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 زندانی سياسی درباره چگونگی جانباختن ۶۴ شهادتنامه -خبر تکميلی
 هدی صابر

 

 
 
 زندان اوین با ارسال شهادت نامه ای، شهادت دادند که شهيد هدی صابر در ٣۵٠ زندانی سياسی بند ۶۴

دس می زنند ماموران امنيتی و هشتمين روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان اوین از سوی مامورانی که ح
آنها شرایط بد جسمانی وی را از نزدیک . اطالعاتی بوده اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

  .شاهد بوده اند
  

  : زندانی سياسی در شهادت نامه خود نوشته اند۶۴به گزارش کلمه 
  

به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند  خردادماه برای نخستين بار ٢٠هدی صابر ساعت چهار بامداد جمعه 
 منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پيچيد به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد ٣۵٠

در بهداری نه تنها هيچ رسيدگی «:او هم اتاقی هایش بيدار شده و دور او حلقه زدند در این هنگام صابر گفت 
مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از به وضعيتم نشد بلکه 

ما شهادت می دهيم هدی صابر که از درد به شدت می لرزید و به خود . اتاق درمان بيرون انداخته شده ام 
  ».از دست آنها شکایت خواهم کرد«:  با صدای بلند اعالم کرد که ٣۵٠می پيچيد در اتاق یک بند 

  
این زندانيان در پایان شهادت نامه خود ضمن مسوول دانستن حاکميت در شهادت هدی صابر تاکيد کرده اند تا 

  .رسيدگی به این موضوع و تحقق حقوق شهروندان و التزام حکومت به قانون ،تا آخر ایستادگی می کنند
  

 توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان  که با نام خود آن را امضا کرده اند،٣۵٠ زندانی بند ۶۴شهادت نامه 
  .اوین در اختيار کلمه قرار گرفته است

  
  :متن این شهادتنامه به شرح زیر است

  
 در پی اعتصاب غذای نامحدود و عدم رسيدگی ١٣٩٠ خرداد ٢٢هدی رضا زاده صابر ، زندانی سياسی ، 

يه که در طول یک سال گذشته در کنار وی مسووالن به شهادت رسيد ما هم بندان او و امضا کنندگان این بيان



  :حضور داشته ایم به اطالع عموم ملت ایران می رسانيم و شهادت می دهيم 
  

 در پی انتشار خبر شهادت هاله سحابی از زندانيان سياسی که در مرخصی ١٣٩٠ خردادماه ١٢روز پنج شنبه 
تاثر از درگذشت مرحوم عزت اهللا سحابی به سر می بردند در حالی که آقای هدی صابر همچنان عزادار و م

 مذهبی بود در اعتراض به این ظلم و تعدی آشکار پس از اقامه نماز ظهر و عصر در -ریيس شورای فعاالن ملی 
 زندان اوین اعتصاب غذای نامحدود خود را همراه با آقای امير خسرو دلير ثانی ضمن انتشار بيانيه ٣۵٠حياط بند 

  .آگاهی عموم نيز رساندند ای آغاز کردند و به 
  

ما شهادت می دهيم که هدی صابر روزانه عالوه بر مطالعه کتاب، قرائت قرآن و برگزاری کالسهای تاریخ همواره 
 همپای جوانان ٣۵٠مدت قابل توجهی به ورزش اختصاص می داد به طوری که در مسابقات ورزشی بند 

  .مشارکت می کرد
  

 طی مدت یک سال گذشته هيچگونه عارضه و بيماری نداشت که طبعا ما شهادت می دهيم هدی صابر در
  .سوابق موجود در پرونده بهداری زندان نيز موید همين نکته خواهد بود

  
ما شهادت می دهيم هدی صابر در هشتمين روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحيه سينه و اختالل در 

 خردادماه برای نخستين بار به بهداری مستقر در ٢٠عه سيستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جم
 منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پيچيد به بند بازگردانده ٣۵٠زندان اوین جنب بند 

در بهداری نه «:شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بيدار شده و دور او حلقه زدند در این هنگام صابر گفت 
 هيچ رسيدگی به وضعيتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس تنها

  .پرسنل بهداری از اتاق درمان بيرون انداخته شده ام 
  

 با ٣۵٠ما شهادت می دهيم هدی صابر که از درد به شدت می لرزید و به خود می پيچيد در اتاق یک بند 
  ».از دست آنها شکایت خواهم کرد«: هصدای بلند اعالم کرد ک

  
دمات اعزام وی به بهداری را فراهم کرد اما در این هنگام و در پی اعتراض هم بندان وی، افسر نگهبان دوباره مق

من به آنها اطمينان ندارم «:این بار صابر با تکرار اعتراض خود نسبت به برخورد و عملکرد ماموران بهداری گفت 
  ».که سپس افسر نگهبان وعده داد تالش کند او را به بيمارستان خارج از اوین منتقل کنند

  
 هدی صابر در حالی که توان ایستادن بر روی پاهای خود را نداشت با ما شهادت می دهيم در این هنگام
در این آخرین ساعت حضور در بند وضع گوارشی او به شدت بحرانی بود و . برانکارد به خارج از بند منتقل شد

  .بارها گفت دچار اسهال و حالت تهوع شدید شده است
  

  ملت عزیز ایران
  

اما اینک که . زندان اوین بود ٣۵٠ضور شهيد هدی صابر در بند عمومی آنچه نقل شد گزارش آخرین ساعات ح
حکومت اعتراض به جنایتی را با جنایتی دیگر پاسخ گفت ما قاطعانه اعالم می داریم حاکميت کنونی مسوول 

  .این حادثه ناگوار اولين نبوده و با ادامه ی وضع کنونی آخرین هم نخواهد بود.مستقيم مرگ شهيد صابر است 
  

گرچه رسيدگی دقيق به پرونده اغلب زندانيان سياسی نشان از بی داد و تضييع گسترده حقوق آنان در 
دادرسی ها دارد اما هدی صابر قریب به یک سال بدون هيچگونه قرار قانونی و محکوميت و به شکلی کامال 

همه دستگاه های مسوول در خودسرانه با اعمال زور و قدرت نمایی برخی نهادهای امنيتی در برابر چشمان 
زندان به سر می برد و هيچکس پاسخگوی این سوال نبود که اصال او چرا و با کدام توجيه قانونی در زندان به 

حبس خودسرانه و . سر می برد و البته که مدت محکوميت او مدتها پيش از دستگيری اخير منقضی شده بود
ت دستگاه قضایی و اثبات عدم استقالل آن و مقهوریت نسبت غير قانونی صابر به تنهایی برای سلب مشروعي

به نهادهای امنيتی کفایت می کند و در این شرایط نه فقط شهروندان خارج از زندان که بيش از همه زندانيان 
  .امنيت حقوقی، درمانی و جانی نخواهند داشت

  
ار خانم فریده صابر و فرزندان داغدارش ما تسليت عميق خود را به خانواده صبور شهيد هدی صابر به ویژه سرک

  .حنيف و شریف اعالم می کنيم
  



ما به عنوان نخستين گام این روند غير انسانی در دستگاه قضایی و این نوع رفتار با زندانيان را محکوم و 
بنابراین از این پس با توجه به نوع پی گيری موضوع از سوی مسووالن . حاکميت را مسوول آن می دانيم

  .قدامات بعدی را اتخاذ کرده و برای تحقق حقوق شهروندان و التزام حکومت به قانون تا آخر ایستاده ایما
  

  :امضا کنندگان این شهادت نامه 
  
  قربان بهزادیان نژاد: ١
  
  محمد داوری -٢
  
  بهمن احمدی امویی -٣
  
  عبداهللا مومنی -۴
  
  حسن اسدی زید آبادی -۵
  
  علی جمالی-۶
  
  يسهمحمد رضا مق -٧
  
  علی مليحی -٨
  
  بابک داشاب -٩
  
  حميد رضا محمدی -١٠
  
  قاسم شعله سعدی -١١
  
  کيارش کامرانی -١٢
  
  محمد جواد مظفر -١٣
  
  احسان مهرابی -١۴
  
  عماد بهاور -١۵
  
  مجتبی تهرانی-١۶
  
  جواد امام -١٧
  
  فيض اهللا عرب سرخی -١٨
  
  عمادالدین باقی -١٩
  
  ابولفضل قدیانی -٢٠
  
  خوربکمحمد حسين - ٢١
  
  اسماعيل صحابه – ٢٢
  
  اميرخسرو دلير ثانی -٢٣



  
  سيد محمد سيف زاده – ٢۴
  
  سيامک قادری -٢۵
  
  سام محمودی سرابی-٢۶
  
  اکبر امينی ارمکی -٢٧
  
  هوشنگ فرزین –٢٨
  
  حامد ميرزایی گرجی–٢٩
  
  آرش سقر–٣٠
  
  احمد شاه رضایی–٣١
  
  آرش صادقی -٣٢
  
  نوید کامران -٣٣
  
  رامين پرچمی –٣۴
  
  عليرضا سهراب پور–٣۵
  
  مهدی حسين زاده–٣۶
  
  محمد صدیق کبودوند -٣٧
  
  مهدی خدایی –٣٨
  
  سيامک رحمانی-٣٩
  
  سعيد متين پور –۴٠
  
  مسعود لواسانی –۴١
  
  محسن غمين –۴٢
  
  محمد پور عبداهللا –۴٣
  
  حسين مفيدی –۴۴
  
  مهدی نوذر-۴۵
  
  ابولفضل قاسمی-۴۶
  
  ابراهيم مددی –۴٧
  
  عباس نامی -۴٨
  



   بهزادیان نژادعلی–۴٩
  
  حسين زرینی–۵٠
  
  امير حسين قنبری –۵١
  
  غالمرضا آزادی–۵٢
  
  مجيد تمجيدی–۵٣
  
  یوسف مهر-۵۴
  
  شاهين زینعلی–۵۵
  
  پيمان عارف–۵۶
  
  جواد عليخانی-۵٧
  
  رامتين غفاری–۵٨
  
  مهدی وطن خواه -۵٩
  
  فریدون صيدی راد –۶٠
  
  سعيد مالميریان–۶١
  
  جواد عليخانی-۶٢
  
  محسن قلعی –۶٣
  
  ميثم رودکی-۶۴

 

2292=php?id.news_cur/org.nedayeazadi://http 


