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����� : 

  .تمامي كائنات و هستي بر اساس نظم و عدالت بنا شده است

 . ذرات معلقِ جدا از هم نيست يا عدالت، جامد نيست، 

  . عدالت همچون روح حاكم بر جهان يكپارچه و به هم پيوسته است

همه موجودات متاثر از آن خواهند . هر كجا كه عدالت گسست يابد، روح حاكم بر جهان متاثر از آن خواهد شد

  1.شد

م يا ما نيز زخمي بي عدالتي ها در هر  نقطه از زمين هستيم، چه خود بداني. روح جهان از بي عدالتي زخمي است

 . ندانيم

  . اگر موجودي كشته شود، مثل كشتن همه موجودات است

  .اگر به انساني ظلم شود، به همه انسانها ظلم شده است

  .بي عدالتي در حق يك نفر يعني بي عدالتي در حق همه انسانها 

  2.آنكه سكوت ميكند، انسانتيش به خواب رفته است و درد را نميفهمد 

وابط انسانها، ظلم و بي عدالتي در اينجا و انجا، حتي فرياد خشم آگين طبيعت را نيز بلند بي قوارگي كنوني در ر  

 .كرده است زيرا گسست  در عدالت به بي نظمي و بي نظمي به پريشان حالي هستي منجر ميشود
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� در درون ا�: در �	$ون ا�:. ه$ �^
 .ه$ �
  "ا�
	 �����" . �\ درد �SR!5 ، �$ا �$"�د !\.  ٢
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 : ��34ر اول

 هر ا&را�� ����اد� هر ز��ا��
 

 

6� � /روع /�از �5...  

8� ا�@�� . ص�ا� ز
�c d� در، �Y%ت را �	HYR�در -$گ و �	a ص&`، 

�

%اد� �� اe9$اب از �%اب �� <$��3� ! � در.   :R> :Aو �� :ِAا"\ و

 در ا�:؟

 ��O3ر 
,$ �� M&�س '�ij و O3$� ه�� -$��� و 
��4 �$د )$ از �hح  –�

�
%R	� �
��� در ��ت دو . �$د، حY?� را 
�Rن �	�هH� و وارد 
��–  ��

�! �����  �H� ه �lا h��!د%' �� ��j"ه5 ر �8� �$د
� ه� ���%ران . �

�
F	� د%�� را. را �� 
�� �Mاز اه� �
� �$د "� زmV از . �X$� �^
�

� ا�: در �	
�� �M5 ه�� -$"�ن د"4$ اه�R3 �
�� �� �\ د"%اره�"� !

� ه�"�Rن � 	�ر )dH '�� ا�:m5 ��زدا'�� در !�ر . ��صYح G	
-�ه� 

: 	
 . �� �" �
F	� د%�� ا� او را �� 
�n �� �� �"H� و �
��در 

�H"��$	� .�"�' �" 5! :
%R� ��.٣ 


%اد� �ن زن "� �$د از ص&` �8ن روز ���� $	- o,
�$ا� <	4	$� را)\ 

� H3�"\ ��� "� .وN9	G"G� : در�H� '�ن ��pز �	R%د! �H(ل  ��را��

�RY	� ل%e� . 

وN9	: ا�$اد ��زدا'�� ) رددر اqmp �%ا(در ا���ا� ا"\ ��را)\ 


%اد� )� ��)� . 
��mN%م ا�:�� �! �HN� \"ا �
%ده,�� )�  از دو(� 

�$ا� "��t �,�%د '�� . ه	s ا��hr از �G"G'�ن 
�ار
�) "� �	SR  ٤روز

� ه$ !�u  '�ن� �!�
� ا� �	4	$u	�
 �HHY	� �NX�4ر �ب '�� و  .�$ا
ا

� ز�	\ ر��� ا�:� .B��$� ه�� v��> ، �F� ���"�@A wXا$� � �H
�� " ��

� ��� ا���� ����" ،" ا���� �	ار����"  ��Y
�X و �?Eر� ا� دا%� �
4$ا
� ه� را �

�HY	� x"�&( . �F�� ا� ��)$ از �� uHY' �اe9$اب، دRM%ر�،  ا�:؟3


%اد� ه�� )$س 8� ا"�OH �$ا� -$"�، دل <	^�، �� ا'��O"�، �	5 و ��

 ��	Hن ا��	
��r$� ه�"� )vm و �'��H:ز
�ا . 

                                                
� X$اح: و 'Y ��4 ه� � ��N�د .  ٣� $uH� ��&� اy ر�@�ن زاد� �� 9$ب و '�5 � 	�ر !

 .در او '�  در �	���ن د��4	$ '�

�<�"� '�� �%د و �N� از ان از  ٤ ��� �� ��ت �� �! �"%uR
�	}�ق "Gدان 
zاد ، دا

 . او"\ �� �GHل )m,\ !$د
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��N� از uHY' �ه5 �$ا� ز
�ا
� و ه5  �'�"� روا
� ا"\ دور� �hء !


%اد� او، ��� ا� �mN%م �$ا� �	Aد Z" ��(%! \,m( Z" ،د%R	� ب% }


� در !�ر 
&%د� و �$د ��زدا'�� "� ر�%د� '�' �"�>�
 �! �HY	� ،��

 ��lا�
� در "m� Z%ل ا
,$اد� در "�Y از زYm� ��R
 : 	
 ��,�%د و �$�

?� ��	H٢٠٩%�� ا�  �H� �" \"٢او �" ~Mا"\ �� . {&%س �%د� ا�: ...ا


%اد� او�:��� �$ا� در هt Y' 5 ز
�ا
� و mح$� \	Mاو G	
 ��?� �F� .

 qmpا �� ه�� دور� ا� !uHY' ،�
B%r و :j� ه�� �"%Xارش '�� ��زG-

� ه�� �� :j	�Y"G و ��Rره�� ز"�د uHY' ،$( ص��روا
� و در �%ارد 

ا�Sاف و اول، درهt Y' 5 و �N� ه�ف د�%ا� در ا"\ دور�، . ا�?�ل �	R%د

� ا�H	�m� :، �$ا
�از� . <�"$ش ا���Kت ا�:	m� ام�Aا $	�
 �(���Kا



$م، )hش �$ا� ا�m?�و ار)&�ط �� �	�4
�4ن �4H	\ )$"\ ا���Kت  �hب 

�H� ت ه�&Iا� ا$� �OH"$( :j� \ ح�ل	رش.  و در ��H! و در  �(���Kا


H� � �د��  �Ah� ٥ا�mح� "� دا't �%اد ��ر و �R$و��ت ا�mYM و ���M،ا

 �! �
��� در � qmp)� ا�	ن ���	
 .�	��� زد� �	R%د –ز
�ا

�%د �	&�'� ان �)�اH3 ��K	\ ��د� )$"\ را� اI&�ت �	m� 5O�� افSا� ،


� و �� �	m	�l% '�ه�%"G"%m( ا��Sه5 ا�. 

� �5O ��'� ، ا�Sاف و  m	و� \"�� �
� '�ن ز
�ا� Y' �
��ر !� �"�'


&�'�<�"$ش ان ا�Kم  5O� .ل ��ت ا"\ دور�%r �mV از �mا�%� �� 

 وN9	: و '$ا"� ز
�ا
� در ���و�: ز
�ا
� � ��4 دارد ا�� ��ز)�ب

� ا� '�
 . دارد ا� 
�N( a		HH! \�� او ن ا�&�ر ا��Yر �?%�� و ر��


')را &�8
  ز��ا�� �� د��ع؟  �

در r%ل ا"\ ���� )�$"&� در �%رد 8� ز
�ا
	�ن ��	�)� �	��� p	$ از 

� او وX%د 
�ارد	m� �$4"و ��ر� د �H� s	5، هO�� �
%"G"%m( ا��تSا� .

� ا��&�ر �ن ز"$ �%ال ا�: و 8� ز
�ا
	�ن �زاد '�� �ن ا�Sا��)! �


�. و p	$ وا�NA )%ص	~ �	HHY�ا�Sا��ت را �: ��Rر  �� ا�Sا��)� !u	

� ا�m��N� :�%Xو ��ز �

� ا�Sاف ). �?	�m و اX&�ر� �	\ ز
�ا%"G"%m

�?HOX :	N9ص� از �ن وh�<�"$ش M,�� ا���Kت �$ا� �i%ن . در �$ا�$ 


�ن ا���
 .ز 5R3 ا
�از �	�ه� !� ��زX%"�ن 
��'� !$د� ا

� و 
�-G"$ ا�:�$eY" ا��?�د� �ز
�ا
� )@?	�H . ا"\ )%ا�� �$ <�"

� �O�ش و�� !H� ا��� x���� ف$r �ا���ا . �3ر� ا� ه5 
�ارد 
�ارد !

�H! افS�4ارد و ا�� a	> �> �"�� ا��?�د� او �Y	Mد در ح�%Xارد و�
.٦ 

� �X"�  در �X"� ز
�ا
�ا�� � aد�� :�%Xز�� ،�me� رت�A ن و%
�A �!

: 	
 �H� .dH"در ر �
Bد���
 �e"ا$' �� o!%� ���� � �H
�� . %Xز��

                                                

�4ر در ه�4Hم ),�	R! �� aMGH� a~ �%اد ��ر، �R$و��ت . ٥ ���
� N%د Hn%د، روز

� . ا� ،�mYM	5m �&��ل رو�$و '�� �$R� ن ح�%قB�N� و از x	!ا� ، و%�
�در داد \	H^8
�' 5O�� رش�! Sم در د�$- �� �R�ت از �%� و� )q"�Y '�. دا't �%اد ��ر و ا�mح! .

ا"$اد اص�m ا"\ !R~ ه� 
&%دن '�ه� �%م و �� r$ف و ص$�� �� اA$ار ���%ر �,�a �%د� 
 .ا�:

 .از ��r$ات �&�س �&�� از ز��ن ز
�ان و ا�Sاف.  ٦
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و �%دش ا��,�د� �	HY�  � را ر��": �	HY�، از !��R !�ه	��A s�� ا

�  ز
�ا
�. داور � ���� ا�:� � :R> از a"�Oز� ا�: ا�� د���� ��&%ر �

 . ا�:

� [�": و د��ع از ز
�ا
� ا8	: و 9$ورت �� "���! :��uH"د��ع از . ا

 �! �

%ن )r�� �OH$ ا��,�د� از ح� ذا)� �ز! ��A در �اد� �	�ن !


%ن ا��A و $R� ح�%ق �
�OX '�� ا�:، در �	و )�! `"$i( ر%R! ���

�
F	� $ � ان�
�	��� از �O1: در ز
�ان � $  –ز
�ا
	�ن ��	�)� . ز


F	��!� �
 ،�HHY	� $Y� �" �H"%4	� �^
� �� �� !hم و �j\  �$ا� �Ym�

�HN" q��H( �� �RH!رد وا%�$� ���
 . ه�� �	�Y"G و ا�H	�� رو�$و '�� ا

 �(�	�� �

�ح� )$ �� او  –ز
�ا �
�ح� ز
�ا
� '�� و � �� ،���	�


� او 
�د"�� -$��� '�� و ح�%ق اش �� �H%ان . ر���ر �	R%د� 
ح�%ق ا

. و!	x ا�Xز� د"�ار �� ��5O را 
�ارد ."Z ز
�ا
� ه5 ر��": �	R%د

� <$و
�� را 
�اردNM�e� ز��Xح� ح@%ر . ا �"%Xت ��ز� mX از Z" s	در ه


�ارد . � mX ح@%ر "���ح�� در �
� ا-$ ��%ا
� . داد-�� ه5 �	�%ا�&Mا

�H! �r را :M�!و ��� �	R%د، x&A از داد-�� و . �$احx اuHY' �
ز
�ا

ا�Kم او ��ره� )�		$ �	HY� و . اI&�ت ا�Kم، �$"q و )$ور 'ij	� :	R%د

� �	R%دEارا �ijR� �Mاد .
�A xاح$�aM�3 �� �" د و%R	� �r �" �
و  %

�A�

� و � 	�ر B%r د%' �� �r.  در ��م ا"\ ��ت qmpا �

%اد� ز
�ا��

 �	Aد :	N9ع از وhrاز د"�ار و ا�
. ا�	�
�ز
�ا
� و <$و
�� اش 

 �(�	�� �
�  –ز
�اuHY' و �
� ز
�ا! : 	

%اد� �� %@� �OH( ���	�

� ه �H� و ��	q ه�� uHY' ر و�R� :� اد� او%
��8� ا�@��  �Ym� د%R	�

�%رده�� �R\ از �$��ز و ز
�ا
&�ن )� . ا
� �	&	X�HH�� روح� و رو$�


B%C � ده� v��> �9 ، ��م�A ر و%����، ا�nم در وN9	: <$و
�� و  

5R�
%اد� �$و �	HY� ا� را %رد���$و  و ��� ا���Kت، �� �%m- در  �!

   .ه$ روز '�"�)$ و �$و�%رد� )$ �	R%د

 

 >رور� ا�;؟ ا����د�)را د��ع :�8�� از ز��ا�
�ن 

 

� ��X -,�?�ن و  •� �,M��� ه$ 
�� و 
�$ ��,�وت "� ! �e"در '$ا

� ز
�ا
	�ن ! �e"د، در '$ا%R	� ب%!$� ��	Hا� xY' �� ، ��&�ح}


� �'�Yر و  –��	�)�  ،�
%
�A $	p ره���R� :� در ا"$ان ���	�

� A$ار �	4	$
� )� از ��	�� �%د ��ز -$د

�اmA�را�
در ، � '%


� "� اX$ا �	R%د "� از �ن �%ء ا��,�د� %
�A ارد%� �! �e"ا$'

�$ا� ا"�uد )�Nدل و �	Gان !$دن )$ازو� ��اM: 9$ورت �	R%د ، 


�	
8� ا"$ا
	�ن از ز
�ا �� دM	x ا�$از ��	�� دارد !� �! �

 ،�
%R	� �?!�} �
Bد���
9$ورت دارد . د��ع !HH�ز
�ا
� '�� و 

 �
�%د را  ،�زاد ا
�"aه$ ا"$ا�

%اد� ه$ ز
�ا��  �(�	��– 
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 ���	� �H
� وN9	: او  ��ا
� و ��� :& 
"�Y از �G"Gان �%د 


4$ان  و <	4	$ ��'� . 

از آن  سياسي به تنهايي نميتواند –زنداني عقيدتي يك خانواده وكالي مدافع با محدوديتهاي بسياري مواجه اند و در  شرايط كنوني،  •

حتي خانواده زنداني،  .دفاع موثري داشته باشدو براي همين تفكر در زندان است، كه يك فرد متفكر و فعال جامعه است فرد زنداني 

زرگتري كه اين خانواده به  آنها خانواده هاي ب .قرار بگيرند مددكاري هستند و بايد تحت حمايتنيازمند  خود ،بواسطه فشارهاي رواني

هم وطنان داخل و خارج از ايران بايد اين كلوني كوچك  همشهريان و ي، همكالسيان، هم كاران،و شغل تعلق دارد، اعضاي صنفي

   .را حمايت و همياري كنندطوفان زده 

� �ن،  •� :& 
�Y%ت در �$ا�$ )@		w ح� د"4$ان "� �� ),�وت �%دن 

� - Sش �5m و ��� <$ور� ا�:� Z?! . �HY	� �@�Aن ا� 

	: ا� 
ا

Mو �� ��ا �
� ه5 
%ع اش را -$���ر !$د� �� ),�وت �� ر! ��

�'�&
 . �Hرا��� �دم� �� Y" ��@ا��
$4
� و ه5 روح ا"�.  

• �
� داد
� . ��"� ح� را qmr !$د .ح� -$���H ا�: 
ا-$ ! � �-�ه�

 o> ر دا': دو د��� �ن را���
ح�� را )@		� w	HY�، �	�%ان ا

�$د �pصq ح� را �Y%ت و �� ),�و)� در �$ا�$ )@		w ح�، ه5  .��ه�

�� �"%R( �� �ن !�رش �	HY� و ادا�� :& 
� را N��X 5وت  ه�,( ��

�HY	� . ،:	N9ا"\ و �� x&A � 	�ر وا9` ا�: !� �� ادا�� :R-ز��

  .�� $( :j	R%د
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 :��34ر دوم

 ���
� ����اد� ز��ا�
�ن ��� ه�&� 
0��–���
�� 

 
 $r�� �� اد�%
��A$ار  ا�$از ���"�ش در ا"\ وN9	:ا-$  "�Y از ا�@�� 

(�	�� �
� ح �ب �	�"� -�-$��� ا�: "Z ز
�ا� ���	� . �3 : 	
 5O�

� او زد� �	R%د� �(���Kن !$د�  .ا�	ن را �� �

	 : در !�u و %43 5O�

�M�e&�ت صH,� دا'�� ا�:، در "Hj� Z$ا
� "� در !hس درس و {x !�رش، 

و "� ا
���د �� �?Ym$د دوM:  �%د"� �%ا���ر �$ا�$� ح�%ق زن و �$د �

� "�  دا'�� و ح�!?	:� a(ا$�

%'t ���"� و  a-hدر و� ���و "� <$دا

�
�4ر� دا'� ���
"� "�N� Zل ��
�، ح�%ق   ح$�� ا� <$�x{� $e روز

 a(ا$�
� �N� از �	�ن ���"� و ^
�H3 :"�l د�  در%� ���	� �" �$R�


� ز
�ان �$ا� او <	� a	�Z" �" ز� $uH� �(hYR��(�	�� �
�	���  -�ا


@ �"8ر ?�&;  از ز��ا�� �<�ز و 
��	�� �	R%د Aان او�"B� �C �6ر

�Dد�. 

� <	4	$� ه�� ��! �	'�� �در وN9	G"G� : در�H�)�ن � 	�ر  در 
�$ دا'�

�	��� در '$ا"� ح�9$ و �$ ا��س U$�	�ت  –ز
�ا
� ��	�)� . �%I$ ا�:

[�": و د��ع �	$ون از ز
�ان �?h  ��ونا�	$ و ح%ادث <o از ا
����jت 

 
� ص$اح�� -,��ا� �$ا� ر�	�ن �� ح�%ق '�YH"ا �
 '%د ش 
�ارد 

�، دور زدن �	M$� �%ر��	ر -�Y� �ه�' x?� ا�� در : 	

� در !�ر %
�A


� ه �	5%
�A ءه��h�
%ن و �$ار از �A . �

%اد� ز
�ا��ه$ �3�ر 

� ح�%ق �%د و ز
�ا
� اش �-�� )$ ��'� و را� ه��  –�	��� � �(�	��

 �H! Z?! ش�Hدر� G"G� �� �
د��ع �%I$ از او را �	Sn ���HR� SR �	�%ا

��$� �u	�
 �� SN"$� و . 

١.     �"�@A $� � �?$ و ��اوم	4	>  �

� و ول �#"�� � ! 

 �
�ا'�� ��'	�از وN9	G"G� :)�ن 3 �3 �	'�� ��F دا'� . ��
<$و

 a	> را� داد-�� را G	
را �� "Z و!	x �$ب � ]�ر"� ا�� �%د 

�"$	4�.  �

4$ا ،�O"ار$A �� �8 �� ��
��4ار"� �9�A <$و

� در ز
�-� �� و د"4$ ه�،�	?�ر! �&E�i� �"�M%> ��،�O ه� و 8


%اد� )�ن ��r$ ا"\ ��زدا': ا"�uد '�� �'�H '%د��. ا�@�� 

� ا� ��N�  ، ��eH. ��4ار"� وX�ان اش ���%رش '%دeرا� �	H!

�	'�� �� دا'�
��S} و �
� و �uHXل . دو���Mاز �� و ��د

�"G	ه. �]$ه �
در ه5 ر�t . � ��4ار"��uHXل ا�$"�H را �$ا� ر��

�HY	� �� G"G� �� �Y?! �9�A 5 ه��� .ا
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8� ح�%ق �%د و ز
�ا
� )�ن  �� �
�Rن ده	� ! �9�A �ا�� �

�	"�H'� . و ح�%ق \	
ز
�ا
� Bزم ا�: ا��hrت �%د را در �%رد A%ا

 a"اGن ا��	و �زاد� ��	ه� �� از ح�%ق )�ن. ده�-�  x���

'%د �� '�ه� و  ا�: "� ا-$ )@		w$ا� )@		w ح� ��زدار
�� ا� �

  .� �H� ��ز �ن وw"�A ه �	�

  


�4ر� و د"�ار �� � B%Cن .٢ ���
��ز%�&�ن ه' )
(ه�&� �را�        
    !�ر�
�ن دار��

 �H� 	
 F� �� G	3 �8� از 8 �	H! ور�� . �واNA	: ا"\ ا�: !

�
��زX%"�ن در �,� و دور  و ��Rره�� � 	�ر� از ر���ره�� �%د�$ا

<$�a از ��l در د"�ار �� � B%Cن ، . از B%C � 5R3ن ا�1م �	R%د


	��O درون ز
�ان، %
�A �� $��%رد	4	�4ر� و <
 ���
<��v  �$ا� 

B%C � د �ن%R	� q&��HH! �$	4	> را �� �"�@A ��
. ن 
	G <$و

9%� �� از H3� زاو"! �HH	&� %Xران ��ز%��� ��A$و	4	ع <% ��' �

H! wV د را%� . �ا�:، �&%ر �� '%د، د�: و <�� 

� ا� را �$ا� � �M%C ار��ل �	HY	� و ر�� ��
 �� ��Aو \	H^8

�Hده v��> �� �� �
%R	� ر%&� �	HY	� �-�	ا�: ر�%� . در

*x��' ه� ���

%ن، در�%ا�: :  {�%ا� �A ��
'$ح وw"�A و �%ارد 

 �� و�	,� ا� !� �H� �-�	ر��
 .دار
�، در�%ا�: �زاد� ز
�ا

 �! �H	M%C � و G!ا$��رE	o : "� دار
� <��4j% �	�%ا
H� و و�	,

 �Fره �z"زر�� و�� Sد� ،�	"�@A �%A) �r�
 ��A� :	M%C � ��


	$وه��  ، رE	o ��ز��ن ��زر�� !R! x%ر،)
%ر� �"�@A ز��ن��

 `m �)ن�"%Xو ��ز ��	Hاز ���%ران ا� :"�Y' ن)�$ا�%	 	?! ،  xاص

� ره�F  �$ا�1م 
%د �om، '%را� 'K $O$ان و� ���
 . 

  

٣.           �F�� ه�� 
� ا�&�ر �� ر��Eارا �
�ا�� ��, ��ا%+ �#��
�/�� !ح��- /
راز� 

 :	N9و SR	� �"�Y از �S?O"\ !�ره�� �%I$ ��، رو'\ !$دن ه$ 3


�م ��4ار"� 8� �$دم �� . ز
�ا
� �$ا� �$دم و ا��Yر �?%�� ا�:

�
%' �H'� �� �Hدر� G"G� ات$�
از -,t '$ا"� . و O3$� و 

 �
%
�A �� �
��$A �� ز"$ا �	RY
 :M�u� ��' x	?� �� �� �!�H,ا�

در ا"\ �%ارد . '�� ا"� و �%رد� �$ا� '$� �ر� وX%د 
�ارد

�	HY
!SY3%"\ ا�&�ر و وw"�A �$�%ط �� �G"G)�ن و . رازدار� 


 ��,-�

%اد� )�ن را ��
�ن ه� )� �F ه� و . �4ار"��� F�از �� 

� ه�. د"�ار ه�"h- ده� و���
�%ارد 
�� . �%اBت و ا���nت، ا

 �! �(���K$�، ا	د��4 �mاص :m� ،�

%ن ، 
�$ات و ���"� ز
�ا�A

� �� �	R%د، 8� را �� -%ش �$دم � �زد� '��، K�"�ه�"� !

�	
�%د �%4"	� . �$�� ،�	
� را !� �	�%ا^
��iح&� !H	� و . �

�	 "%H� . ز��ن �� �	
� �hح��ت ح�%�A �	�%ا� �H� �� را !^
�

5 �� �$دم �%4"	�	�� � $	p د"4$ان و �"$r ور"�، از�	� . x{�

� در ��"���O ح�%ق �� $R�H� �$R	R%د! �F� . �� �	
�	�%ا
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�HH! ار��ل �O�"�� \"ا �در 
�$ . اr$ا�	�
��ن �4%"	� و �
�ن �

� ار)! �"$	4��F�� ه�� 
��"���O ( &�ط 
�ا't �� �� ر��

��رج از ا"$ان ��l%"G"%m( راد"% و ،��
SH"ا ( :	N9ا� و$�

:��� t�$- ر ��)$ از ار)&�ط�	 � �� �
� ��I: !$د� . ز
�ا�$U


%ن در �%رد ز
�ا
� و ا���R �� ا��س �A ��
ا�: !� ا���R �%ارد 

� ه�"� �%دن ا���Kت در 
Gد �$دم و �OXن �$ا� H"Gه �"�@A ��4د��

. در <� دارد و ا"\ از �S?O"\ �%ا�x !�ه�R� aر �$ ز
�ا
� ا�:

5 8� ا�1م �	R%د، ���� R3 ن از�OH> ت و%m�� در ! �^
ا���R ا

 .)%A~ "� !5 '�ن ��Rره� �$ ز
�ا
� �	R%د

 5O� س%Eر  : 


�ن و� �� �48ن در  -���H' ص� �$ا��i��ا"�uد !?]	\ [�"�� ا

 qM�A:"�� ،�%� o	� ،گh٧و� 


%اد-�،  -�� ��O Y� ،ا��$-%	� x��' 5m	� �" �M��� ،q�! �	K

 :m� ، �

�$ات و 
4$ش ز
�ا ،�O�	M�N� ع%
�%ا�� !�ر�، 

� . د��4	$� و ا���Kت و �%ارد 
�� ح�%ق او ! �
� ! �� ���iح&

�H��HR	� ت "� . او را�,	M�( ��%?� ��$N� ، ا)� از او$r��

� ه�� و���Iر و د�: �'%
 . 

- �"�> �Y"و ���
 :�M در t'%
، �N$�� و�hگ �� ��"���O ح�%ق ٨

� ا�&�ر �F�N را از ا"\ > �"$r	4	R� ....�HH! �$$� و ! . 

-  5Y} �Mت �� اد���Kا �� v��>.  aM�3 �ا�Kم ز
H�-�ن را �

�	RY� . ر�Y'� ن�( �
)A�H@�ت �ن را �� �?Ym$د و 
�$ات ز
�ا

�	H! .�	اه%� F�N� و ��ر� �H� . م�Kدروغ ه� و اد��ه�� ا

�	RY� ن�R�
� �$ا� اI&�ت X$م . ز
H�-�ن را �� ر%
�A ارد%� ��

�	H! د�Hا��. �	H! \'ا� �$دم رو$�.  ��
ED �ردم � �هر )
;
��FG�  �&�H ن را��)&)� �EI6 ، �طر����4 /�� �C ��ا��ز

�"#
�.  �$Hت هB%i} اع%
� ا	K : ، $N' ،ر�N' ،5، !��بm	�

� qM�A ه�� .... !�ر"�Y)%ر ، �oY و H	در ا"\ ز� �
�	�%ا

 .���H&� را در ا��	�ر)�ن ��4ارد

��رج از !R%ر��  ار)&�ط - �$R� ن ح�%قB�N� . �$R� ن ح�%قB�N�


q ا"\ ، در �e` �	\ ا¡xm  ا
�YNس ا�&�ردر �X از ���
ار��ل 

 $	I�( نB%C � و �$R� ح�%ق �mm¡ا \	� G!ا$� �
%اد� ه� ���


� و ا��د"� ارو<� !?Z ارز
�� ا� B%� $"و�� �H
-�ار ��

�H� ه. 

روال A@�"� <$و
�� را �� ذ!$ )�ر"v و ر���ر ه�، �$�%رده� و  -

�	H! �H� � ت�	"GX .lاه� �%ددر ز��%� !�� hr"� �%رد ا��,�د� 

 


�ر �1' دو  ��� �
0�� : 

• �	H! ه� �
 .�G"G در�H�)�ن را ���I F: ر��

                                                
� ��": ه� و و���O-h ا���iص� �&� اy ر�@�ن زاد� و �": ا.  ٧
 �$وX$د�   ... �HN%ان �%
٨  . �H
 . و �&� اy ر�@�ن زاد� در و"�Y <�"�  "ا[� ز"� ���د�" ��
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��F �	$ود، � 	�ر �$ رو�  ح5u ا�&�ر� !� در روز  ��O�"��

� �G"G �� �$ا�%ش 
R%د، Y
ز"�د و��H%ع ا�: ���H$ا"\ �$ا� �

از e� ��H3%ر �$)q و <	%���، ا�&�ر� از او و در  ه$��"� 

�	H! $R�H� اد�%
�� ٩. ار)&�ط �� او 

• �	"�	
 ��(%!  �"�K ار��ب و ��. 

�	�S

%اد� ه� اl. از K�"�ات ��زX%"�ن ��� �$ا� ار��ب 

 ��"�K $ه ��HN%ان ح$�� ا� �$ا� ��!: و �xN,H !$د
�Rن د�: �

 �H
G	�,�8� 3	�H^8 Gن در  �(�
�i%ص و��A ح�
%اد� . � ¢�

� ا
�YNس ا�&�ر � �
B�N� $( �'ن ارB%C � $� از	4	و "� <


	 : '�ن �G"G)�ن، . �	]$دازد ��$� �د��4	Yc �$\ ا�: �� را �


%اد� )�ن، �4H	\ )$ '�ن ح5Y ��زات و ���%د)�ن و د"4$ ا�@�� 

 ...�HH! �"�K .! �
%4
�8 �
� < $ ح�� �� -$و-�ن -	$� �]$داز

x	Mاد ا��م را �� د%X S���زدا':  و �%N� ��A	� ح�uر"�ن "� د

!$د
� و "� �$ادر و �$ادر زاد� ��£ زه$ا رهH%رد !� �H^8ن در 


��mN%�� در ��زدا':  ��X�H� را� . ه \"$( \C?e� و \"Sn ا��

 �nرد �� ا"\ ار��%�. ا���R ا�l و �H}� !$دن ا"\ ح$�� ه��:�$

"%m( رت%i� �ح� و "� ا
��Rرش از �w��H د"p �$4	$ از �%د)�ن 3

 . 

 

� ه� �
 ا8	M�N� :	���O ح�%ق �R$� در � S ر��

 

�� ذ!$ �}���"� از )�I	$ ا"\ �M�N	��O �	�%ان �� ا8	: 

 :ان <� �$د

� در ح%ادث ! �
 ١٣٨٧)	$  ١٨ا[� ��r&�، دا
uR%� ز
�ا

 ��O�	M�N�  �� ،د%� �
� ��ل ز
�ا
 q"$A $ و	د��4 $?� �

� ه�� در�%ا�: ��
و '�"� ح�%ق �R$�، !?]	\ ه�� ��N�د، 

� �زاد� �%A: د�: � �Xر���زاد� از 'ij	��O و !R%ره�� 

� �N� از �ن از ا"$ان ��رج '�! :��". 

H^8	\ ح5Y ا��ام �$زاد !?�
4$ �� وX%د )�"	� در داد-�� 

 �"%N( �� �mm¡\ ا	و � �m�
�$ در ا�R� $Iره�� دا �"�U

 .د و )� !H%ن �� اX$ا در
	���� ا�:ا���

�	���  –��Rره�� �	\ ا¡� q&� �mm	R%د ز
�ا
	�ن ��	�)� 

� ه� و 
� ر��X%( و "� �%رد �

	G دار �Xر�� :	N��( �!

'ij	: ه�� ��ر�X ه �S?! ،�H �%رد �زار A$ار -	$
� و 

�
  .زود)$ �زاد '%

 

� ه���
 :�$-�Rد� !$دن 

                                                

�4ر !� 8 $ش �� د�%ت از ا�$اد ��m~ در  .  ٩ ���

N� �M%( \RX �H	� M	hز، روز��

� <R: د"%اره�� او"\ �$ا� او � �	H! زاد� �mV ز وh	M oY� ،�M%( Z	! و رو� :�$-
 .� 5R3	j%رد
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�HN" ���
� ه� �$-�Rد� !$دن 
� در ر����
�  . ا
��Rر ��
 �@N�

�N@�  ا�� .�$-�Rد� '%د�� ار��ل �	�%ا
� ��G8ن �� � M%C	\ ه� 

� ه� ��

SnRا�:  �� X%ا�� -$��Y
� <o از ا� B��$� v��> �" �

 .ان داد� '� �$-�Rد� '%د

�HY	� \	��( ه�ف را Z" ه� ���
�-�� '�ن ا��Yر : �$-�Rد� !$دن 

��%
 �� �� ا�: و  �?%�� !��
 qr���%د ���� ا�?�ل ��Rر �$ 

v��> �E$� و ارا	4	> � . وادار '�ن و� �

¤.  �NV ��O�!$ت و ح�N?U                      زمB ه� �$"�د�-

 !ا�:


%اد� �� �NV ��O�!$ه� حw?U �H
، در ����x ز
�ان و داد-�� ��

� در ��� ^
� �H
روز� و ا���iب �pا در 8$اه� �� ز
�ا
	�ن ��

� و X%( ،ان او"\ رخ داد�
اول ��زدا': ه�� ا
����j)� در mX%� ز

:���4 8� د
	� را �� او"\ دو
 . �
� m?� �$ا� mX%-	$� از ه$-%

 $�
� Bزم ا�: �%ارد �ن از H	م و ��زدا': ��د� در ا"\ ز��Kا

R� ر�� و$� �A%$دح�	زم ص%رت -B رت ه��% . 


%اد� *��
%اد� ه� Bزم ا�: !� ا�@�� ��
%ن (�� �Y8ر� د"$4 �!


%اد ه�� ز
�ا
	�ن ��	�)� ��!�ره� را �	\ �%د )� 	5 ) �	��� –

�HH! : 

� داد-�� �� tر�x	!ار)&�ط �� و ، ~m�� .و د"�ار �� � B%Cن 


�4ر�   � ���
 . ه�

� �l%"G"%m( راد"% و �� � . ��iح&

�  ��
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  90كميسيون اصل  -هيات پيگيري حوادث پس از انتخابات

  با سالم

جليل عارف و مهناز مدبر در همان نخستين روزهاي پس از انتخابات رياست رسانيم كه پيمان عارف فرزند اينجانبان  احتراما به اطالع مي

. شود اكنون در زندان اوين نگهداري مي جمهوري بازداشت و پس از گذشت نزديك به هفتاد و پنج روز زندان انفرادي و طي مراحل بازجويي، هم

باشد كه در مراحل پاياني اخذ مدرك كارشناسي ارشد به  مي) ناسي ارشدرتبه سوم آزمون كارش( شايان ذكر است كه فرزند ما از دانشجويان نخبه

او بالفاصله پس از ترك اجباري دانشگاه به خدمت . داليل نامشخص و كامال ناعادالنه از ادامه تحصيل منع و به اصطالح رايج ستاره دار شد

  .ي شدسربازي در شهرستان رشت رفت و مشغول انجام خدمت وظيفه در نيروي انتظام

گذشته از چند و چون حوادث و رويدادهايي كه منجر به بازداشت فرزند ما گرديد، تصميم گرفتيم كه با تنظيم اين نامه به ذكر مصائب و 

  .مشكالتي بپردازيم كه در طي ماههاي اخير بر فرزند و خانواده ما رفته است

شت بدون طي مراحل قانوني شامل تفهيم اتهام و يا اخذ وكيل بازداشت در محل خدمت سربازي و در شهر ر 28/3/88فرزند ما در تاريخ  -1

هاي  در طول اين مدت فرزند ما تحت بازجويي. روز بوسيله حفاظت اطالعات نيروي انتظامي در مكاني نامعلوم نگهداري شد 75شد و به مدت 

كه براساس قوانين كيفري و جزايي جرم ( دان جلويي اوشكسته شدن دن. بلندمدت و شرايط خاص همراه با رفتارهاي غيرقانوني بوده است

  .از جمله شواهدي است كه نشان از رفتارهاي خالف قانوني با فرزند ما در مدت بازداشت دارد)شود محسوب شده و شامل ديه مي

ني بر عدم صالحيت آن پس از طي مراحل بازجويي در مكان نامشخص، پيمان در نخستين جلسه با داديار نظامي، مستندات خويش مب -2

كند و پرونده به دادسراي عمومي و  كند كه از سوي داديار محترم پذيرفته شده و آن دادسرا قرار عدم صالحيت صادر مي دادسرا را ارائه مي

ارائه هرگونه اطالعات  در مدت رسيدگي پرونده در دادسراي انقالب تهران نيز متاسفانه مسئولين با رفتارهاي نامناسب از. گردد انقالب ارجاع مي

دايره اجراي احكام دادگاه انقالب با استفاده از  6هاي مداوم ما، رئيس شعبه  در مورد اتهامات پيمان خودداري كرده و حتي بعضا در جواب پيگيري

زيادي وسايل لهو و لعب  عبارات ناشايست و فحاشي به زخم ما نمك پاشيد و حتي مدعي شدند كه فرزند ما معتاد بوده و از منزل او مقادير

  .كشف شده است

كرد، در پاسخ به پرسش ما در مورد اتهام  اين درحالي است كه در نخستين تماس ما با بازجوي اصلي پرونده كه خود را بنام حاج آقا معرفي مي

مورد نوع اتهام به ما اطالعي داده نشده و به  كه البته بازهم در. شد كه اي كاش او معتاد بود ولي اين اتهامات متوجه او نمي ":فرزندمان گفته شد

  ".كله پسر شما بوي قرمه سبزي مي دهد: اين جمله اكتفا كردند كه 

اه نهايتا در روزهاي اخير به ما اعالم شد كه براي پيمان قرار وثيقه صادر شده است كه بالفاصله وثيقه الزم از سوي ما تهيه و تحويل دادگ -3

گفتني است . ات مسئول از آزاد نمودن فرزندمان خودداري نموده و او را به بهانه پرونده ديگري به زندان اوين منتقل نمودندبا اين وجود مقام. شد



 ��ز��ن د��ع از ز��ا�
�ن ا����د�

 

Sadaza-2009@live.com 

 

كه مستند ارائه شده براي به زندان انداختن پيمان مربوط به حكمي است كه اجراي آن در سال هشتاد و شش به دليل عدم رعايت قانون در 

  .نحوه اعالم حكم به دستور قوه قضائيه متوقف شده بودفرايند دادرسي و حتي 

دادگاه تجديدنظر در پاسخ به پرسش ما در خصوص پرونده پيمان هرگونه حكم از سوي آن شعبه محترم را انكار  36نكته جالب اينكه شعبه 

ون درخواست از متهم براي ارائه اليحه شود كه كدام دادگاه تجديدنظر بد نمودند، ضمن اينكه به فرض صدور اين حكم اين پرسش مطرح مي

رسد اجراي اين حكم بالفاصله پس از توديع وثيقه، نشان از وجود اراده اي  كند؟ از اين رو به نظر مي دفاعيه و تجديدنظرخواهي، حكم صادر مي

اي فرهنگي كه سه  است كه با خانواده پرسم كه آيا درست در پايان از آن مسئولين محترم مي. براي كارشكني در مراحل آزادي فرزندمان دارد

گونه رفتار شود؟ آيا درست است كه با سناريوسازي و مشوش كردن اذهان، افراد نخبه و علمي همچون  دانشجو تحويل جامعه داده است اين

  روز تحمل زندان انفرادي به بهانه ديگري در زندان نگهداري شوند؟ 75فرزند ما به بند كشيده شوند و پس از 

پدر پيمان . ادر پيمان در اثر هجوم مأموران به منزل دچار حمله عصبي شده به نحوي كه منجر به انجام عمل جراحي بر روي دست او گرديدم

از سوي . در اثر رفت و آمد بين تهران و تبريز دچار بيماري كمردرد شد و البته كار ايشان هم در نهايت به بيمارستان و انجام عمل جراحي كشيد

يك روز ازحمله قلبي و انتقال به بيمارستان خبر . رسد گر هر روز خبري ناگوار از وضعيت نگهداري جگرگوشه ما در زندان اوين به گوش ميدي

 اي كه آيا اين روش برخورد با دانشجوي نخبه. دهند و روز ديگر از نگهداري او در بند فاقد امكانات اوليه بهداشتي و در كنار مجرمان خطرناك مي

بايست در بند مجرمان خطرناك نگهداري شود؟ آيا در ميان مردان  به فرض اشتباهي هم كرده، صحيح است؟ آيا او به جرم اين اشتباهات مي

انديش اين ديار كسي نيست كه بخواهد از راه گفتگو و اقناع، به اصالح اشتباهات فرضي فرزند ما اقدام كند؟ اگرچه اطمينان داريم كه  نيك

كه اين اتهامات درست باشد، خانواده چه  گردد، نشده است اما به فرض آن چه كه بعضا به ناحق بيان مي رگز دچار اشتباهات نظير آنپيمان ه

  ها روبرو شود؟ ها و دشنام گناهي كرده كه بدليل پيگيري وضعيت جگوگوشه خويش بايد با انواع توهين

  چرا كسي پاسخگوي دل زخم خورده ما نيست؟

از شما مسئولين محترم درخواست داريم كه نسبت به آزادي فرزند ما اقدام نموده و تمام مساعي خويش را متوجه اصالح رويه برخورد  در پايان

عدالتي و رفتارهاي نامناسب رهانده شده و شور و احساسات  ها از بند بي با دانشجويان و متهمان فكري و عقيدتي كنيد تا شايد پيمان و پيمان

  .سازي و رفتارهاي خالف قانون نشود ها دست مايه پروندهجواني آن

  با تشكر و تجديد احترام

  خانواده عارف
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ران و دبير كل سازمان دانش آموختگان اي طلب ايراني

نام داشت و كارشناس مسائل » دين و دولت در اسرائيل
به  زندانماه در  13به جرم تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و اقدام افسارگسيخته عليه نظام 

و  دوم خردادطلب پس از  هاي اصالح و روزنامه

او عضو هيئت . شد منتشر مي 1378بود كه در سال 
 [.پيوند مرده[]3]گذاري سازمان ادوار تحكيم وحدت و دبيركل اين سازمان نيز هست

بازداشت "ز مالقات با او اعالم كرد او از زمان دستگيري در اعتراض به 

روز در يك اطاق يك در يك و نيم متر، در يك سلول 
در مجموع . (روز ديگر هم بدون اعتصاب غذا در همان اتاق بدون هيچ تماس و ارتباطي نگه داشته شد

1388. 

 

 تولد
 

 گر سياسي زمينه فعاليت

 مليت

 همسر

 فرزندان
1] 
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طلب ايراني اصالحگر سياسي  نگار و تحليل روزنامه) زيدآباد - سيرجان

دين و دولت در اسرائيل«تز دكتراي او . دارد دانشگاه تهراناز  الملل روابط بين
به جرم تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و اقدام افسارگسيخته عليه نظام  1379او در سال 

و روزنامه روزنامه همشهرياو با . شود شروع مي روزنامه اطالعاتدر  1368

بود كه در سال  روزنامه آزاداو سردبير . همكاري داشت شهروند امروزبا هفته نامه 
گذاري سازمان ادوار تحكيم وحدت و دبيركل اين سازمان نيز هست و عضو شوراي سياست نگاران ايران

ز مالقات با او اعالم كرد او از زمان دستگيري در اعتراض به همسر وي بعد ا. او بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بازداشت شد

روز در يك اطاق يك در يك و نيم متر، در يك سلول  17زيدآبادي . زده است اعتصاب غذادست به  "غيرقانوني و رفتارهاي خارج از قانون
روز ديگر هم بدون اعتصاب غذا در همان اتاق بدون هيچ تماس و ارتباطي نگه داشته شد 18انفرادي در حال اعتصاب غذا بوده و 

 4[]5] 

 صفحه 197، 1381نشر روزنگار، : تهران .«اسرائيل

1388تير  24د در تاريخ بازدي). تير 24در تاريخ (روزنامه اعتماد ملي  .براي پرهام زيدآبادي

 احمد زيدآبادي

1344 

 زيدآباد - سيرجان

گر سياسي نگار، تحليل روزنامه

 ايران  

 مهديه محمدي

1]پرهام، پارسا و پويا

 ?� ز&����د�ا

 آزاد ٔپديا، دانشنامه از ويكي

 

  

  

  

  

  

    

  

سيرجان 1344زاده ) احمد زيدآبادي

روابط بينزيدآبادي دكتراي . اسالمي است
او در سال . آيد به شمار مي اسرائيل

 [.2]سر برد

1368او از سال  نگاري روزنامهسابقه 

با هفته نامه  1387-1386هاي  در سال
نگاران ايران نامهانجمن صنفي روزمديره 

او بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بازداشت شد

غيرقانوني و رفتارهاي خارج از قانون
انفرادي در حال اعتصاب غذا بوده و 

 .]داشته خودكشيو قصد ) روز 35

 آثار [ويرايش]

اسرائيل دين و دولت در» •

 منابع [ويرايش]

براي پرهام زيدآبادي↑  .1
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 1387بهمن : بازديد -  2543شماره  1382مرداد  16، روزنامه ايرانفاطمه اميري،  اند همه آنان كه طعم زندان كشيده↑  .2

3. [ ↑1] 

 راديوزمانه - » هاي ما نيست هيچ جرمي در پرونده↑ » .4

 روز - زيدآبادي دچار جنون شده بود ↑  .5

 

 �&� اy ر�@�ن زاد�

  دپديا، دانشنامه آزا از ويكي 
) مهم ترين طيف اصالح طلب)جبهه مشاركت ايران اسالميو قائم مقام دبيركل  دانشگاه تهرانسياستمدار ايراني استاد   زاده عبداهللا رمضان

زاده پيش از  رمضان. هيئت دولت بود سخنگويو  دبيرو در دولت دوم خاتمي وي  استان كردستان استاندار، محمد خاتمياو در دولت اول . است
او اينك از اعضاي شوراي مركزي . است ردستان بوده، مدير كل سياسي وزارت كشور و استاندار كوزارت كشوراين رئيس اداره طرح و برنامه 

 [1.]ايران است حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم شدگان بازداشتوي در ميان . جبهه مشاركت ايران اسالمي است

 

 شناسنامه

 عبداهللا رمضان زاده نام كامل

 1340آبان  30 زادروز

 ايران، گچساران زادگاه

 محمد و احمد فرزندان

 اطالعات سياسي

 ايران اسالميجبهه مشاركت  حزب سياسي

 قائم مقام سمت

 هاي قبلي پست

 دبير و سخنگوي دولت

 استاندار كردستان •

 مدير كل سياسي وزارت كشور •

 رئيس اداره طرح و برنامه وزارت كشور •

 تدريس در دانشگاه ها فعاليت
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 زندگينامه

پس از تولد به همراه خانواده . به دنيا آمد گچساراندر شهرستان  1340وي فرزند دوم يك خانواده هشت نفري از والديني كرد است كه در سال 
در  سيزده آبانبه همراه خانواده به تهران مهاجرت كردند و در محله  1349در سال . ، محل زندگي پدري خويش، بازگشتبيجاربه شهرستان 

 .مجاورت شهر ري سكني گزيدند

 ٔبعد از انقالب به عضويت كميته. به تهران از محافظين امام بود (ره)امام خمينيهنگام ورود . هاي انقالبي شد از ابتداي نوجواني وارد فعاليت

ازدواج كرد و  1362هاي تروريستي قرار گرفت كه جان سالم به دربرد و وي در سال  انقالب اسالمي درآمد و چند بار هدف ترورهاي گروهك
شد به همراه سه برادر  گاه مي رژيم بعث عراقدر هنگام جنگ با . باشد مي) 1371 متولد(و احمد ) 1368متولد (هاي محمد  صاحب دو فرزند به نام

ها كردي از استان كردستان است كه در دولت جمهوري اسالمي اين امكان را يافته تا رمضان زاده تن. ها حضورداشته باشد خود همزمان در جبهه

الزم به ذكر است كه يكي از برادران ايشان جانباز شيميايي و برادر ديگرشان حدود نود ماه در مناطق عملياتي .اين حد مدارج ترقي را طي كند 

 .خواهر شهيد كريم زاده هستند اند همچنين همسر ايشان هشت سال دفاع مقدس حضور داشته

 سوابق تحصيلي

پس از اتمام دوره سربازي كه مصادف با بازگشايي  1361وي در سال . از دبيرستان هدف ديپلم رياضي خود را گرفت 1359رمضان زاده در سال 

و به سبب شرايط زماني . را كسب كرد) ع(بود، در كنكور آن سال نمره عملي پذيرش در دانشگاه امام صادق انقالب فرهنگيها بعد از دانشگاه

وي . شد صادقدانشگاه امام به عنوان اولين دوره دانشجويي وارد  علوم سياسيهاي مذهبي و انقالبي در رشته  و دغدغه انقالب اسالميبعد از 

وي [ 2]شود محسوب مي مهدوي كنيرمضان زاده از شاگردان آيت اهللا . كسب كرد دانشگاه امام صادقخود را از  فوق ليسانسو  مدرك ليسانس
اعزام شد و توانست طي مدت چهار سال  بلژيكبراي ادامه تحصيل به كشور .با شركت در آزمون اعزام به خارج توانست رتبه دوم را كسب كند

 .كسب كند )Katholieke Universiteit Leuven (مدرك دكتري خود را از دانشگاه لوون

 Internal and international dynamics of ethnic» :ها در ايران و با عنوان پايان نامه دكتري وي در مورد مشكالت قوميت

 conflict: the case of Iran»[.3]منتشر گرديد 

 

 خدمات رمضان زاده در كردستان

هاي خونين اوايل انقالب در استان كردستان و گسترش شكاف دولت وملت،نخبگان كرد در استان كردستان خسارات سنگيني  بعد از درگيري
ازسويي تقوييت اعتماد به مردم كردستان و ترميم .حضور رمضان زاده در قامت استاندار كردستان كاركردهاي متعددي داشت. متحمل شدند

دولت و ملت در اين منطقه از نتايج اين انتخاب بود چرا كه يكي از شهروندان كرد در استان كردستان مسئوليت استانداري بخشي از شكاف بين 
با حضور رمضان زاده براي اولين بار بعد از دولت موقت نيروهاي بومي به خصوص اهل سنت اين امكان را يافتند تا در مناصب .را قبول كرده بود

تا قبل از اين حتي يك فرماندار كرد .سهمي در استان به دست آورند...استاندار،فرماندار،مدير كل برنامه و بودجه،راه،صنايع و مديريتي چون معاون

اما با حضور وي اين سد شكسته شد و فرمانداران متعددي از نيروهاي بومي در مصدر امور .سني مذهب هم در استان كردستان حضور نداشت
با حضور رمضان زاده استان كردستان از حالت نظامي به حالت انتظامي تغيير موقعيت داد كه سبب گسترش امنيت  همچنين. قرار گرفتند

 ٔهيات دولت در باره ٔبرگزاري دو جلسه .منطقه شد ٔهاي بيشتر براي توسعه كردستان و در نتيجه موجب گسترش سرمايه گذاري و ايجاد زمينه

هاي عمراني استان شد،تاسيس صدها شبكه بهداشت و درمان روستايي،تاسيس مدرسه  بودجه ٔبي سابقه استان كردستان هم موجب جهش و رشد

نفر استان كردستان،اصالح سيستم مواصالتي و راههاي روستايي در كردستان و 20در مناطق روستايي،برق دار شدن تقريبا تمام روستاهاي باالي
تا به آذربايجان غربي و گسترش راه آهن همدان به سنندج،تصويب ساخت فرودگاه سقز از جمله تصويب ساخت آزادراه كرمانشاه و همدان و نهاي
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در كنار اين . شود هر چند كه در دولت بعد برخي از اين طرحها و كارها مورد توجه مسئوالن قرار نگرفتتند دستاوردهاي اين دوره محسوب مي

در . توان به فعاليت نشريات بومي و محلي اشاره داشت ستان رخ داد كه از آن جمله ميفرهنگ هم رويدادهاي مثبتي در كرد ٔتحوالت در حوزه

رمضان زاده دراين ايام نمادي از توجه دولت به مردم استان . اعتياد در كردستان به كمترين ميزان بعد از انقالب رسيد ٔزمان استانداري وي سرانه
دروصف اوضاع . گسترش اميد به آينده در ميان مردم استان از نتايج وضعيت تازه بود.شد كردستان وتغيير نگرش به مسائل منطقه محسوب مي

اين روزهاي استان كردستان يكي از نشريات غربي با انتشار گزارشي تيتر كردهاي خوشبخت را براي مردم استان كردستان در مقايسه با ساير 

 [4.]كردها در كشورهاي عراق و تركيه برگزيده بود

 اي از سوابق سياسي و اجرايي پاره

 كميته انقالب اسالميعضويت در  •

 دبير آموزش و پرورش •

 [5]وزارت كشوررئيس اداره طرح و برنامه  •

 وزارت كشورمدير كل سياسي  •

 (1375سال (فعاليت در مركز تحقيقات استراتژيك  •

 (1380تا  1376سال ) كردستاناستاندار  •

 (و ادامه دارد 1375سال (و استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي  اه تهراندانشگعضو هيات علمي  •
 جبهه مشاركت اسالميعضويت در شوراي مركزي  •

 عضو هيات امناي دانشگاههاي غرب كشور •

 عضو هيات امناي دانشگاههاي علوم پزشكي مناطق محروم •

 (1384تا  1380سال (دبير و سخنگوي دولت  •
 (و ادامه دارد 1385سال ) جبهه مشاركت اسالميقائم مقام  •

 1388انتقال به مكان نامعلوم بعد از انتخابات 

هاي  ها و دانشگاه سخنراني و مناظره در استان 50حدود  1388رمضان زاده در طول يك ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري سال دكتر 
اي پيامدهوي در پي . است و انتقادات فراواني را متوجه احمدي نژاد ساخت احمدي نژادوي از منتقدان سرسخت دولت . مختلف كشور انجام داد

  .اي فعاالن سياسي به صورت خشونت آميز بازداشت گرديد هاي فله و دستگيري اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران

  

 شرح دستگيري

رويدادهاي پس از اعالم نتايج انتخابات رياست خرداد پس از جلسه اضطراري حزب مشاركت در مورد  23دكتر عبداهللا رمضانزاده عصر روز 

رند و با اسلحه وارد ماشين شده و بعد از گي اي لباس شخصي جلو اتومبيل او را مي در مسير منزل به همراه فرزندش، عده( 1388(جمهوري ايران 

خواهد كه حكم بازداشت  زند و از آنها مي اما رمضان زاده از رفتن سر باز مي. كنند كه همراه او برود هاي اتومبيل، وي را تهديد مي شكستن شيشه
با ضرب و شتم رمضان زاده سعي در بازداشت او كنند و  او را نشان دهند كه در اين هنگام اين افراد پسر وي را از ماشين به بيرون پرت مي

باالخره ماموران با ضرب و شتم وي و با شكستن سر او به وسيله اسلحه او . شوند شوند و در اطراف اتومبيل جمع مي داشتند كه مردم متوجه مي

 [.6]كنند برند و با اسپري فلفل به صورت پسر وي حمله مي را بدون داشتن هيچ گونه حكم قضايي با خود مي
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تا يكصد و دهمين روز بعد از دستگيري در سلول انفرادي بازداشت بوده و تحت  زندان اوين الف 2بازداشتگاه خرداد در  23دكتر رمضان زاده از 
چنين وكالي وي اجازه مالقات با هاي سنگين قرار گرفتند و به مدت قريب به سه ماه به هيچ يك از اعضاي خانواده رمضان زاده و هم بازجويي

ايشان پس از يكصدو ده روز تحمل سلول انفرادي هم اكنون در سلولي ديگر به همراه آقايان دكتر ميردامادي، ابطحي، تاجبخش . اند وي را نداده
دستگيري خود و مضروب شدن در يك مصاحبه پس از دستگيري دكتر رمضان زاده ضمن بيان نحوه . و فريدي در انتظار برگزاري دادگاه هستند

  .اند توسط ماموران، تاكيد كردند كه علي رغم فشار بازجويان براي انجام مصاحبه و اعتراف عليه ديگران، حاضر به انجام مصاحبه نشده
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