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  علی کاظمی: فرستنده

٢۶.٠٧.١٠  
  

  :شاده عيسی سحرخيز به رئيس قوه قضاييهکنامه سر
 جرس!  به پرونده آمران رسيدگی نکنيد، به مراجع بين المللی شکايت می کنم

  :رسج
ر حق خود در  ه است ، ب ر وی رفت  عيسی سحرخيز در نامه سرگشاده ای به رئيس قوه قضاييه با بيان مظالمی که ب
ان و  ق مراجع قضايی جھ ری جمھوری اسالمی از طري ژاد و رھب دی ن ه محسنی اژه ای، احم پيگيری شکايت علي

  .المللی تاکيد کرده است مجامع بين
کايت ع  ه در خصوص ش ن نام ده استدر اي وری اسالمی آم ری جمھ ه رھب الی: لي وری  ع می جمھ ام رس رين مق ت

ی ضائيه کشور را داده و م وا رخالف  اسالمی که به خود حق دخالت ر تمام امور مقننه، مجريه و ق د و روسای ق دھ
ل  می»الخطاب امور فصل«روح و مفاد قانون اساسی سخنان و اوامر او را  ار و دانند، در اين جريان نقش غيرقاب انک

ين ده تعي د کنن سترده باش ات گ ر و تخلف راد تحت ام ال اف د پاسخگوی اعم سئوليت باي ام وم ن مق ع اي ه تب   .ای دارد، و ب
  

  : متن کامل اين نامه که نسخه ای از آن در اختيار جرس قرار گرفت به شرح زير است
  نام خدا به
  

  ردار بلندــت ســزو گشــت آن يار کــگف
  کرد رار ھويدا میجرمش اين بود که اس

  دــرمايـدد فــالقدس ار باز م ض روحــفي
  کرد ند آنچه مسيحا میــگران ھم بکنــدي

  
  هللا صادق آملی الريجانی رياست محترم قوه قضائيه، آيت

  با اھداء سالم 
ه رياست شعبه  احتمال می انه١۵دھم از طريق مسئوالن زيردست، از جمل ا رس الب ي اه انق ا  دادگ ری ت کنون ھای خب

نبه  آگاه شده باشيد که اينجانب روز يک ه٢٧/۴/٨٩ش ان محاکم عبه در جري وق ام در ش امالن  ی ف ران و ع ذکر، از آم ال
ودی انه چپ و کب دون ش ا و جراحات ديگر  ضرب و جرح و شکنجه منتھی به شکستگی استخوان سينه، پارگی تان ھ

د از. اعضای بدنم، شکايت کتبی کردم ا: اين افراد عبارتن ود احمدی ی محسنی اژهآق ر اطالعات؛ محم ژاد،  ای، وزي ن
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ت؛ و  ور وق يس جمھ وری اسالمی...رئ ری جمھ ه. ، رھب ه ب رادی ک ه طی  اف سانی ک ا ک امالن، ي ران و ع وان آم عن
انواده يک ن و خ ه م ه علي المی ک ی و مظ ات علن ن تخلف ر اي ته در براب ال گذش ا رضا  س وأم ب ده، سکوت ت ام ش ام انج
  .اند بوده» متشاکيان عنھم«ه اند، ازجمل کرده

ه در . بوده است » ويژه«ای، دادستان کل کشور کنونی،  االسالم اژه الزم است بدانيد نقش حجت ردی است ک شان ف اي
تم دستگيرشدگان می" ھای مختلف شخصا ھای گوناگون و در پست زمان ان کسی  به ضرب و ش شان ھم پرداخت؛ اي

ژ ه دستور است که در جايگاه رياست دادگاه وي م عظيمی را ب ت، ظل ری نظام جمھوری اسالمی، ...ه روحاني ، رھب
ه  هللا العظمی منتظری، بيت ايشان و شاگردانش روا داشت؛ آقای محسنی اژه عليه مرحوم آيت ان کسی است ک ای ھم

ه دان ب اب قن ه پرت دام ب أت نظارت برمطبوعات، اق سه رسمی ھي ضائيه، در جل وه ق ده سوی ن در جايگاه معاون ق ماين
ام، مرا زخمی کرد؛ که  مديران مطبوعات کشور کرد که منجر به کبودی شديد کمر بنده شد، و بعد با گاز گرفتن شانه

ام٧۴تا (در چند مورد عليه وی » قذف«براساس مندرجات گزارش پزشکی، بايد حد قانونی  )  ضربه شالق در مالع
  .اعمال شود

ام، چون مأموران تحت امر ايشان،  ای در رأس افرادی قرار دارد که اينجانب عليه آنان شکايت کرده آقای محسنی اژه
رده ه و شکنجه ک د گرفت د مرا در زمان دستگيری زير ضربات مشت و لگ ه. ان ه ب ن برخورد  گون ان اي ه در جري ای ک

اده  قانون مجازات اسالمی۵٧٨ قانون اساسی، ماده ٣٨خشن، اصل  ده است ۵، و م شر نقض ش وق ب ه ق ه ( اعالمي ب
  .)ام  دفاعيه٣و٢شرح صفحات 

ان  نژاد که مسئول مستقيم محسنی اژه در اين ميان، محمود احمدی ع ) ١٢/۴/٨٩(ای در زمان قوع جرم آن ه تب وده، ب ب
ن  بايد پاسخ١٣٧ و ١٣۶، ١٣۴، ١٣٣مقامش و مطابق نص صريح قانون ساسی، از جمله اصول  دامگوی اي ھای   اق

  .جرمانه باشد
ضائيه  ، عالی...و باالخره  ه و ق ه، مجري ترين مقام رسمی جمھوری اسالمی که به خود حق دخالت در تمام امور مقنن

ی شور را داده و م ر او را  ک خنان و اوام ی س انون اساس اد ق الف روح و مف وا خ ای ق د و روس صل«دھ اب  ف الخط
ای دارد، و به تبع اين مقام و مسئوليت بايد پاسخگوی  کننده قابل انکار و تعييندانند، در اين جريان نقش غير می»امور

  .اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد
دادی از –کند  پرسش اين است که چرا ايشان در قبال جنايات کھريزک دخالت مستقيم می ان تع ه زي اکنون ب د ت  ھرچن

تم  خانواده ات و شکنجه–ھای تحت جنايت و افراد تحت س ال جناي ا در قب تگاه  ام ه در بازداش ھای  ھای صورت گرفت
ن  دھای (مختلف زندان اوي ه بن ر   سکوت می)  الف٢ و ٢۴٠ ، ٢٠٩ازجمل ام وزي ای مق ات ارتق ی موجب د، و حت نماي

قای اطالعات وقت را که نقش مستقيمی در اين فشارھای روحی و جسمی داشته، فراھم می کند؟ طرفه اينکه ايشان، آ
  .کند ھا می شکنی ھا و قانون ھای رسيدگی به جرم و جنايت ای را به کرات عضو تيم محسنی اژه

ا روز  ب ت ته٢٧/۴/٨٩اينجان کايت نداش رح ش ان ط اھم ، امک زاری دادگ ی روز برگ الی  ، يعن رح  ام، درح ه ش ه ب ک
ران و ام از ھمان روز اول انتقال به اوين خواستار دسترسی به پزشک مندرجات پرونده ی قانونی و اقامه دعوا عليه آم

أموران وزارت اطالعات تحت رياست محسنی  عامالن شکنجه بوده اه از جانب م ه ھيچگ ی ک ه حق ام؛ درخواست ب
ران، . ای و مسئوالن زندان اجابت نشد اژه د تھ تان جدي اين درخواست حتی در زمان مالقات نمايندگان سه قوه و دادس

ت ری دول ای جعف ادی مط آق شدآب ته ن ن راه برداش ی در اي دم مثبت وچکترين ق ا ک د ام   .رح گردي
ايی١٣/۴/٨٩دادستان تھران در تاريخ  دان رج دار   ، برای ديدار با زندانيان سياسی به زن ن دي شان در اي د؛ اي شھر آم

ه، قول رسيدگی به شکايت اينجانب و دسترسی وز ام به پزشکی قانونی را عنوان کرد، اما با وجود گذشت سه ھفت  ھن
  .ھيچ کاری صورت نگرفته است 
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ه  دارم که اگر طی يک  ی سرگشاده اعالم می اينجانب در اين نامه ماه از تاريخ انتشار نامه، مقدمات تشکيل دادگاه علي
وظ می افراد فوق به رای خود محف ن حق را ب د، اي ل خود، در  عمل نياي ادی، وکي انم شيرين عب ق خ ه از طري م ک دان

ايم گونه ای عليه نامبردگان گشوده، و مسئله را به المللی پرونده ن و مجامع بينمراجع قضايی جھا   .ای ديگر پيگيری نم
  با احترام

  عيسی سحرخيز
  شھر کرج  زندان رجايی 

  ١٣٨٩مردادماه ٢شنبه 
 


