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ﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از اوﻳﻦ :ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
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ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۱زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻧﺪان اوﻳﻦ در ﻧﺎﻣﻪای درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻧﺪان
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ » ﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۳۵۰آورده ﺷﺪ آﺛﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و
وی در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣ دردﻧﺎک و ﻣﺠﺮوﺣﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وﺑﺴﺎﻳﺖ ﮐﻠﻤﻪ  ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ در اﯾﺮان ،اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ
 ۳۵۰اوﻳﻦ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ روزﻫﺎی  ۱۰و  ۱۱آﺑﺎن  ۱۳۹۱در ﺑﻨﺪ  ۳۵۰اوﻳﻦ ﺑﻮده و از
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺎﻫﺪ وﺿﻌﻴﺖ دردﻧﺎک ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ وی ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ ۳۵ ،ﺳﺎﻟﻪ ،در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺒﺎدل
اﻃ ﻋﺎت ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎ ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻴﺲ
ﺑﻮک ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و در زﻧﺪان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ درﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻗﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ،ﺣﺎﮐﯽ از دﻓﻦ او در رﺑﺎط ﮐﺮﻳﻢ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﻤﻪ ،اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﻧﺘﻘﺎدی
درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ در وﺑ گ ﺷﺨﺼﯽاش ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﻫﻢ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻧﺪان در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ،وی در ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﺑﻨﺪ  ۳۵۰اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺮ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ از ﺳﻘﻒ آوﻳﺰان ﺷﺪه و درﻫﻤﺎن
ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺲ دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎی وی را ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا وی را ﻣﻮرد
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .درﻣﻮاﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﻫﺎی وی را ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻗﭙﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زدﻧﺪ و در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ دﻳﮕﺮ وی را ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺗﻴﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن وی وارد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در
ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ،زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﻓﺤﺶ ﻫﺎی رﮐﻴﮏ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺜﺎر وی ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﮑﺮرأ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ وی را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺟﺎﻳﯽ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻴﺮازی ،ﻋﻤﺎد ﺑﻬﺎور ،اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻟﻴﺮﺛﺎﻧﯽ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
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دادﺧﻮاه ،ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ  ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺪﻳﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﺮداﻣﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ﻃﯽ ﺷﮑﺎﻳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻮول ﺑﻨﺪ  ۳۵۰در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد را
ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮی آن ﺷﺪ.
اﯾﻦ  ۴۱زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۳۵۰ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮدن
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺴﻤﯽ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری زﻧﺪان اوﻳﻦ اﻋﺰام ﺷﺪ و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻬﺪاری ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ وی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ :روز  ۱۱آﺑﺎن  ۹۱ﺳﺘﺎر را ﻣﺠﺪدا از ﺑﻨﺪ  ۳۵۰ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .او
ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا دارﻧﺪ ۴ .روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل وی ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش داده ﺷﺪ.
ﻫﺎدی ﻗﺎﺋﻤﯽ  ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻧﻴﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رادﻳﻮ ﻓﺮدا ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺷﻬﺎدت
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﻫﺎدی ﻗﺎﺋﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ آﺛﺎر ﺿﺮب ﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺳﺘﺎر
ﺑﻬﺸﺘﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﺪه و روی ﺳﺮش ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﭻ ﮐﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎد ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﻦ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﮐﻨﺎر زاﻧﻮی راﺳﺘﺶ ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻔﻦ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋ ﺋﻢ ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺎدی ﻗﺎﺋﻤﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﮑﻮت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ در ﻗﺒﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ
در زﻧﺪان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻧﺪان اوﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن دﻳﺪﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ ،وﺑ گﻧﻮﻳﺲ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ اﻳﻦ وﺑ گﻧﻮﻳﺲ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
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