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در امور ایران سررکرار خرانر  شر مکتوبی مچاله شده و خاکی از زندانی سیاسی تبعیدی به زندان اردبیل محمد صابر ملک رئیسی فرزند داد علی، به خدمت کمیسیار ویژه حقوق ب

 عاصمه جهانگیر

پدر پیرم براثر بیماری چش  چپ اش که باعرض ادب و احترام فراوان به استحضار می رسان ، دنیا دنیای عجیبی است، من یک روز قبل از اینکه با یک چش  به دنیا نگاه کن  از این

م و تا حدودی درکش کن ، اما نابینایری شو را از دست داده بسیار ناراحت بودم و اصال به این فکر نکردم شاید روز بعد خودم نیز بینایی چش  راست  را از دست بده  و با پدر همدرد

دیدی است بالخره ورمرش فرروکرش ه شمن کجا و نابینایی پدر کجا، بینایی پدرم هیچ وقت برنمی گردد ولی بینایی من که بخاطر ورم کردن باال و پایین چش  براثر وارد شدن ضرب

ست داده چشم  شده بارانی، سیرنره ز دخواهد کرد و بینایی چشم  باز میگردد، مانند دفعات قبل که این بالها سرم آوردند، اما از روزی که باخبر شدم پدر بینایی چش  چپش را ا

، اشک امان یک دانره رددام شده یک گودی آتش، پدرم گفت ناراحت نشوم چون نور چش  اش به یوسف گ  شده اش من  و هر زمان برگردم پیشش با دیدن  نور چشمش بر می گ

ون است، من االن از ش خچشم  را گرفته، فرصت نمی گردد از دردم بنویس ، ما ایرانی ها یک ضرب المثل داری  که می گویی  طرف از درد فالن یک چشمش اشک و یک چشم

 دست ظل  این رژی  یک چشم  اشک و یک چشم  خون است و مستاق این ضرب المثل قدیمی شده ام.

ن  نامه را برای شما ارسرال توامن فلحال بخاطر ضعف چشمی که از اعتصاب غذا و درد شدیدی که از سر و بدن  حس میکن  قادر به شرح کامل ماجرا نیست  و مطمئن نیست  که ب

 کن ، پس برای همین به این مختصر موضوع بسنده میکن .

از سوی دفتر حفاظت و اطالعات زندان مرکزی اردبیل مورد توهین به مذهب و مقدسات  قرار گرفت  و به افسرنگهبانی منتقل شدم که در انجرا  ۸/۹/۳۹۳۱در روز چهارشنبه مورخ 

رت  می زدند به من و خانواده ام صو رئیس اندرزگاه و افسرنگهبان وقت با باتوم دست و پای  را بستند و شروع به ضرب و شتم  کردن و در عین حال که ضربات مشت و لگد به سر و

کی از زندانیان در قرنطینره کره و یفحاشی و هتک حرمت می کردند، پس از کلی ضرب و شت  با همان حالت یعنی با دستبند و پا بند و بدنی کبود من را به قرنطینه منتقل کردند 

بودی وارد شده به بدن  را درگریرری برا و کاز یکی از عواملشان است را برای درگیر شدن با من اجیر کردند تا پرونده را دعوا و درگیری زندانی با زندانی جلوه دهند و تمام صدمات 

 زندانی نشان دهند.

نطینه بازگردادنرده شردم و در قر  جالب توجه است زندانی مامور شده ظرف سه ساعت سه مرتبه با من درگیر شد و در هر سه مورد به بیرون از قرنطینه منتقل شدم و سپس به بند

ست زخمی و کبود شرد، جرای را درگیری آخر زندانی با فالسک چای ضربه ی شدیدی به سرم وارد کرد که بی هوش شدم و با صورت به زمین برخورد کردم و تمام صورت  از ناحیه

داری زندان دیردم و مردتری به شکر دارد بینی ام برای بار چهارم بدست رژی  و عمالش نشکست فقط خونی و کبود شده، بعد از این ضربات وقتی چش  باز کردم خود را در تخت

ه بهداری شردم، گرفرترنرد برعرد از   بفراموشی گرفته بودم و متوجه نبودم چرا در آن مکان می باش  و چه اتفاقی افتاده است، از دکتر و مسئولین بهداری جویای جراحت و انتقال

چی یادم آمد که توسط زنردانری کره مه درگیری و کشتن یک نفر به این حال افتادی، من نیز باور کردم و از اینکه مرتکب قتل شده بودم به شدت ترسیده و نگران بودم، تا اینکه ه

ستند از زندانی شکرایرت خوادرگیر شدم مجروح شدم و فهمیدم موضوع دروغی مثل دروغ های دیگرشان است که به ملت می گویند، پس این دعوا را صورت جلسه کردند و از من 

یس اندرزگاه و غرفرور صرادق زاده رئ کن ، اما من زیر هیچ برگه ای را امضا نکردم و از هیچ کس جز پرویز سورآذر مسئول حفاظت و اطالعات زندان مرکزی اردبیل و فرهاد نوروزی

 افسرنگهبان زندان شکایت ندارم.

 در آخر از شما مقام محترم می خواه  و خواهشمندم که من و خانواده ام را از شر این رژی  ظال  نجات دهید.

اعتصاب غذا کرده ام و خواستار آزادی خود هست ، زیرا هیچگونه اقدام و عمل مجرمانه مرتکرب نشرده ام و بره  ۸/۹/۳۹۳۱مورخ  الزم به ذکر است بنده از همان روز چهارشنبه

 مدت نه سال است که فقط برای دستگیری و کنترل برادرم عبیدالرحمان در گروگان این رژی  می باش .
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