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از ملت بلوچ تبعه ایران ساکن شهررسرتران هرابرهرار  ۰۷۳۱با احترام فراوان اینجانب زندانی سیاسی عقیدتی، محمد صابر ملک رئیسی فرزند دادعلی متولد بهمن 

 برم. اکنون در زندان مرکزی اردبیل به تبعید بسر می هستم. هم

از دادگاه عمرومری و انرقر    ۱۰۷۱/۷۰۷۱۱دستگیر و در مورخه  ۱۸۷۱۳۷۰۷۰۰سالگی در تاریخ  ۰۳به خاطر ارتباط و دیدار با برادر مقیمم در پاکستان در سن 

 ام. زاهدان محکوم به پانزده سال تبعید در زندان اردبیل و دو سال حبس به حیث خروج از مرز گشته

 ام متحمل بدترین نوع شکنجه و شرایط غیرانسانی بوده و هستم. از همان ابتدای دستگیری

ام حتی با بسته شدن بره تر رت  های جسمانی و روحی در آن شرایط سنی کم بسر برده ماه در بازداشتگاه وزارت اط عات زاهدان با بدترین شکنجه ۸۰به مدت 

ام برای اعدام شردنرم در  ام و نیز از جهتی شروع به فشار آوردن به خانواده مجبور به اقرار و اعترافات ساختگی شده”  ت ت معجزه“ اصط ح خودشان   شکنجه یا به

دام شدن و محرقر  ام و بعد از دو سال فشار و تهدید به اع صورت نیامدن برادرم عبیدالرحمن که به دلیل عدم همکاری با وزارت اط عات مقیم پاکستان بود گشته

ساختگری و عرنروان  شان یعنی نیامدن و خود معرف نشدن برادرم نهایتاً از دادگاه زاهدان با توجه به اظهاراتم و دفاعیات در حوزه اتهامات جعلی و نشدن خواسته

ما باکمال نرابراوری ام. ا کردن اینکه هیچ اقدامی انجام نداده و فقط برای دیدار برادرم به کشور پاکستان در زمان تعطی ت مدارس رفته و مرتکب هیچ جرمی نشده

سال تبعید و زندان گشته و روز بعد به زندان مرکزی زاهدان انرترقرال داده  ۰۳به  و بدون در نظر گرفتن دفاعیاتم در جلسه دادگاه، در همان جلسه دادگاه محکوم

 شدم.

و رهایی از شرر وزارت کردم محکوم شدن و انتقال به زندان برابر با رهایی از آن شرایط س ت  ام بود. که فکر می و این امر شروع یک امید واهی برای من و خانواده

ابتدای ورودم بره  تنها در زندان بهتر نشد هیچ، بلکه بدتر شد. از همان باشد. اما زهی خیال باطل هون شرایط نه های جسمی و روحی می اط عات، اعدام و شکنجه

انظار عرمرومری در زندان از سوی حفاظت اط عات زندان به خاطر جرمم مورد بازخواست و مواخذه قرار گرفتم. و نیز مورد توهین تحقیر از سوی مأمورین زندان 

سلرول یرک  نطینه و تکقر دیگر زندانیان قرار گرفتم و به خاطر اعتراض به برخورد غیرانسانی و غیرقانونی مسئولین و زیردستانشان که مغایر با قانون کشور بود با

 های متوالی در آن حال بسر بردم. ها و پاهای زنجیرشده روبرو شدم. و روزها و هفته ونیم متری با دست

و اط عات کرل اسرتران بره   امنیتی بود( به خاطر اهانت رئیس حفاظت  –)که بند زندانیان سیاسی  /هنگام سرکو  معترضین در بند  ۱/۷۱۷۷۰۷۱۰در مورخه 

لرفرانره وحقوق شهروندی زندانیان، من نیز به همراه سیاسیون بند یک یعنی بند جوانان بدون هریرچ اقردام مرتر ر ساحت پاک پیامبر اس م. و پایمال شدن ح 

با سر شکافته شده و بینی شکسته شرده “ به سالن فوتبال برده و با مشت و لگد و باتوم برقی مورد ضر  و شتم قرارگرفته و در آخر  /اعتراضی با معترضین بند  یا

 ”ام. سلول انداخته شدم. و تا صبح روز بعد با بدترین نوع شکنجه دنیا روبر شده و با بدن خونی و مالی به تک

شدم. دو روز در  شده تا صبح وسط سلول نشانده های زنجیر و بسته ها و پاها و دست خوابی و درد با هشم تا صبح روز بعد که پلک روی پلک نگذاشتم و از فرط بی

به این امریرد کره ای که مثل خودم بودند دست به اعتصا  غذا زدم و  ناهار برای اجراشدن حکم تبعیدم که در پرونده قضایی بود به همراه عده قرنطینه زندان به

 فرسا باشد. های طاقت عدالتی و شکنجه شاید منتقل شدن به محل تبعیدم و دور شدن هرهه بیشتر از استان راه رهایی از این بی



دم بره زنردان مراتب بدتر از بازداشتگاه وزارت اط عات و زندان زاهدان هم شد. که در همان ابتردای ورو که نشد هیچ حتی به اما بازهم زهی خیال باطل این

هایی بود که ترازه  همه استارت س تگیری  این الم قات و تلفن شدم و  ماه ممنوع /۰اردبیل از سوی حفاظت اط عات زندان بدون هیچ حکم قضایی به مدت 

خرود  تی تروسرطح ام.  بارها از سوی مسولین در ایام مناسبتهای مذهبی مورد بازخواستهای مذهبی و توهین قرارگرفته شروع شده بود و تا امروز ادامه دارد. 

برا ترحرریرک  ۰۷۱۷در رمضان سال  های زنجیرشده گشتم. اش مورد ضر  و شتم با پاها و دست ش ص رئیس زندان و به همراه یکی از مسئولین بلندپایه

ند خرارج و ام از ب وجرح قرار گرفتم و با دهانی روزه به همراه دیگر همبندهای سیاسی و مذهبی زندانیان متعصب و جاهل از سوی مسئولین زندان مورد ضر 

ر آخرین مورد از ایرن ام و د شده ایم. همچنین بارها به دالیل واهی مورد اذیت و آزار و نهایتاً به قرنطینه منتقل شده به دست زندانیان متعصب و تعین شده داده

یعنی سال جاری بود که به خاطر اعتراض به برخورد غیرقانونی یکی از مسئولین به محوطه زندان منتقل و با پابنرد و  /۱۰۷۰۱۷۰۷۱اذیت و آزارها در مورخه 

ین پوشیرده باشد بسته شدم. این در حالی بود که در هوای سرد زمستانی اردبیل و دمای صفر درجه زم های دیوار که به این منظور نصب می دست بند به میله

ادا کردم و کوتاه و پاهای برهنه شده از هشت صبح تا ده شب در آن حال بودم و نمازهای ظهر عصر مغر  و عشا را در آن حال  شده از برف و با لباس آستین

جرمرهرور  رئیس نامه ای خطا  به پیچیدم و نهایتاً برای اجرای قانون و اجحاف در حقم اعتصا  غذا کردم و نیز هایم به خودم می از سوز سرما و درد است وان

ان در وضر  و نشده و همچن گونه اقدامی انجام در مورد جرائم سیاسی و اع م شروع اعتصا  غذا کردم اما تا اآلن هیچ  برای فریادرسی و اجرای قانون کشور

ای هر نروعری بررده برم و الزم به ذکر است که عرض نمایم ما تمام زندانیان سیاسی بند در همچنین وض  و حال مشابهی هستیم کره بره حال ساب  بسر می

خرائرن بره نروعری  شود هون بره هانمی کنند و بقول خودشان قانون شامل حال ما سیاسی آییم و هر طور که ب واهند با ما برخورد می حسا  می هابه زندانبان

مرثرل  وحقوق شهروندی و حتی زیرپا گذاشتن قوانین کشور های غیرانسانی و پایمالی ح  آیم و مث ً ضر  و شتم، توهین تحقیرشکنجه حسا  می مملکت به

 قانون اساسی کشور که مطاب  با شرایط حقوقی قومی مذهبی و زندانی بودن ماست می سرانجامد. ۷۱، ۸۷، ۰۱های  اصل

ی حرقروقری الزم به ذکر است در وضعیت کیفرر اند همینطور برم گشته از آن رنج می  ام هون مان  مداوا و درمان بیماریم که حتی از ح  انسانی محروم شده

ری در ایم و حتی از نوع محکومیت و اجرای حکم کیف مندنشده گونه مرخصی بهره بریم که باگذشت سالهای متمادی تحمل حبسمان از هیچ باری بسر می اسف

شرده  سرال وضر  ۰۰که قانون برای شرایط سنی زیر  ۰۷۱۸قانون مجازت اس می جدید مصو   ۱۰تبعیض و محرومیت هستیم. بطور مثال با تصویب ماده 

قانون مجرازات اسر مری برارهرا از  ۰۱سال محکومیت در نظر گرفته است و به استناد بند   ماده  /شرایط سنی من مجازات حداکثر  است که با توجه به

ام و حتی نیرز درخرواسرت  مجازات اس می جدید نموده ۱۰دیوانعالی کشور و دادسرای عمومی و انق   زاهدان درخواست ت فیف در مجازات مطاب  با ماده 

ام امرا  قانونآیین دادرسی کریرفرری کررده ۴۳۴شده با جرم ارتکابی و با توجه به اینکه در زمان اتهام ماده  اعاده دادرسی به لحاظ عدم تناسب مجازات تعیین

  زاهردان و اقدامی از سوی دیوان عالی کشور و دادگاه عمومی و انرقر  گونه پاس گویی ام هیچ درپی من و خانواده متأسفانه باگذشت دو سال و مکاتبات پی

هرمریرن  ۸۰۰ه االرض در قانون مجازات اس می و با استناد بربند   قانون مذکور طب  ماد صورت نگرفته و نیز در رابطه با تفکیک جرائم محاربه و افساد فی

بریم و حرتری  سال است در زندان بسر می ۰که نزدیک به قریب  باشم و درحالی سال می /قانون و بنا بر شرایط انح ل گروه مربوطه مستح  مجازات حداکثر 

 ۸۰۰آیین دادرسی کیفری طبر  مراده  ۴۳۴شده و جرم ارتکابی و اسناد مستندات بند ج ماده  به شرایط اعاده دادرسی به لحاظ عدم تناسب مجازات تعیین

شدیم اما نشدیم و ایرن  جانب و خیلی دیگر از زندانیان سیاسی دیگر مربوط به گروه جنداهلل آزاد می بایست این می ۰۷۱۸قانون مجازات اس می جدید مصو  

ذکررشرده  بایست مطاب  با مستندات قوانیرن بودم می ام و اگر هم مجرم و گناهکار هم می گناه بوده و مرتکب هیچ جرمی نشده جانب بی درحالی است که این

 شدم. آزاد می

کوم به فرنرا و ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران تقاضا دارم به فریاد ما محکومان مح و حال از شما سرکار خانم اسما جهانگیر گزارشگر

تروجره شرده  ها و قوه قضائیه ظالم برسید و خواهشمندیم به درخواست کمک این زندانیان فررامروش های تحت ظلم وزارت اط عات و سازمان زندان خانواده

 بنمایید.

 و درهرحال مارا پروردگارمان کافی است اجرکم عنداهلل

 با سپاس صمیمانه از صمیم قلب جهت ت ش و کوشش شما سرکار خانم محترم برای احقاق ح  ما مظلومین.

 زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی.


