
 

  یضائژه قیات وي به هینامه احمد باطب

  "بيابوغر"
   ی اسالمیدر جمهور

   ساله شده است٢٧
  ید حکم اعدام احمد باطبيبا تائ

  ورش و اعدام هستندید یدر تدارک موج جد
  

خون يآن شب.  ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران استیابانيان خي از قربانیاحمد باطب
ان یز در ارتباط با تحصن دانشجوي نیانيشت و قربان در خود کوی دایاني قربانیخیتار

جان يه.  اندی، دو روز پس از تحصن اعتراضیابانيان تظاهرات خيگروه دوم قربان. معترض
 یتيست، اما نقش عوامل امنيابان و تظاهرات قابل انکار نيتحصن کنندگان برای آمدن به خ

 ها انجام شد یکه توسط لباس شخص یب هائیژه تخری و بویابانيک به تظاهرات خیبرای تحر
ف روزنامه يتوق. ن کننده در آن ماجرا داشتيي تعیان گذاشته شد نقشیو به حساب دانشجو
ک یوسته ي به هم پیدادهایک سلسله رویان ی دانشجویاباني و سرکوب خیسالم، حمله به کو

 انقالب نیون مبارز و سازمان مجاهدي و مجمع روحانیه دولت خاتمي علی حکومتیکودتا
  سردار ذوالقدری از فرماندهان سپاه به سرپرستی بود، که سر نخ آن در دست شماریاسالم

 ی وزارت کشور در دولت احمدیتي امن- یاسي وزارت کشور و معاون سیقائم مقام کنون(
ی ، پورمحمد) نژادیر اطالعات دولت احمدیوز(ی  ماننده اژه ایتيون امنيبود و روحان) نژاد

 یس مرکز اسناد جمهوريرئ" خسرو"ان معروف به ينيو روح اهللا حس) یر کنونر کشویوز(
 یزدی یت اهللا محمدی نگهبان و آی در شورای جنتی و احمدیت رهبريت بی، با حمایاسالم
 را ی آن نقش اصلی نگهبان در سازماندهی شورایه وقت و عضو کنونيس قوه قضائيرئ

  .داشتند
 شود، ی گفته میار دارند و حتياخت خش عمده مجلس را در امروز دولت و ب،یآن جمع کودتائ

  .ما نقش داشته استي مستقیات حمله به کوي عملیز در رهبري نژاد نیاحمد
 یر احمد باطبي که در نامه اخیانيکودتاچ.  کندید میتهد" اعدام"گر یکبار دی را یاحمد باطب

ان کرده بودند، حاال در ی با مردم و دانشجویکامال مشخص است خود را آماده چه رفتار
ر، همزمان با اوج ي اخیل داده اند و در هفته هايکدست تشکی حکومت یعنی. حکومت اند

 ین روزها زمزمه هایا. ند و اعدامبر و بيران، در تدارک بگی به ای احتمال حمله نظامیريگ
ر زبان  و روزنامه نگاران بر سیاسي سید به سازمان هایورش جدیک ی درباره نحوه یادیز

د حکم اعدام يز با اعالم تائيو نسق را ن!  کنندیو کشي خواهند آلترناتیال خود ميبه خ. هاست
ن ي بی و فشارهای جهانی جامعه، تنگناهای عمومین که فضایا.  آغاز کرده اندیاحمد باطب

ک بحث است، یا نه، ی نژاد فراهم خواهد آورد ی دولت احمدی را براین امکاني چنیالملل
 ی اسالمیم جمهورید و قدی جدی سال است در زندان ها و شکنجه گاه ها٢٧آنچه که شرح 

شتر از توان ين فصل دوم بی، ایدرارتباط با نامه احمد باطب. گریک بحث دی گذرد یم
  .ی اسالم ساله در جمهوری٢٧" بیابوغر "یعنی.  مطرح استی اعدام ویت برايحاکم

خارج " اف. د. پ "ته خیستم درهم ري را که از سی و افشاگرانه نامه باطبی اصلبخش های
  :دي خوانیم در ادامه میپ کرده اید تایورد تجدکرده و در و

  
  



 

، یلمسازي فی کارگردانی دانشجوراز،ي متولد ش فرزند محمد باقر،ینجانب احمد باطبی ا«
 ه محکوم شدهیي قوه محترم قضای از سو١٣٧٨رماه يع تی فجایه در پس کرج، کیساکن فرد

 و یی و بازجویري دستگی از چگونگی موارد، از اوضاع معمولیام، جهت اطالع حضرتعال
  .  کنمیات محترم، بازگو مي را طبق خواسته شما هخودمحاکمه 

 جهاد ی طبق مجوز صادره از سویري تا روز دستگ١٣٧٨ من از اواخر خرداد ماه
 یاد و ناهنجاري در مورد اعتییودئیلم ويان نامه، مشغول ساختن فی به عنوان  پایدانشگاه
روز چهارشنبه در .  رفتمی کویکی در نزدی کشف سوژه به منطقه ایدم که در پ بویاجتماع
ان ی به بهانه شرکت در تحصن دانشجوی عده ای صبح از سو۵/١١ ساعت ی عمومییمايراهپ
 مورد  را دری موارد،حاتي توضیدر پ. ر و تا امروز با حکم اعدام در زندان هستميدستگ

 کنم ی و محاکمه ام بازگو می مراحل پرونده سازی در طی و قانونین حقوق انسانينقض اول
فقط . میان نماي را بی برجسته ایه خاطر کثرت موارد، فقط نمونه ها کنم بی میو سع
  : ام را تحت الشعاع قرار داده استی را که آثار سو آن زندگیموارد

  
  : ی و روحی جسمیـ فشارها١
  . و به داخل دانشگاه تهران منتقل شدمیی ها شناسای توسط لباس شخص،یريروز دستگن ياول

ه ساق پا، ران، شکم و يف و از ناحيم توقی و شناسنامه، مدارک و پول هایدر آن جا کوله پشت
ر ي با کلمات و جمالت غیان محترم لباس شخصیضه مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آقايب

ن ی که اعتراض کردم، پاسخ دادند که ای کردند و وقتین ميه ام توه به من و خانوادیاخالق
  . ستي تو نینجا جای، اید کور بشویت است، تو باین واليزم سر،نيسرزم

 پرسش و ر پل حافظ انتقال داده شدم و آن جا بعد ازی زی انتظامیرويبعد از آن جا به مقر ن
م را دستبند زدند و به بهانه ی دستها.داط بردني، مرا به داخل حیپاسخ در مورد مشخصات فرد

 و سرقت بانک دارند، مرا با باتوم یب اموال عمومی در مورد تخریینکه از من گزارش هایا
  . کتک زدند

 یمان را رویراهن هايارج کردند و پ بوس از آن جا خیني با میگریمرا به همراه عده د
در .  بردندی ما را به مکان نامعلومنش را دور گردنم گره زدند و همهيدند و آستيسرمان کش

 سبز ی با لباس های انتظامیروي بردند و سربازان نی متر١٢ اقک اتیآن جا همه را داخل 
راهن ي شد، پی می ام خون جارینين که از بی بابت امن از.  زدندیما را با باتوم کتک مفصل

 حالت بالفاصله مرا به نین ادیسربازها با د. را از دور سرم باز کردم تا خون ها را پاک کنم
م ی راستم را با دستبند به دست هایم را از پشت بستند و پای دست ها، بردندیگریاتاق د

م شده بود، مرا محاکمه و به ي تنظی انتظامیروي که در مقر نیو طبق گزارش متصل کردند
را کردند و ش بافت شده بود، حکم را اجي که پید رنگيم برق سفيشالق محکوم کردند و با س

  . راهن بستند و به همان اتاق منتقل کردنديدوباره سرم را با پ
گران جدا کردند و ی در آن جا من را از د. بردندیگری جا ما را با اتوبوس به محل داز آن

 نکه چرا دریدند و از اي پرسی حضورم در کویاز چگونگ.  کردندییچند نفر از من بازجو
ده اند که من آن را ی و د گفتند که من اسلحه داشتمیآن ها م. ست دارو ای ام مقداریکوله پشت
ن یر شرکت فعال داشتم و آن ها از اي اخی گفتند که در آشوب هایم. نداختم  آب ایداخل جو

 که با مقاومت من مواجه شدند، مرا یوقت... ت کردم ق سرکموضوع گزارش دادند که از بان
سربازها همه درشت . ول خودشان، زبانم را باز کنند سرباز سپردند تا به قیبه دست عده ا

 آب  روکار ی مرا با دستبند به لوله هایآن ها دست ها.  داشتندیکل بودند و لباس تکاوريه
و شکمم  ن به سري از کف اتاق قرار داشت متصل کردند و با پوتیکه در ارتفاع نسبتا کوتاه

 یبعد مرا رو. ب و آشوب شرکت داشتمیاز من خواستند تا قبول کنم که در تخر. دنديکوب
مان نسبتا بلند بود،  سرم را که آن زیستادند و با دست موهای گردنم این خواباندند و رويزم

ن به سر و صورتم ي شد و دوباره آن قدر با پوتی که از پوست سرم خون جاریبطور. کندند



 

 ی کردند و گمان مییبازجو که به هوش آمدم، دوباره از من یقتو. دند که از حال رفتميکوب
  . لم هم برداشتنديکنم که از من ف

 برگه یتعداد. ه جدا نگاه داشتندي از بق انتقال دادند ویگری آن جا مرا به مکان نامعلوم داز
۴A با مخالفت یسم و وقتی که کرده ام بنویمن دادند و از من خواستند هر کار بدون خط به 

جوراب .  از سکنه بود، منتقل کردندی که مخروبه و خالیرگیمن مواجه شدند، مرا به اتاق د
 را به یدیم بسته بودند، کنار انداختند و چشم بند جدیم را که به عنوان چشم بند به چشم هایها

 دوباره همان . پنجره متصل کردندیم را با دستبند به نرده هایست هاد. چشمانم بستند
د ی را پاره کردند و گفتند با۴A یکاغذها. منتراف کاعد یگفتند با خواستند، ی را که مییزهايچ
چند ساعت . اورنديگر باز نگشتند که برگ آرم دار بی دیسم ولی آرم دار بنوی برگه هایرو

 یی به دستشویر نسبتا طوالني مسیعد از طب ببرند، ییبعد از آن ها خواستم که مرا به دستشو
گفتند تو خودت را .  نگذاشتند در را ببندم بروم،یی که خواستم دستشویم و وقتیدي رسیعموم

 که با اعتراض من مواجه شدند، ید درب باز باشد و وقتیم، بايد ما تو را نگاه کنی، بای کشیم
 ییمن انصراف خودم را از دستشو.  و درب باز باشدید کارت را انجام دهیگفتند که تو با

 کردند ی و درب باز باشد و سعی برویید دستشوی آن ها گفتند حتما بایرفتن اعالم کردم، ول
آن ها هم . دمي شان کوبیکیمن مقاومت کردم و بناچار به صورت . کنند بزور کمربند مرا باز

 ها بردند که چاهش بند آمده بود و آب گند آن در کاسه توالت یی از دستشویکیمرا به داخل 
ن کار را ادامه دادند که ی اآن ها سرم را در گنداب توالت فرو کردند و آنقدر. پر شده بود

 ین رفت و تا ساعت ها از  شستشویيام پی و دهانم به داخل گلوینيسرانجام گندآب از ب
 از بازجوها متوجه یکی، ییازجوکه چند روز بعد هنگام بیبطور.  کردندیريصورتم جلوگ

  .ض کرد تعفن موها و چشم بندم شد و به من اجازه داد که حمام کنم و چشم بندم را عویبو
ل ی طویاده ام، شکنجه، تجاوز و زندان هاد به اعدام خود و خانوی بارها تهدیین بازجويح در

  .المدت شدم
 یم  را که آن ها ی کرده بودند، خواسته بودند اعمالیی که از من بازجوییهان بازجوياول

دم یه د را کییزهاي با مقاومت من مواجه شدند، خواستند تا چیخواهند اعتراف کنم و وقت
من . ن کارها را انجام دادمیسم و سپس با اعمال فشار مرا وادار کردند تا اعتراف کنم که ایبنو

چند هنوز  هر. ن کار را انجام دادمیداتشان، ای شدن تهدیهم به ناچار و با توجه به امکان عمل
ن ی ثبت ای چگونگی بعدیتراف وجود ندارد و من به بازجوها بودن اعی دال بر واقعیسند

  .م را باور نکردندیچکدامشان حرف هاي آن ها هیول. ح دادمياعترافات را هم توض
 خانواده ام، از جمله مادر و خواهرم و آوردن آن یداتشان در مورد بازداشت اعضایتهداکثر 

هر . دمي شنی مادرم را از پنجره سلولم مید بارها صدايد و من در زندان توحها به زندان بو
 یصدا.  شناسمی مادرم را می کند، اما من صداید انکار مي توححضورش را درچند او 
  . مادرم بود

 ی بردند و برگه ایچشم بند به اتاقن، مرا با یزندان او) ٢٠٩(ن روز بعد از انتقال به یچند
، یاباني خی آن را سوال کردم، گفتند اقدام به آشوب های محتوایوقت. آوردند تا امضا کنم

ن مطالب مواجه شدند، با ی با انکار من در خصوص ایوقت...  آشوب و یام برک مردیتحر
شه یمانده ريراستم شد و من باق فک یدند که باعث شکسته شدن دندان هايلگد به صورتم کوب

  . دميم را در زندان کشیدندان ها  یها
 آمد و مرا ل زدم، به داخل سلوینکه سوت می، افسر نگهبان به بهانه ایدر طول مدت انفراد

 آن یپد، گوش چپم چرک کرد و در ي که به صورتم کوبی ایليبه باد کتک گرفت و بابت س
. ف شدن استيم بسرعت رو به ضعیچشم ها.  داردیفي ضعییدر حال حاضر گوش چپم شنوا

 با ،به نظر پزشک زندان  برم وی، خصوصا در چشم چپم رنج میینايد بیاز اختالالت شد
  .ص داده استيتشخ مذکور یدر همان فشارهارا شه یو استنباط خودم، ر ینه سطحیهمان معا



 

 که علت ی دستم نوشتند و وقتیک سبز اسمم را رویک بار با ماژی هي اولیدر همان روزها
و بهتر است قبل از مردن اعتراف کنم   خواهند مرا اعدام کنندیآن را سوال کردم، گفتند که م

 بردند و یک صندلی یمرا رو. رميکشم و راحت بمر نج پاک بشوم و موقع مردن زیتا قدر
ت نگه داشتند و از من يحدود دو ساعت در همان وضع. طناب را به دور گردنم انداختند

ن هنوز ی آقا ای وارد اتاق شد و گفت حاجین که سر انجام شخصیت کنم تا ايخواستند وص
  . ن آوردندیين که مرا پاید اعدام شود، تا ای نشده، نبایه اطالعاتيتخل

کام ح در مورد ای به خانواده ام شد و اطالعات کذبی فراوانین مدت تلفن هایدر طول ا
م ین که به دادگاه بروم، بازجوی شد و قبل از ایدات مختلف داده میزندان، خبر اعدام و تهد
  .  شومی نکنم، به ده سال زندان محکوم میونیزیگفت که اگر مصاحبه تلو

 کنم ییواره چشم بند به چشم داشتم، نتوانستم اشخاص و مکان ها را شناسان که همیبه علت ا
د از من يک بار در زندان توحین و یک بار در زندان اوین مدت دو بار، یو در طول ا
  .  به عمل آوردندیونیزیمصاحبه تلو

 ی می من سعی و جسمیدن اوضاع روحی از بازجوها هم بودند که با دیان عده اين میدر ا
ط را ین شرایند و همواره بهترمن وارد کن  را بری و جسمین فشار روحیدند که کمترکر
   :در مورد محاکمه و اعالم حکم.  آوردندی من فراهم میبرا
  
 دادگاه انقالب ۶م ساعت در شعبه يد خارج کردند و ني توح۴١٧مرا با چشم بند از سلول . ١

 یم رفت، من گمان ميودند که به کجا خواهاز آن جا که به من نگفته ب. محاکمه من آغاز شد
 کردم که چرا در یم  است و تعجب ییه محاکمه، هنوز همان مراحل بازجوسن جلیکردم که ا

ن دادگاه ي که وارد اتاق امور متهمیم باز کردند و تا وقتین جلسه چشم بند را از چشم هایا
 و کم ی در پی پیا هییجو از بازیاز اضطراب ناش. دم که محاکمه شدمينشده بودم، نفهم

 و  کردمی تعادل خودم را حفظ مید داشتم و به سختیجه شدياسهال و تب و سرگ...  و یخواب
 که به آن متهم بودند را خواندند و از آن جا که من تمرکز یقه، مواردي چند دقیدر آن جا ط

خودش را تا به پدرم که . ديان رسی صحبت کردن و دفاع نداشتم، محاکمه به پای برایکاف
ون تومان سند را به دادگاه ببرد، يلي م٢٠ یده بود، گفتند که باالين جا رسانن لحظات به آیآخر

 در شود مرا آزاد کنند و سند هم هنوز در یگر نمی کردند و گفتند که دضبطاما آن ها سند را 
  .  دادگاه استفيتوق
، یمان دفتر شعبه، بدون حضور قاضن بار در هی دوباره به دادگاه بردند و ا مرا بعدیمدت. ٢

ل مدافع من است، و من گفتم که ي را به من نشان داد و گفت که او وکی دفتر شخصیمنش
بناچار قبول کردم و .  شود محاکمه کردیل نمي، بدون وکید بخواهی خواهم، گفت بایل نميوک

 گفت که طلب م شده بود امضا کرد و به مني تنظی را که در جلسه قبلیی هاهر برگیاو ز
ر جو قرار گرفت و ي تحت تاثین دفاع گفت که احمد باطبیبخشش کن و خودش هم در آخر

من . نيهم.  کنمیف مجازات مي او طلب تخفیا انجام داده و از نظام مقدس بران اقدامات ریا
  . محاکمه شدم

 یه آقادر دادگا.  به دادگاه بردندگر دوباره مرایک روز دی ،یک مدت طوالنیبعد از . ٣
 یمه پر شده بود و روي را که تا نی برگی منشی محترمشان حضور داشتند، آقای منش ویحقان

د یز را بايدم که چه چيپرس..  چشم من گذاشت و گفت امضا کنینوشته ها را گرفته بود، جلو
د یلت به آن اعتراض کرده و تو هم باين برگه را، حکم تو است که وکيامضا کنم؟ گفت هم

گفتند . شوم نتوانستمات آن آگاه ینم و از محتويهر کار کردم تا بگذارند برگه را بب. یامضا کن
ن که ی برگه را امضا کردم، بدون ایط امضا کن و سرانجام به ناچار پا، تو فقیتو چکار دار

  .ا بخوانم و بفهممینم و يبتوانم حکم را بب
 بود که خانواده یم بابت مالقات حضوردر چند ماه گذشته، چند بار به دادگاه رفتم که آن ه. ۴

  . ام درخواست کرده بودند



 

ن موضوع که حکم من اعدام است، به گوش ی از اییبعد از گذشت چند ماه، زمزمه ها. ۵
م و یار کرديل اختي تامل داشت و ما بناچار وکیده بودم، جاینجا که من حکم را ندد و از آيرس

 کشور رفته تا آن جا یوان عالی د٣٣ونده من به شعبه م که پريافتیبا تالش و کوشش آنها، در
قه توانستم با ي دق٢٠ک بار به مدت ین مدت فقط ی در تمام طول ا.ردي قرار بگیمورد بررس

نند و نه توانستند پرونده را مطالعه يلم صحبت کنم و تا امروز وکال نه توانستند حکم را ببيوک
  .کنند
 کشور یوان عالیه فرا خواندند و گفتند که حکم من در دش مرا به دادگايحدود دو ماه پ . ۶
 که یکه چه کار دار کم را سوال کردم، باز هم جواب دادندح که ید شده است و وقتیيتا

  ؟ستي حکمت چی چکار داریی گوی آن وقت تو م،ست؟ گفتم حکم، حکم من استيحکمت چ
بعد هم به من گفتند که .  امضا کنمسرانجام نه حکم را به من گفتند، نه ابالغ کردند تا آن را

کا و اگر وکالت پرونده ات را بر عهده داشته باشند، یت جاسوس هستند، جاسوس آمریوکال
 کشور یوان عالیگفتند که حکمم در د. زل کنمعد آنها را ی شود، و من بای میاسيپرونده ات س

زل کنم، عم را ین وکالست و گفتند اگر مي ساخته نیچ کس کاريگر از دست هید شده و دیيتا
م با توجه به وعده دادگاه خود ی وکالیول. ن کار مخالفت کردمیمن با ا. مرا عفو خواهند نمود

در آن روز من با . دند و من ناچار خبر عزل آن ها را به دادگاه اعالم کردميرا کنار کش
، چطور ینست ندارم، پس چطور مرا محارب دای بحث کردم و گفتم که من با نظام عنادیقاض

؟ اما ی من، مرا گناهکار دانستی از سویچ دفاعيکطرفه و بدون هیقه صحبت يبا چند دق
 ازشان ی ایمن برا.  کردی توان کاریده و نميان رسیز به پايگر همه چیشان گفتند که دیا

و ... رم در آن روزها و و حضیل پرونده صحبت کردم، از چگونگي و تکمیرينحوه دستگ
سرانجام به من .  دانست که من در آن روزها کجا بودمی نمی بود که قاضنیز جالب ايچ

 کند که هنوز که هنوز است، دارد ینده احضار می ادامه بحث مرا هفته آیوعده داد که برا
  .  کندیاحضار م

به ع از کارکنان شیکی دوباره مرا به دادگاه احضار کردند، آن روز ٢۶/١٢/٧٨خ یدر تار. ٧
 یآن ها گفتند وقت.  دوباره من آمدندیی بازجوی نفر بازجو برا۴برد و  یگری د مرا به اتاق۶

م و ي کشین که تو را می ایعنی یم، منظورمان از آزادي کنیآزادت م یم صادق باشيفت گیما م
 تا بروم مي کنیرا واقعا آزاد متو  ین بار اگر صادق باشی ای، ولی شوی آزاد میتو از زندگ

 گردند و اگر آن چه یانات مین جری این ها گفتند که به دنبال عامالن اصل آ.ش خانواده اميپ
امت به من پاسخگو ي روز قیعنی یآخرت (یمان آخرتيمن پ سم، بای خواهند بنویرا که آن ها م

ان ی قبل از جری عزت اهللا سحابیگفتند آقا. د تا بروم به خانه امم کننی بندند که رهایم) باشند
 خواهد افتاد، او حتما در ی دانشگاه اتفاقیلي که هنگام تعطکرده بود ینيبش ي دانشگاه پیوک

م ي دفتر تحکید در زندان باشم و اعضایرا من باگفتند چ. لين قبی از ایلیان بوده و مسایجر
، یفتي به داخل چاه بی خواهی مید وقتی گوی گفتند که گوته میم. وحدت به سفر حج بروند

  . خودت ببر داخل چاه و با ريگران را هم بگید
ت را یگفتند برو فکرها.  حکمم اعدام است و گفتند آن پرونده ام را آوردند و نشان دادندیدر پ

ان سال یگر تا پای، اما دی به دادگاه احضار شویی بازجوی دوباره برا٢٨/١٢/٧٨بکن تا شنبه 
تم در ياکمه و محکوم، محیريان دستگین نامه شامل نکات برجسته جریا. دمرا به دادگاه نبردن

 که فکر مرا به خود مشغول کرده یزي بطور خالصه مطرح نمودم، اما چ بود که١٣٧٨سال 
 کند که چه بر سرت آمده، قبل یمنه از من سوال يژه قضائیات وين است که امروز هیاست ا
 شده  و  لهدی باچ، خود انسان هاي که هی سرو صدا، حقوق انسانی افتاده و بین چه اتفاقاتیاز ا
       »...  دیايش هم در نیصدا

 


