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از          ماجرا به سال   .  اولين جراح پيوند کليه در ايران بود       ،دآتراحمد دانش  ل از انقالب ب های قب
انون           می گردد که او      ان و رياست ک رده آلم رين پزشکان تحصيل ک بعنوان يکی از شاخص ت

رای  ) ننردن وستفال (پزشکان ايرانی وسيع ترين بخش آلمان        زندگی در آلمان را رها کرده و ب
  .خدمت به مردم ايران به کشور بازگشت

ای    ه ه رين نام اريخی ت ال ت ين ح رين و درع ی از دردانگيزت ن، يک دان اوي ه او از زن نام
ه و منتشر شد                          ال يافت دان انتق ه خارج از زن . افشاگرانه ايست که چند ماه پس از نوشته شدن ب

ه آيت اهللا متنظ ر خطاب او ب ی در براب ام آيت اهللا خمين ائم مق ام ق ان در مق ه همچن ود، ک ری ب
رد               تند مقاومت می ک ل و جنايت و حکومت را در سر داش ه خواب قت ه   . کسانی ک اومتی ک مق

ده شد، بلکه نزديک           ه حاشيه ران ا ب ه تنه سرانجام به سود جنايتکاران تمام شد و خود او نيز ن
  . سال نيز در خانه اش زندانی6به 
ا تصور                يقي د، ب اره می کن ا اش ه آنه ه خود ب د دانش در نام ه احم اتی ک ن است که عاملين جناي

دادهای روز،                  وه روي ل های     گذشت زمان و فراموش شدن جنايات و ُگم شدن حوادث در انب  قت
د             و ندانيان سياسی را سازمان دادند    ز ال  .  همچنان مصدر حاکميت در جمهوری اسالمی ان امث

ه اک راهيم رئيسی ک ي اب ه رئ ينيان ک وه قضائيه است، روح اهللا حس اون اول ق ون مع ز ن س مرک
ناد انقالب اسالمی است،  ی اس ی رازين ه عضو شورای انقالب فرهنگی است، عل ازغدی ک

انی يک رده  الی قضائی، مجري اون اول شورای ع ری مع ت، ني ژه روحاني اه وي تان دادگ دادس
ل  دها قت ه بع ر ک ائين ت ره ای را سازمان  پ ده سازمان امنيت های زنجي روز گردانن د و ام  دادن

ن                   موازی اند و فراکسيون پارلمانی در مجلس هفتم دارند؛ و يک رده باالتر، که سرانجام در اي
ی،   رده نيز نقش امثال احمد خمينی،      ونی جمهوری               احمد جنت ر کن ا رهب  هاشمی رفسنجانی و ي
ر  د غرضی وزي المی، محم ه    اس ران موتلف راف، رهب ت پست و تلگ المی ووق ن ...اس  روش

  . گرديد و در تاريخ ثبت خواهد  شدخواهد
ونی و در صحنه                            د نسل کن ل باي ين دلي ه هم هرگز نيابد اجازه داد اين جنايات فراموش شود و ب

رد   ه در مغزشان    . جمهوری اسالمی را با حوادث دهه نخست جمهوری اسالمی آشنا ک ائی ک آنه
دند   حزب توده ايران جاسوس بود و ب  " کرده اند    ام ش ل ع " ه همين دليل هم به آن يورش شد و قت

ران از سال       «و آنها که مدعی اند       وده اي ه حزب ت  از 58جمهوری اسالمی کنونی همان است ک
ن جمهوری                        يد آن جمهوری اي ران کوش وده اي آن دفاع کرد و فراموش می کنند که اتفاقا حزب ت

ران،  نه در فردای تغ» نشود و بر سر اين تالش نيز جان باخت    يير حاکميت و يا حتی نظام در اي
بش            امی در مط ر س ا دکت د تنه وند و بدانن نا ش ته آش ا گذش د ب ون باي ه اکن هردار ( بلک ش

و يا فروهر در خانه اش سالخی نشدند،         ) از جمله متهمين اين پرونده است     " احمدی نژاد "تهران
د دانش         ر احم دند   بلکه دهها انسان فرهيخته، دانشمند، پزشک و جراحی نظي ابود ش دان ن .  در زن

 ! و در جريان قتل عام زندانيان سياسی به دار کشيدند67احمد دانش را در سال 
 ساله اصالحات را ورق می زنيم و يا ليست سياهه مقاومت خونين در برابر 8وقتی دفتر 

تا آنها که چنين جناياتی را : اصالحات را مرور می کنيم به همين نقطه گرهی می رسيم
شدند مصدر امورند، نماينده مجلس اند، روزنامه کيهان می گردانند و حزب سراسری مرتکب 

وردهای اهيچ اعتمادی به تثبيت دست... کنند، قوه قضائيه را راه می برند و  موتلفه را اداره می
امری که گذشت زمان بايد نشان دهد ( بحث نه بر سر گرفتن گريبان آنها. اصالحات نيست

بر سر به حاشيه حکومت رفتن آنها و جدا کردنشان از ابزار بلکه )  رفتچگونه پيش خواهد
  !حکومتی، قدرت دولتی و ابزار و فرماندهی امنيتی و نظامی است



  
  :از قلم اولين جراح کليه در ایران بخوانيد

     
  ! ی منتظریاهللا العظم تیحضرت آ

 نسبت ینيس شك و بدب احساید و نوعين نامه را با تردي احترام ایپس از سالم و ادا
دوارم مرا يام. سمينو  یتان ميران براي ای اسالمیت عدالت در جمهوري قانون و رعایبه اجرا
نه و زخم بر يآنقدر درد در س. آنم  یتكلف صحبت م  یح و بين صريد آه چنيد بخشيخواه

. گنجد  یها در چارچوب تنگ گفتار و نوشتار پر تكلف و پر تعارف نم ان آنيكر دارم آه بيپ
ام آه درباره موثر  دهي دها  سرنوشت انسان و از آن بدتر خصومت نسبت به یتفاوت  یآنقدر ب

د آرد آه علت يحتمًا سئوال خواه. نميقًا بدبيت عميگونه اعتراف و شكا جه دادن هريبودن و نت
ام؟ در  هن نامه آردينم، اقدام به نوشتن اينقدر بدبيست و چرا من آه ايد چين همه شك و ترديا

  : ميد بگويجواب سئوال اول با
ك يعنوان به آه  یبرم و با وجود  ین سال است آه در زندان بسر مياآنون پنجم

 حفاظت از ی آه برایآمده است بر طبق سوگند  ی آه از دستم برمیپزشك جراح هر آمك
مقامات   ازیاديزجه تعداد يام و در نت ام، انجام داده اد آردهيماران ي و آاستن از درد بیزندگ

ك مورد ي ینكه در تمام پرونده من حتيرغم ايشناسند و عل  ی و زندان مرا شخصا میدادستان
كه ي، وجود ندارد و با وجود دعوت آرديی را به بازجوی بتوان آسیاستناد آن حتبه خطا آه 

ن آب و ين مردم و اي من وقف خدمت به ایدانند آه تمام زندگ  ی میخوببه ار از مقامات يبس
ستم آه ين تنها من نيا.  هستمیط سخت زندانيف و در شرايخاك شده است، همچنان بالتكل

ران، از زن و مرد و از ي از همساالن و جوانان و پیاديعده ز.  هستمین وضعيدچار چن
 من، ی از رفقایاديد آامال متفاوت و از جمله تعداد زيف عقاي و با طیاسي مختلف سیها گروه
 آن ها ـ تحت انواع يی و قضای به وضع حقوقیدگي رسیجابه  دچارند آه ن وضعيبه ا

ر و يا و تزويد تن دادن به ري بخوانـ" تواب"نام به  یتيت و وضعيرفتن موقعي پذیفشارها برا
ران به ي ای اسالمی جمهوریها  آه زندان یطين شرايدر چن.  قرار دارند-ینفاق واقع
ها و  ن خانوادهي ها آه در جامعه و در ب ا در داخل زندان نه تنهی تراشی ناراضیها آارخانه

اند، به  ل شدهير و نفاق تبديا و تزوي مسموم ریها وهيان و به مزارع پرورش ميبستگان زندان
 ید و بيجاد شك و تردين علت ايتر ن عمده يام و ا دهين گفتار و آردار نديق بيجز شكاف عم

ر ي مغایدم آه فحش دادن با اخالق اسالميشن  ی میبانكه از زيدر حال.  در من استیاعتماد 
دم آه تهمت زدن و يشن  ی میكه از زبانيام؛ در حال دهيك شني رآیها است از همان زبان فحش

ها و  ن تهمت يدتريره است، مورد شديت افراد از گناهان آبيثي هتك آبرو و حیآوشش برا
 از یگران جزئيآبرو آردن د  یزدن و ب تهمت . ام  قرار گرفتهی و ناموسیاسي سیافتراها
 آه به ید آه آسيتان گفته بوديها امي از پیكيكه شما در يدر حال.  روزانه شده استیزندگ
د، گناهش يگران تهمت بزند و بكوشد تا با فشار و ارعاب متهم را مجبور به قبول تهمت نمايد

ن يا و بارها شاهد ارتكاب چن است آه در خانه آعبه با مادر خود زنا آند، بارهیمانند آس
نما  نامند و من به نوبه خود آن ها را مسلمان   ی آه خود را مسلمان میا  عدهی از سویگناه
 بدور از رفتار یدم آه آتك زدن و آزار زندانيشن  ی میكه از زبانيام؛ در حال  نامم، بوده یم

ام و شاهد آتك  ده آتك خورین مجوزي است، از دست همان زبان، بدون آوچكتریاسالم
 را یعين اجازه طبين حق ساده و اينكه حداقل ايام، بدون ا گر بودهيان ديخوردن و آزار زندان

ن همه يان ايقلم من آه تحمل بار ب. اندازمي خود بگر چشم در چشم شكنجه داشته باشم آه 
 طاغوت و مي گرفتار ددمنشان رژیدانم شما آه خود مدت  ی نمیول.  را نداردیدي و پلیزشت
 شب با یها مهيد آه اغلب در ني را نزد خود مجسم آنید حال انساني توان یا ميد، آيا  بودهیزندان
 تنها است، ین احساس آه تنهايك زندان با اي خلوت و تاریها  بسته و در گوشهیچشمان
 ی و جسمی روانیها كنجهد انواع شيرسد، با  یادش نميچكس به فري ندارد و هین حقيآوچكتر



 خوانده ی اسالمی جمهوری و در قانون اساس دهيكه بارها و بارها شنيدر حال. دنرا تحمل آ
  رحمانهی بیها شكنجهبودم آه شكنجه ممنوع است، خود شكنجه شده و بارها و بارها شاهد 

ده و يل آن ها را شنيكر عليدن پي خز خش خشی آه صدايی ها انسان. ام هگر بودي دی ها انسان
 نقل مكان بر یاند و برا ام آه چون در اثر شكنجه قادر به راه رفتن نبوده دهيم بند در چشياز ز
 آردم و با  یها، درد خود را فراموش م ن صحنهيدن ايدند و من با دي خز ی باسن خود میرو

اش آدام  دهيست و عقيست آه اسمش چي دادم مهم ن یست؟ و جواب مين آيآردم ا  یخود فكر م
ل و ين ذلي است آه چنتيو همه بشرت يست، همه انسانيك انسان نيك فرد و ي گرين ديا. است

 یها و دردها ام آه در اثر شدت زخم دهي را ديیها انسان. خزد  ین مي زمی چاره بر رویب
دادند آه پوستشان   یجه آنقدر آب از دست مي آردند، و در نت ی از شكنجه استفراغ میناش

ن يت خواهان اي نجات جانشان آه اآثریآرد و برا  یشان مدي شد و خطر مرگ تهد یخشك م
 ی ها ضربه ام آه از شدت دهي را ديیها انسان. ق سرم متوسل شديست به تزريبا  ینبودند، م

البته از . ز شوندياليست ديبا  یها م هيآردند و به علت از آار فتادن آل   یخون ادرار م شالق
كه بارها و بارها از يو باالخره در حال.  گذاشته بودند"ريزتع"ن اعمال را يم آه نام ايحق نگذر

 یران آسي ای اسالمیم آه در جمهوريا دهيران شني ای اسالمیه جمهورين بلند پايزبان مسئول
آه شما در ـ ران هم ي ای اسالمی جمهوریآنند و قانون اساس  ی نمیده زندانيخاطر عقبه را 
ن مسئله صراحت دارد، مورد مشخص من آه ي بر ا-ديا ب آن نقش عمده داشتهين و تصويتدو

ده آه ي رسيیجابه آار . ن ادعاستين گواه نادرست بودن ايست، بهتريبدون شك تنها مورد ن
 یاند با دست و خط خود بر رو  را جرم دانسته و به خود جرأت دادهیاستناد به قانون اساس

د ي آه بايیهمانها.  سند را ثبت آنندني باطل بودن ا-یخيك سند تاريعنوان ـ به صفحه آاغذ 
  …. اند  آن را مورد تجاوز قرار دادهی خاصیره سري باشند با خیحافظ قانون اساس

 آه بدان دچار ی، از ظلمی فرديی رهای و برایخاطر مسائل شخصبه ن همه را ي ا        
. گران هستميختن احساس ترحم دي برانگینه طالب عفوم و نه در پ. سمي نو یتان نميام، برا شده

خواهم   یآنچه م. رمي من مطرح بود ارزش آن را نداشت آه وقت شما را بگیاگر مسئله فرد
 همه و احترام گذاشتن به حقوق تك تك افراد جامعه، رفع ظلم و ستم و از یاحقاق حق برا

 یاست آه ب ی همه آسانید افراد و آزادین بردن هرگونه تعرض به جان و ناموس و عقايب
ان یك جری و صحبت بر سر یطور آلبه  یاسي سیوه زندگيصحبت بر سر ش. گناه در بندند

 است ییها ها و صحبت بر سر آن انسان  ران، صحبت درباره حقوق عام انسانی در ایاسيس
قول ما به ا یو “ نيمستضعف“قول شما به  و سعادت یز خود را وقف بهروزيآه همه چ

 عدالت یران، چون آارگران و دهقانان و اجرایتكش جامعه ا محروم و زحمیقشرها
 ی عمومهایست آه اگر به شعاری اتر صحبت بر سر انقالبو از همه مهم. اند  آردهیاجتماع

  .…ديخود عمل نكند از داخل خواهد پوس
 مرداد معتقد 28خصوص پس از فاجعه به و ) 20ور يپس از شهر( ما از همان ابتدا         

د همه يم وابسته به آن، باي از رژیسم و خالصياليران از چنگال امپري نجات ایه برام آيبود
. با هم متحد شوند) یستيالي سوسی و طرفداران عدالت اجتماعی، ملیمذهب (ی انقالبیروهاين

 یها ر گروهيت از سايم آه حمايش رفتيا پجم و تا به آنيده خود صادق بوديعقن يما در ا
 آه مبارزه يیرويم و از هر نيروها مشروط نكردي درباره اتحاد نیفق رسم را به توایانقالب
پس . مي آردیبانيغ پشتيدر  یم دست نشانده آن را شروع آرد، بيسم و رژياليه امپري علیاصول
 ی اصولیرغم اختالف نظرهايم آه علي بودی انقالب تنها حزب و گروه اجتماعیروزياز پ

 درباره یرغم وجود اختالف نظر جديراه حل آن ها و علران و ي ایدرباره مسائل اجتماع
م يما از انقالب صادقانه دفاع آرد. مي صادقانه از انقالب دفاع آرد، از مسائل جامعهیاريبس

 دفاع یست از انقالبيبا  یم. مي قرار گرفته بودیار دشوار و ناگواريت بسيكه در وضعيدر حال
نفع دهقانان، حل به ن يل حل مسئله زميب، از قب عمده انقالیم آه حل مسائل و شعارهايآن

سم بود، ياليان و عوامل وابسته به امپريت درباري آه در مالكیعيع بزرگ و صنايمسئله صنا



نفع تمام جامعه، حل مسائل مربوط به مسكن، درمان و بهداشت و به نفع طبقه آارگر و به 
 از ی خاصیها انداخت و گروه یر ميختابه ره را دائمًا يره و غي و غی سوادیه بيمبارزه عل

ران و تجارت ي ای اسالمیاصل مربوط به اقتصاد و جمهور (ی اصول قانون اساسیاجرا
 ید و آزاديش عقاي تفتنك چون ممنوع بودي دمكراتیها  ی، اصل مربوط به آزادیخارج

آردند و در   ی میريجلوگ) رهي، ممنوع بودن شكنجه و غی صنفیها احزاب و سازمان
ر ي غیها  ی گرفتاری انقالبیها  و ارگان ی دولتی ها وض، با رخنه آردن در دستگاهع

 منحرف آردن و به زانو درآوردن انقالب از یجاد آرده بودند و براي مردم ای برایرضرو
  . آردند یجاد رعب و وحشت در مردم استفاده ميدن و اي تراشیشعار ناراض

 مبارزه یعني ، انقالبینكه به خط اصليخاطر ابه و فقط  ها  ین دشواريرغم همه اي عل        
ت ياالمكان تقو ین خط حتينكه اي ای وارد نشود و برایا سم صدمهيونيسم و صهياليه امپريعل

ن يد آه در ايهمه شاهد. مي از انقالب دفاع آردیري آم نظیشود، صادقانه و با از خود گذشتگ
افكنانه  انه و تفرقهيغات موذي مسموم و چه تبلیهاش خنجري ها، چه ن راه دشوار چه زخم زبان

  .ميست تحمل آنيبا  یدشمنان انقالب و دوستان ناآگاه را م
. مي حزب، صادقانه از انقالب دفاع آردی و آادرهای رهبریرين روز دستگي تا آخر        

ا و آمبودها و ه یرو اده يم و درباره زيشنهاد سازنده داديها پ نهي رفع مشكالت در همه زمیبرا
  .ميآردند، هشدار داد  ید ميد و تهدي ها آه انقالب را تحد ینارسائ
 را ی سلطنتیها ميران راه رژي ای اسالمیژه جمهورين مورد وي چرا؟ در ای راست        

 و ی آه در زمان رضاخان و پسرش زندانید افرادي چرا امروز بایادامه داده است؟ و راست
 ی اسالمیاند، در جمهور  بودهی مذهبی انقالبیروهاير نيبند و هم زنج موارد هم یاريدر بس

   باشند؟یها، زندان تر از آن زمان مراتب سخت به  یطيران و در شرايا
ن يم آه اوال اي آه توجه آنیشود، وقت  یشتر مي سئوال آن وقت بیها ن عالمتيابهام ا         

ا تمام ياند و ثان  از انقالب مورد هجوم قرار گرفتهغيدر  یجرم دفاع ببه بار هم آن ها در واقع 
، چون مسئله "ها یبازجوئ"ان ي حزب، در جری آادر رهبری از اعضای بعضی"ها اعتراف"
 ی جمهوریطبق قانون اساس–ـ" اسلحه" و جمع آردن ی، برانداز"آودتا"، مسئله "یجاسوس"

 است، ی قضائ-یخي اعتبار تار، فاقد ارزش وین جوامع بشريران و طبق همه قواني ایاسالم
  .اند  مافوق تحمل انسان گرفته شدهیها را تحت شكنجهيز

اند، من بنوبه خود،  جاد آردهيران اي ایه جنبش آارگري آه علیرغم جو مسمومي عل        
سم و استثمار ياليه امپري باز و آامال آگاهانه راه مبارزه علیها شمچق و با يچون با مطالعه دق

 حزب چون ی را آه در جلسات رسمیماتيها و تصم همه برنامهام،  دهي را برگزیدار ه يسرما
اند و نه   یم جمعين تصمياند و بنابرا دهيب رسيتصوبه  ی حزبیها ها و پلنوم ها، آنفرانس آنگره

  .آنم ید و جمله به جمله آن ها را امضاء ميا آن شخص، بدون چون و چرا تائين ي ایاقدام فرد
در سحرگاه . سميتان بنوي خود برا"پرونده" درباره ید مختصرينجا اجازه بدهي در ا        
 من حمله آردند و پس از ی جوان مسلح به خانه شخصیا  عده1362بهشت ماه يهفتم ارد

م را بسته و با خود ي ها ختن خانه، چشمي زن و دو دخترم و درهم ریجاد رعب و وحشت برايا
ام  ا خانوادهيك راهرو افتاده بودم، بدون آن آه بدانم و يته در گوشه من تنها با چشم بس. بردند

 در خواب، ین مدت بارها و بارها به بهانه آج شدن چشم بند، حتيدر ا. بداند آه من آجا هستم
ها از هرگونه تماس  ماه. گران بودميا شاهد ضرب و شتم ديمورد ضرب و شتم قرار گرفتم و 

تماس من . ن خبر از وضع خانواده خود محروم بودمي آوچكتر بدست آوردنیط و حتيبا مح
  یله پوشش بدن من شده بود، تجاوز نمين وسيتر  ی آه جزء ضروری بند ط از حد چشميبا مح
 یگريز ديش از هر چي قطع رابطه با وجود خودم بیهان خارج و حتجقطع رابطه با . آرد

 با یكبار تلفني ی هم ماهیكبار و گاهيو هفته افتم هر ديپس از چند ماه اجازه . داد  یآزارم م
كه مامور به ي بسته و در حالیها قه با چشمي چند دقیرم، آنهم فقط برايخانواده خود تماس بگ

 است آه ین ارتباطيتر ن و با احساس يتر ف يرظم آه يها  من و زنم و من و بچهین تلفیگفتگو



ار در امان بماند، گوش ياز چشم و گوش اغد يآند و با  ی خود برقرار میهر انسان در زندگ
  .داد  یم

شتر جلسات يب.  گذرم ی گذشته است م"ها يیبازجو" از آنچه آه در هنگام باصطالح         
ن جلسات متهم با چشم بسته شرآت يدر همه ا. يی بود تا جلسه بازجوی و جسمیشكنجه روان

از هرگونه م يك سال و نيش از يب. دد و آتك همراه بوي شدیآرد و همه آن ها با فحاش  یم
 قطع شد، خانواده من ی هم بعد از مدتیمالقات با خانواده خود محروم بودم و چون تماس تلفن

 یكبار براي آه هر دو هفته یاز زمان.  به سر من آمده استيیدانست آه چه بال  یها نم ماه
 ها  یقول زندانبه  ی ها شهين مالقات از پشت شيقه مالقات دارم، اي دق10 -15مدت 

 یها م را در سلول يدو سال و نحدود .  شود  ی تلفن انجام میق گوشي و از طر"وميآآوار"
  .ام  گذراندهیط بدتر از سلول انفرادي در شرای و گاهیانفراد

 من ین مدت بر من و رفقاينه قلم من قادر است آنچه را آه در ا! اهللا تي حضرت آ        
م آه آن ي گو ینقدر ميهم. رميات بگيلم وقت شما را با طرح جزئيند و نه مارفته است بازگو آ

ش از دو سال ي، باالخره پس از بیبار. آنم  ی دشمنان خودم هم آرزو نمیط را برايشرا
شه يك روز صبح زود مرا صدا آردند، مانند همي، یفيط سخت و بالتكلي بودن در شرایزندان

 یدر آنجا برا. ت شدمي هداین به اطاقين آمدم و توسط مامورروي بسته از سلول بی ها با چشم
ر نشسته يز تحريك مي پشت ی جوانیروحان. بند خود را بردارم افتم آه چشم ين بار اجازه ياول

 آه در مقابلش بود سئوال مطرح آردن، آه به آن ها یا بود و شروع آرد از داخل پرونده
 جمع و جور ی سابق و برای ها یسه ادامه بازجوئن جلي آردم ا یواب داده شد و من فكر مج

 مطرح بود و از جمله يی آذایها  ی دوران بازجوئی ها را همان سئواليآردن پرونده است، ز
چگونه نشانه و يد؟ ظاهر جلسه هم هي هستید خود باقيا شما هنوز بر سر عقاينكه آيها ا سئواال

ن جلسه جلسه دادگاه بوده است، يه شدم آه اك جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجي از یاثر
ك شخص ينده منافع متهم در يئت منصفه و هم نمايس دادگاه، هم دادستان، هم هيشان هم رئيا

 با چهل سال سابقه یاسيك حزب سيست در آن درباره سرنوشت ي با ین جلسه آه ميا. بود
شتر يقه بي شود، چند دقیري گ ميك انسان تصمي و درباره سرنوشت یستياليت ضد امپريفعال

افتم يافت و من اجازه يع خاتمه ي سریليد و من چقدر خوشحال بودم آه جلسه خيطول نكش
.  آردم یت ميرا تنها در سلول احساس امنيز.  سلول خود بازگردمیواريدوباره به چهار د

به سلول خود  از بازگشتن یت آه زندانين واقعيد جو آن روز زندان را از اي توان یدانم م  ینم
  د؟ي خود مجسم آنیشد، پهلو  یخوشحال م

گذرد و من   ی آنم دادگاه من بوده است م یخ آن جلسه آه فكر مي اآنون دو سال از تار        
آنم هر چه در   یآورم و فكر م  ین سرتان را درد نميش از ايب. ف در زندانميهنوز باالتكل

م، يتان بگويگر برايونده خودم و صدها انسان دا درباره وضع خود در زندان و وضع پرجنيا
 ی از رفقایگريا هر پرونده ديعنوان نمونه و به بهتر است پرونده من را .  استيیاده گويز

 آه در باال اشاره آردم یهمانطور. ديد و مطالعه آني را بخواهیاسيان سير زندانيا سايمن و 
 من آه یب باتفاق رفقايت قريدر پرونده اآثر توانم ادعا آنم آه  یدر پرونده من و با جرأت م
 يی را به بازجوی بتوان آسیك مورد خطا آه باستناد آن حتي یامروز در زندان هستند، حت

  » آردنی و زندانیريدعوت آرد وجود ندارد، چه رسد به دستگ
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