا وی صح﮳ٮت کنٮ﮵م از حق ٮ﮴ل﮲ڡن و مال﮴ڡات کا﮳ٮٮ﮵نی هم
محروم ﮲حواهٮ﮵م شد.

﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نٔه ز﮲ٮدان در دو ط﮳ٮ﮴ڡه ﮴ڡرار داشت. ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان محکوم شده از سوی دادگا ه های عمومی در ط﮳ٮ﮴ڡٔه ﮵ٮک و شش اٮ﮴اق ﮴ڡرار داشتند
و ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان محکوم شده در دادگا ه های ا﮲ٮ﮴ڡالب هم در ط﮳ٮ﮴ڡٔه همکف در دو سالن ﮳ٮزرگ ﮴ڡرار داشتند. در زمان ٮ﮳ازدٮ﮵د اٮ﮵ن ٮ﮳ازرس ﮳ٮه
دلٮ﮵ل ٮ﮴عمٮ﮵ر ط﮳ٮ﮴ڡٔه ﮵ٮک همٔه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان در ط﮳ٮ﮴ڡه همکف ﮴ڡرار گر﮲ڡته ﮳ٮود﮲ٮد. ٮ﮳ازرس و هئ﮵ٮت همراه ﮳ٮعد از ورود ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه در ٮ﮹شت
در ورودی سالن ها و از ٮ﮹شت شٮ﮵شه ﮲ٮگاهی ﮳ٮه دا﮲حل سالن ها ا﮲ٮدا﮲حتند. ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان متاود﮲ٮی ٮ﮳ا ضرٮ﮳ا﮴ٮی ﮳ٮه شٮ﮵شه اعالم کرد
می ﮲حواهد ٮ﮳ا ٮ﮵کی از اعضای هئ﮵ٮت که زن می ا﮲ٮسالی ﮳ٮود، حرف ﮳ٮز﮲ٮد رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان از کارمندان ﮲حواست وی را دور کنند ولی اٮ﮵ن
ز﮲ٮدا﮲ٮی هم﮹حنان اصرار می کرد ﮳ٮعد از اٮ﮵نکه ٮ﮵کی از اعضای هئ﮵ٮت متو﮳حه وی شد، ﮲حود را ﮳ٮه ٮ﮹شت شٮ﮵شه ﮲ٮزد﮵ٮک کرد و از متر﮳حم
﮲حود ﮲حواست صح﮳ٮت های اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی را ﮳ٮرا﮵ٮش ٮ﮴ر﮳حمه کند. اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان مصرف کنندٔه متاودن ﮳ٮود و ﮳ٮه دلٮ﮵ل اٮ﮵نکه دو

روز ﮳ٮه وی سهمٮ﮵ه متاودن روزا﮲ٮه اش را ﮲ٮداده ﮳ٮود﮲ٮد ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲حودز﮲ٮی کرده ﮳ٮود و در﮲حواست می کرد که ﮳ٮه وی متادون ﮳ٮدهند.
ٮ﮹س از گوش کردن ﮳ٮه صح﮳ٮت های اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی هئ﮵ٮت از ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮲حارج شد. ﮳ٮعد از ﮹حند ساعت و ﮲حروج اٮ﮵ن هٮ﮵ئت از ز﮲ٮدان ﮳ٮه
دستور رٔٮ﮵ٮس ز﮲ٮدان ﮳ٮرای اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳ٮه اٮ﮴هام ا﮲حالل در ﮲ٮ﮲طم عمومی صورت ﮳حلسه هاٮ﮵ی از سوی ﮲ٮگ﮳ٮهاٮ﮳ان تن﮲طٮ﮵م شد وی را ﮳ٮه

﮳ٮند ۹ انت﮴ڡال داد﮲ٮد و ﮳ٮرای ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ﮵ٮک ماه وی از مال﮴ڡات و مر﮲حصی ر﮲ڡتن محروم کرد﮲ٮد.

در اٮ﮵ن مدت ﮳ٮه ﮳حز من و ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ال﮴ڡاعده ای، دو ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گر که در ﮳ٮند ۸ ٮ﮳ا ﮹حندٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی درگٮ﮵ر شده ﮳ٮود﮲ٮد ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه منت﮴ڡل
شد﮲ٮد، ﮲ڡرهاد و محمد دو ز﮲ٮدا﮲ٮی متهم ﮳ٮه سر﮴ڡت ﮳ٮود﮲ٮد که ﮳ٮه دلٮ﮵ل اعتٮ﮵اد ﮳ٮه مواد م﮲حدر، روزا﮲ٮه متادون مصرف می کرد﮲ٮد. اٮ﮵ن
دو ز﮲ٮدا﮲ٮی م﮳ٮتال ﮳ٮه ﮳ٮٮ﮵ماری اٮ﮵دز ﮳ٮود﮲ٮد و علی الر﮲عم ﮲حطر﮲ٮاک ﮳ٮودن، آن ها ﮳ٮه دلٮ﮵ل اٮ﮵نکه در ﮳ٮند های دا﮲حل در ﮴ڡ﮳ٮال مواد م﮲حدر از

سوی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سا﮳ٮ﮴ڡه دار مورد ﮴ٮ﮳حاوز ﮴ڡرار می گر﮲ڡتند ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ٮ﮴﮳ٮعٮ﮵د شده ﮳ٮود﮲ٮد.

ٮ﮳ا ٮ﮴و﮳حه اٮ﮵نکه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان مر﮳ٮوط ﮳ٮه ﮳حرأٮم مواد م﮲حدر، ٮ﮳اٮ﮵د ﮳ٮعد از اٮ﮴مام مر﮲حصی و ﮴ڡ﮳ٮل از انت﮴ڡال ﮳ٮه ﮳ٮند، ﮳ٮه مدت ﮵ٮک ه﮲ڡته در
﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮳ٮه سر می ﮳ٮرد﮲ٮد، ٮ﮴وسط اٮ﮵ن دو ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮳حوان ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲ڡروش مواد م﮲حدر منت﮴ڡل شده از راه ٮ﮳لعٮ﮵دن می کرد﮲ٮد. ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان
سا﮳ٮ﮴ڡه دار از راه ٮ﮳لعٮ﮵دن ﮳ٮسته های مواد م﮲حدر در زمان ٮ﮳ازگشت ﮳ٮه ز﮲ٮدان در ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮴ٮ﮲حلٮ﮵ٔه آن ها می کرد﮲ٮد و ٮ﮳ا ٮ﮴و﮳حه ﮳ٮه
ورود ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حدٮ﮵د الورود مصرف کنندٔه مواد م﮲حدر، آن ها را ﮳ٮه ﮴ڡٮ﮵مت هنگ﮲ڡت ﮳ٮه ﮲ڡروش می رسا﮲ٮد﮲ٮد. اٮ﮵ن دو ز﮲ٮدا﮲ٮی که ﮲حود
م﮳ٮتال ﮳ٮه اٮ﮵دز و هٮ﮹اٮ﮴﮵ٮت ﮳ٮود﮲ٮد از طرٮ﮵ق ﮵ٮک سر﮲ٮگ مشترک ﮳ٮرای ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ٮ﮴ازه  وارد که د﮹حار ﮲حماری شدٮ﮵د ﮳ٮود﮲ٮد و ﮲ٮٮ﮵از شدٮ﮵د ﮳ٮه
مصرف مواد م﮲حدر داشتند، مواد م﮲حدر ٮ﮴زرٮ﮵ق می کرد﮲ٮد. دٮ﮵دن صحنٔه ٮ﮴زرٮ﮵ق مواد ﮳ٮه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حوان و ٮ﮴ازه واردی که از ﮳ٮٮ﮵ماری
اٮ﮵ن دو ز﮲ٮدا﮲ٮی ﮲ح﮳ٮر ﮲ٮداشتند، ﮳ٮرای من از س﮲حت ٮ﮴رٮ﮵ن شکن﮳حه ها ﮳ٮود و ﮳ٮه علت اٮ﮵نکه ﮳ٮرای ﮳حلوگٮ﮵ری از اٮ﮵ن ﮳حنا﮵ٮت ه﮵ٮچ کاری

شدم. ﮲ٮمی ٮ﮴وا﮲ٮستم ا﮲ٮ﮳حام ﮳ٮدهم، ﮳ٮٮ﮵شتر د﮹حار ﮲ٮاراحتی های روحی و روا﮲ٮی می 

روزی ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ٮ﮴ازه  وارد ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲حماری شدٮ﮵د در ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲حودز﮲ٮی کرد و ٮ﮳ا ﮹حا﮴ڡو (ٮ﮴ٮ﮵زی) ا﮴ڡدام ﮳ٮه ٮ﮴هدٮ﮵د ساٮ﮵ر
ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان می کرد. وی سٮ﮹س ا﮴ڡدام ﮳ٮه ل﮲حت کردن ﮲حود در ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه کرد و اعالم کرد اگر کسی ﮳ٮه وی مواد ﮲ٮدهد همه را ﮳ٮه ﮳ٮٮ﮵ماری
اٮ﮵دز م﮳ٮتال  می کند. وی در کمال ﮲ٮاٮ﮳اوری ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮳ٮرٮ﮵دن دست ﮲حود کرد و ٮ﮳ا ٮ﮴ٮ﮵زی آ﮲عشته ﮳ٮه ﮲حون و ٮ﮳ا ﮲ڡرٮ﮵اد اٮ﮵نکه «من اٮ﮵دزی
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هستم، االن همه رو اٮ﮵دزی می کنم.» از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان می ﮲حواست که اگر هرؤٮٮ﮵ن دار﮲ٮد ﮳ٮه وی ﮳ٮدهند. ﮳ٮعد از اٮ﮵نکه من ﮳ٮه ﮲ٮگه﮳ٮان
اطالع دادم، وی ٮ﮳ا گارد ز﮲ٮدان ٮ﮴ماس گر﮲ڡت و ﮲ٮٮ﮵رو های گارد ز﮲ٮدان ﮳ٮعد از ﮹حند د﮴ڡٮ﮵﮴ڡه ﮳ٮه دا﮲حل ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه آمد﮲ٮد و ٮ﮹س از درگٮ﮵ری
﮹حند ساعته ٮ﮴وا﮲ٮستند وی را م﮳حروح کرده و از ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮲حارج ﮳ٮکنند. ٮ﮳ار ها در زمان ٮ﮳ازدٮ﮵د مسئولٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮲ٮس﮳ٮت ﮳ٮه و﮳حود ﮹حنٮ﮵ن

ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮲حطر﮲ٮاکی ٮ﮳ا آن ها صح﮳ٮت کردم ولی آن ها تنها در ﮳حواب من می گ﮲ڡتند: «اگر در اٮ﮵ن﮳حا احساس راحتی ﮲ٮمی کنی
می ٮ﮴وا﮲ٮٮ﮵م ﮳ٮه ﮳ٮند ۹ منت﮴ڡلت کنٮ﮵م»!

ٮ﮵کی از ا﮲ڡسران انت﮲طامی ز﮲ٮدان که سمت معاو﮲ٮت انت﮲طامی را داشت ﮳ٮه ﮲ٮام سرهنگ کاکاٮ﮵ی از شکن﮳حه گران اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮳ٮود، در
ٮ﮳ازرسی روزا﮲ٮه از ﮳ٮند های م﮲حتلف ز﮲ٮدان ﮲حود ش﮲حصا در ضرب و شتم شدٮ﮵د ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان شرکت می کرد. ﮵ٮک ٮ﮳ار در حضور ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه
دوٮ﮵ست ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گر ﮵ٮک ز﮲ٮدا﮲ٮی را که مش﮲عول سرگرمی ﮳حوز ﮳حوز در ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ﮳ٮود، ﮳ٮه دلٮ﮵ل ممنوع﮵ٮت اٮ﮵ن ﮲ٮوع ٮ﮳ازی ها، ا﮴ڡدام ﮳ٮه
ضرب و شتم و شدٮ﮵د وی ﮲ٮمود و ﮳ٮعد از اعتراض اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی وی را ﮳ٮه هوا﮲حوری منت﮴ڡل کرده و ﮳ٮعد از ل﮲حت کردن وی و ﮲ح﮵ٮس
کرد﮲ٮش ٮ﮳ا آب، اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی را ٮ﮳ا ٮ﮳اٮ﮴وم کتک زد. اٮ﮵ن ش﮲حص، زما﮲ٮی که در﮲حواست انت﮴ڡال ﮳ٮه ﮳ٮندهای دا﮲حل ز﮲ٮدان را داشتم، ٮ﮳ار ها
در حضور ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان دٮ﮵گر در هوا﮲حوری ﮲حطاب ﮳ٮه من می گ﮲ڡت: «ٮ﮴و ٮ﮳اٮ﮵د اعدام می شدی، آن و﮴ڡت در﮲حواست انت﮴ڡال ﮳ٮه ﮳ٮند را

می کنی!؟»

﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲عذای کث﮵ٮف ز﮲ٮدان و مصرف زٮ﮵اد کنسرو ماهی در طول اٮ﮵ن مدت د﮹حار ﮲ٮاراحتی گوارشی و کم ﮲حو﮲ٮی شده ﮳ٮودم،
﮳ٮطورٮ﮵که ﮹حندٮ﮵ن ٮ﮳ار ﮳ٮه دلٮ﮵ل ضعف شدٮ﮵د ﮳ٮٮ﮵هوش شدم. ﮳ٮعد از اصرار زٮ﮵اد ﮳ٮرای مرا﮳حعه ﮳ٮه ﮳ٮهداری ز﮲ٮدان ٮ﮹زشکان ﮳ٮدون ا﮲ٮ﮳حام
معاٮ﮵نه و ﮳ٮه صورت ﮲ڡله ای ﮳ٮرای همه ﮵ٮک ﮲ٮس﮲حه که تنها شامل مسکن  هاٮ﮵ی هم﮹حون استامٮ﮵ن﮲ڡون، ﮳ٮرو﮲ڡن و… ﮳ٮود، می ﮲ٮوشتند؛

﮹حرا که ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان مح﮳ٮوس در دٮ﮵زل آٮ﮳اد معموال ﮲حمار هستند و تنها احتٮ﮵اج ﮳ٮه ﮴ڡرص مسکن دار﮲ٮد!

در اٮ﮵ن مدت دو سال ﮲ٮٮ﮵ز د﮲ٮدان هاٮ﮵م ﮳ٮه دلٮ﮵ل ع﮲ڡو﮲ٮت، د﮹حار درد های شدٮ﮵دی می شد. ﮳ٮه علت اٮ﮵نکه ﮲ٮو﮳ٮت ر﮲ڡتن ﮳ٮه د﮲ٮدا﮲ٮٮ﮹زشک در
دا﮲حل ز﮲ٮدا﮲ٮی ماهی ﮵ٮک ٮ﮳ار و آن هم سهمٮ﮵ٔه تنها دو ﮲ٮ﮲ڡر ﮳ٮود، ٮ﮳اٮ﮵ستی اٮ﮵ن درد های شدٮ﮵د را ﮴ٮحمل می کردم ٮ﮴ا ﮲ٮو﮳ٮت دکتر

می رسٮ﮵د، روزی هم که ﮲ٮو﮳ٮت دکتر ﮳ٮه من رسٮ﮵د، د﮲ٮدا﮲ٮٮ﮹زشک ٮ﮹س از اٮ﮵نکه متو﮳حه شد من ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی هستم، از سر دلسوزی
گ﮲ڡت که وسأٮل د﮲ٮدا﮲ٮٮ﮹زشکی ز﮲ٮدان ﮳ٮه دلٮ﮵ل عدم و﮳حود ﮳ٮهداشت کا﮲ڡی و و﮳حود ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ع﮲ڡونتی، ﮳ٮرای کشٮ﮵دن د﮲ٮدان ﮲حطر﮲ٮاک
است. وی ٮ﮹ٮ﮵شنهاد کرد ﮴ٮحمل درد د﮲ٮدان ﮳ٮهتر از اٮ﮵ن است ﮳ٮه ﮳ٮٮ﮵ماری ع﮲ڡو﮲ٮی ﮲حطر﮲ٮاکی م﮳ٮتال ﮳ٮشوم. ﮹حندٮ﮵ن ٮ﮳ار در﮲حواست کردم
که ٮ﮳ا هزٮ﮵نه ش﮲حصی مرا ﮳ٮه مطب های ﮲حصوصی ﮲حارج از ز﮲ٮدان ﮳ٮ﮳ٮر﮲ٮد ولی هٮ﮵﮹حگاه ٮ﮳ا اٮ﮵ن در﮲حواستم موا﮲ڡ﮴ڡت ﮲ٮشد. ٮ﮳ار ها ﮳ٮه
دلٮ﮵ل شدت درد د﮲ٮدان می ﮲حواستم ﮳ٮه ٮ﮴وصٮ﮵ه  های دکتر عمل ﮲ٮکنم و هما﮲ٮ﮳حا در ﮳ٮهداری ز﮲ٮدان ﮹حند د﮲ٮدا﮲ٮی که درد داشت

﮳ٮکشم، اما هرٮ﮳ار ﮳ٮه ﮲ڡکر آٮ﮵ندٔه ٮ﮹س از آزادی می ا﮲ڡتادم. ٮ﮳اٮ﮵د درد را ﮴ٮحمل می کردم. اٮ﮵ن﮳حا اٮ﮵ستگاه آ﮲حر د﮲ٮٮ﮵است، اٮ﮵ن﮳حا ا﮲ٮسا﮲ٮ﮵ٮت
ر﮲ٮگ می ٮ﮳ازد، اٮ﮵ن﮳حا ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد کرما﮲ٮشاه است.

دو ٮ﮳ار ﮳ٮه دلٮ﮵ل آمار ٮ﮳االی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان و عدم ﮳حای کا﮲ڡی ﮳ٮرای ﮲ٮگهدارٮ﮵شان، ﮳ٮرای ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮی که شش ٮ﮵ا سه ماه ٮ﮴ا ٮ﮹اٮ﮵ان ح﮳ٮسشان زمان
ٮ﮳ا﮴ڡی ما﮲ٮده ﮳ٮود، اعالم ع﮲ڡو عمومی شد. ﮳ٮر همٮ﮵ن اساس دو مرٮ﮴﮳ٮه اسم من را هم ﮳حزو کسا﮲ٮی که ﮴ڡرار هست آزاد شو﮲ٮد، اعالم
کرد﮲ٮد. ولی علی الر﮲عم حضور ﮲حا﮲ٮواده ام در م﮴ڡا﮳ٮل ز﮲ٮدان ﮳ٮرای است﮴ڡ﮳ٮالم هر دو ٮ﮳ار در لح﮲طٔه آزادی از سوی ح﮲ڡا﮲طت و ادارٔه

اطالعات از آزادی من مما﮲ٮعت ﮳ٮه عمل آمد و ٮ﮴ا روز ٮ﮹اٮ﮵ان ح﮳ٮس، که روز ﮳حمعه ﮳ٮود، تنها ﮳ٮه دلٮ﮵ل اٮ﮵نکه ز﮲ٮدا﮲ٮی سٮ﮵اسی ﮳ٮودم، از
حق هر گو﮲ٮه مر﮲حصی، ع﮲ڡو مشروط و… محروم شدم.

شاٮ﮵د ٮ﮵کی از ٮ﮴لخ ٮ﮴رٮ﮵ن صحنه های دل﮲حراشی که وا﮴ڡعا مد﮴ٮی مرا متاٮ﮶ر کرد، ﮴ڡطع دست ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سارق سا﮳ٮ﮴ڡه دار در محوطٔه
دا﮲حل ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد ٮ﮳ا حضور ٮ﮴مامی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حرأٮم سر﮴ڡت ﮳ٮود. اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی که ﮲ٮزد﮵ٮک ﮳ٮه ﮹حهل سال سن داشت ﮳ٮه دلٮ﮵ل

سا﮳ٮ﮴ڡه ﮹حندٮ﮵ن ﮲ڡ﮴ڡره سر﮴ڡت از گاوصندوق های م﮲عازه های شهر کرما﮲ٮشاه، از سوی دادگاه ﮳ٮه حد ﮴ڡطع دست محکوم شده ﮳ٮود.
﮳ٮعد از ا﮳حرای حکم ﮳ٮرای ساعا﮴ٮی وی را ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ز﮲ٮدان منت﮴ڡل کرد﮲ٮد، دٮ﮵دن اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی و ﮴ڡطع عضو وی تنها ﮳ٮه دلٮ﮵ل سر﮴ڡت
که آن هم ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲ڡ﮴ڡر و ﮳ٮٮ﮵کاری ﮳ٮود، مرا شدٮ﮵دا متاٮ﮶ر کرد. ﮳ٮرای ﮹حند د﮴ڡٮ﮵﮴ڡه اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی را در هوا﮲حوری دٮ﮵دم، تنها ٮ﮴وا﮲ٮستم ٮ﮵ا
﮹حند ﮳حمله ٮ﮳ا وی ا﮳ٮراز همدری ﮳ٮکنم شاٮ﮵د کمی از درد ها﮵ٮش ﮳ٮکاهد، ﮳ٮه ﮲حاطر دارم که ﮳ٮه من گ﮲ڡت: «در اٮ﮵ن د﮲ٮٮ﮵ا اٮ﮵ن سر﮲ٮوشت

من ﮳ٮوده، آٮ﮵ا ﮲ڡکر می کنی ﮳ٮعد از آزادی ﮲ٮٮ﮵ز راه دٮ﮵گری ﮳حز ادامٔه سر﮴ڡت دارم؟!»
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﮵ٮک ماه ﮴ڡ﮳ٮل از آزادی ام ٮ﮳ار دٮ﮵گر وی ﮳ٮه دلٮ﮵ل سر﮴ڡت ٮ﮴وسط آگاهی کرما﮲ٮشاه دستگٮ﮵ر و ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه ز﮲ٮدان منت﮴ڡل شد و در آ﮲ٮ﮳حا
م﮳حددا وی را دٮ﮵دم اما اٮ﮵ن ٮ﮳ار س﮲حنی ﮳ٮرای گ﮲ڡتن ﮲ٮداشتم…

ٮ﮵کی از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه ﮲ٮام وحٮ﮵د. خ که ﮳ٮه اٮ﮴هام ۱۲۰ ﮲ڡ﮴ڡره زورگٮ﮵ری و سر﮴ڡت ٮ﮳ازداشت شده ﮳ٮود، ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮴ٮشکٮ﮵ل ٮ﮳ا﮲ٮدی در دا﮲حل
﮳ٮند های ز﮲ٮدان کرده ﮳ٮود و روزا﮲ٮه اٮ﮵ن ٮ﮳ا﮲ٮد ا﮴ڡدام ﮳ٮه ورود و ﮲حرٮ﮵د و ﮲ڡروش مواد م﮲حدر ﮳ٮه دا﮲حل ز﮲ٮدان می کرد و هر ز﮲ٮدا﮲ٮی دٮ﮵گری

﮲ٮمود؛ ﮳ٮه صورت گروهی مورد حمله ﮴ڡرار می گر﮲ڡت و ﮳ٮه اٮ﮵ن ﮳ٮها﮲ٮه آن ها حتی ٮ﮳ا ﮹حا﮴ڡو (ٮ﮴ٮ﮵زی) که ﮳ٮه ا﮴ڡدامات آن ها اعتراض می 
کرد﮲ٮد. ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲حطر﮲ٮاک ﮳ٮودن اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮی، کارمندان ز﮲ٮدان ﮲ٮٮ﮵ز در ﮴ڡ﮳ٮال ﮴ٮ﮲حل﮲ڡات ا﮴ڡدام ﮳ٮه ضرب و ﮳حرح شدٮ﮵د ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان دٮ﮵گر می 
ٮ﮴﮲ڡاوت ﮳ٮوده و اٮ﮵ن ﮲حود ﮹حراغ س﮳ٮزی ﮳ٮرای وی ﮳ٮود ٮ﮴ا روزا﮲ٮه ﮳ٮند ها را ﮳ٮه مانند ﮵ٮک امٮ﮹راٮ﮴وری اداره کند. ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮی وی در ز﮲ٮدان ﮳ٮی
کرد﮲ٮد ٮ﮴ا او ﮳ٮه که اصطالحاً ﮲ٮو﮹حٔه وی ﮳ٮود﮲ٮد، در صورت در﮲حواست وی ﮳ٮه راحتی ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳حوان را ﮳ٮه دا﮲حل ﮴ٮ﮲حت وی منت﮴ڡل می 
های سٮ﮵گار را که در دا﮲حل ﮳ٮند ها ممنوع ﮳ٮود ﮳ٮرا﮵ٮش می آورد﮲ٮد وی آن ها ﮴ٮ﮳حاوز کند. روزا﮲ٮه ٮ﮴عدادی از کارمندان اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮳ٮسته

﮲ڡرو﮲حت. ﮲ٮٮ﮵ز هر ﮲ٮخ سٮ﮵گار را ﮳ٮه ۲ ٮ﮴ا ۴ هزار ٮ﮴ومان می 

گر﮲ڡت و آن ها همٮ﮵نطور ا﮲ٮواع مواد  م﮲حدر ﮳ٮه س﮲ڡارش وی در ﮲حارج ز﮲ٮدان در ا﮲حتٮ﮵ار ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ا﮲ٮی که ﮳ٮه مر﮲حصی ر﮲ڡته ﮳ٮود﮲ٮد، ﮴ڡرار می 
﮳ٮندی کرده و ﮴ڡ﮳ٮل از ﮹حند ساعت ﮳ٮه ٮ﮳ازگشت ﮳ٮه ز﮲ٮدان، ا﮴ڡدام ﮳ٮه های کو﮹حک، دا﮲حل ﮹حندٮ﮵ن الٮ﮵ه ﮲ٮاٮ﮵لون ﮳ٮسته ﮲ٮٮ﮵ز ﮳ٮه صورت ﮳ٮسته
داد﮲ٮد و وی ﮲ٮٮ﮵ز اٮ﮵ن مواد را در دا﮲حل ﮳ٮند های ز﮲ٮدان کرد﮲ٮد و در ا﮲حتٮ﮵ار وحٮ﮵د ﮴ڡرار می  ٮ﮳لع اٮ﮵ن ﮳ٮسته ها و انت﮴ڡال آن ها ﮳ٮه ز﮲ٮدان می 

رسا﮲ٮد. ﮳ٮه ﮲ڡروش می 

﮲ٮکتٔه دٮ﮵گر که الزم می ﮳ٮٮ﮵نم ﮳ٮه آن اشاره کنم ﮳ٮر﮲ٮامه ادارٔه اطالعات کرما﮲ٮشاه ﮳ٮرای است﮲ڡاده از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه عنوان طعمه ﮳ٮر علٮ﮵ه
﮲ٮٮ﮵روهای مسلح احزاب کُردی است. ﮳ٮه دلٮ﮵ل هم﮳حواری استان کرما﮲ٮشاه ٮ﮳ا کردستان عراق و ﮳ٮٮ﮵کاری و ﮲ڡ﮴ڡر در مناطق مرزی اٮ﮵ن
استان ٮ﮴عدادی از ساکنٮ﮵ن مناطق مرزی که عمدٮ﮴ا از آٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮵ارسان هستند، ا﮴ڡدام ﮳ٮه وارد کردن اسلحٔه ﮲عٮ﮵ر م﮳حاز ﮳ٮه دا﮲حل کشور
های ٮ﮳االی ۵ سال محکوم می کنند. ٮ﮴عدادی از اٮ﮵ن ا﮲ڡراد که ﮳ٮه اٮ﮴هام حمل و ﮲حرٮ﮵د و ﮲ڡروش اسلحه در ز﮲ٮدان کرما﮲ٮشاه ﮳ٮه ح﮳ٮس
شده ﮳ٮود﮲ٮد ﮳ٮه دلٮ﮵ل عدم موا﮲ڡ﮴ڡت دادستان ٮ﮳ا مر﮲حصی آن ها در شراٮ﮵ط روحی ﮳ٮدی ﮴ڡرار داشتند. ادارٔه اطالعات ﮲ٮٮ﮵ز ٮ﮳ا درک اٮ﮵ن
مساله ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲ڡرا﮲حوا﮲ٮدن اٮ﮵ن ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان ﮳ٮه ح﮲ڡا﮲طت ز﮲ٮدان کرده ﮳ٮود و ﮳ٮه آن ها ٮ﮹ٮ﮵شنهاد داده ﮳ٮود که اٮ﮵ن ﮲ٮهاد امنٮ﮵تی ما﮲ڡوق
﮴ڡا﮲ٮون ﮴ڡادر ﮲حواهد ﮳ٮود در ﮴ڡ﮳ٮال همکاری اطالعا﮴ٮی اٮ﮵ن ا﮲ڡراد ﮳ٮر علٮ﮵ه ﮲ٮٮ﮵روهای احزاب کردی مو﮳حود در منط﮴ڡه، آن ها را ﮳ٮه

مر﮲حصی های ﮹حند ماهه ﮳ٮ﮲ڡرستد. ﮹حندٮ﮵ن ﮴ٮن از ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان متاهل ﮲ٮٮ﮵ز که ﮳ٮه س﮳ٮب ﮲ڡ﮴ڡر مالی شدٮ﮵د ﮲حا﮲ٮواده هاٮ﮵شان در شراٮ﮵ط ﮳ٮسٮ﮵ار
﮳ٮدی ﮴ڡرار داشتند ٮ﮳ا اٮ﮵ن ٮ﮹ٮ﮵شنهاد موا﮲ڡ﮴ڡت کرده ﮳ٮود﮲ٮد و ا﮴ڡدام ﮳ٮه همکاری ٮ﮳ا ادارٔه اطالعات کرد﮲ٮد.

عالوه ﮳ٮر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان، سرٮ﮳ازان و﮲طٮ﮵﮲ڡه ﮲ٮگه﮳ٮان اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮲ٮٮ﮵ز در وضع﮵ٮت ﮳ٮدی ﮳ٮسر می ﮳ٮرد﮲ٮد، ﮳ٮطورٮ﮵که که در طی اٮ﮵ن دو سال دو
سرٮ﮳از و﮲طٮ﮵﮲ڡه در ﮳ٮر﮳حک های ﮲ٮگه﮳ٮا﮲ٮی اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ا﮴ڡدام ﮳ٮه ﮲حودکشی کرده و ﮲ڡوت کرد﮲ٮد. در اٮ﮵ن مدت ﮹حندٮ﮵ن سرٮ﮳از و﮲طٮ﮵﮲ڡه هم ﮳ٮه
دار ٮ﮳ازداشت و ﮳حهت تن﮳ٮٮ﮵ه ﮳ٮه ﮴ڡر﮲ٮطٮ﮵نه منت﮴ڡل دلٮ﮵ل انت﮴ڡال مواد م﮲حدر ﮳ٮه دا﮲حل ﮳ٮند های ز﮲ٮدان و ﮲ڡروش آن ها ﮳ٮه ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان سا﮳ٮ﮴ڡه

شد﮲ٮد.

گان ﮳ٮه عنوان ﮵ٮک کا﮳ٮوس ﮲حٮ﮵الی ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر شود، ولی اٮ﮵ن ﮴ٮ﮲حٮ﮵ل ﮲ٮٮ﮵ست اٮ﮵ن تنها گوشه هاٮ﮵ی از اٮ﮵ن ﮲حاطرات شاٮ﮵د ﮳ٮرای ﮳ٮر﮲حی از ﮲حوانند
روٮ﮵دا های ٮ﮴لخ ز﮲ٮدان دٮ﮵زل آٮ﮳اد است که روزا﮲ٮه در حال اٮ﮴﮲ڡاق است و ﮳ٮه دلٮ﮵ل ﮲ڡشار های شدٮ﮵د ح﮲ڡا﮲طت اٮ﮵ن ز﮲ٮدان ﮳ٮر ز﮲ٮدا﮲ٮٮ﮵ان،

اطالع رسا﮲ٮی الزم در مورد آن ا﮲ٮ﮳حام ﮲ٮمی شود.

کرٮ﮵م(رٮ﮵﮳ٮٮ﮵ن) رحما﮲ٮی
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