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  گزارش , زندانيان سياسي : کليد واژه ها

وکالی  سلطانی وکيل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو هيات مديره کانون عبدالفتاح

انتخابات، توسط ماموران وزارت   در پی اعتراضات به نتايج١٣٨٨دادگستری، در بيست و ششم خرداد 

 .و به زندان اوين منتقل شد اطالعات بازداشت 

پرونده، توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی  ن بوده که در آن ماه در زندان اوي7وی پيش از اين نيز 

 ۵موکالن خود، همچنين تبليغ عليه نظام متهم شد و در دادگاه تجديد نظر به  از طريق افشای اطالعات پرونده

حبس، دادگاه تجديد   روز٢١٩اما پس از .  سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم گرديد۵سال حبس و 

 .از کليه اتهامات تبرئه کردنظر، وی را 

زندان اوين به سر برده و متهم به   قانون مجازات اسالمی در610او در حال حاضر به موجب ماده 

هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تبانی نمايند که : "ماده بر اساس اين. است» تشکيک در انتخابات«

نمايند، در صورتی  يا وسايل ارتکاب آن را فراهمامنيت داخلی يا خارجی کشور مرتکب شوند  جرايمی بر ضد

 ".حبس محکوم خواهند شد که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال

عبدالفتاح سلطانی شکايت نامه ای را  ،حکم بازداشت وی توسط قاضی راسخ صادر شده که پيش از اين

بر همين اساس صدور قرار بازداشت از طرف . ده استدادگاه ارائه دا عليه او و مرتضوی دادستان تهران به

 .فاقد اعتبار قانونی است فرد مذکور

کميته گزارشگران حقوق بشر، کمپين يک  با گذشت نزديک به دو ماه از بازداشت او، تعدادی از اعضای

 پراکند، يکی ازدر اين ديدار، مهناز . وکال با خانواده وی ديدار کردند ميليون امضا، کميته مادران کمپين و

موقت بازداشت شدگان  وکالی سلطانی، ضمن اعتراض به روند بازجويی ها، تفهيم اتهام و بازداشت های



بار به قرار بازداشت صادر شده اعتراض نمايد و  اخير تاکيد می کند که متهم می تواند و حق دارد ماهی يک

  موقت او را آزاد نموده و در غير اين صورتدادگاه با تبديل قرار بازداشت ،در صورت وارد بودن اعتراض

حقی از بسياری متهمان  اين در حالی ست که چنين آگاهی و. قرار بازداشت موقت مجددا تمديد خواهد شد

اخير، بسياری از وکال تقاضای مالقات با موکل  او در عين حال اشاره می کند که در جريان. سلب می شود

در صورتی که بر اساس حقوق متهم، در دادسرا حداقل يک وکيل . انده استم خود را داشته اند که بی جواب

بسياری از سواالت  او معتقد است مطالعه ی پرونده های پيشين ثابت کرده که. در کنار وی باشد بايد

هيچ ربطی به موضوع نداشته و تنها جريان  مطروحه در دوران بازجويی، فاقد ارزش و غير مفيد است که

 .ا طوالنی تر می کندبازجويی ر

 
به دليل غير قانونی دانستن اساس بازداشت  عبدالفتاح سلطانی تا به حال چهار بار بازجويی شده است و

شم بند و لباس زندان اعتراض دارد نحوه ی زندانی شدن، استفاده از چ او به. خود، سکوت اختيار کرده است

شهروندی ارائه نموده  همين دليل همسر وی، من شکايت نامه ای را تنظيم و به هيأت نظارت بر حقوق و به

 .است

او زمان اتمام . حضور يک مامور می گويد معصومه دهقان، همسر سلطانی، از مالقات کوتاه با وی و با

وی احتمال می دهد اين . ه شد که وی در راه رفتن مشکل داردمتوج ،مالقات و برگشت همسرش به سلول

گويد آن ها با  او می.  متری او و در نتيجه بروز درد در پا باشد12به وجود رطوبت در سلول  مساله مربوط

دهقان، اولين جرم . را در دسترس دارند پول خودشان روزنامه می خرند و البته تنها کيهان و اطالعات

شغلی اش دانسته و گناه او را در دفاع صحيح از موکلين خود  داری وی به شرافت و قسمهمسرش را وفا

اقوام و گروه  ،موکالن وی از همه اقشار. در اين زمانه اگر کسی خوب کار کند مجرم است" :اعالم می کند

بت به آن او هدف وااليی ست و من نس هدف. ها بوده اند و او تاوان حمايت از حقوق بشر را می پردازد

 ".ترديدی ندارم

اطالع مسووالن از موضوع و درخواست  در دوران بازداشت سلطانی، خواهر او فوت کرد و با وجود

آن ها طی تماس . خاکسپاری و مراسم يادبود، اجازه مرخصی صادر نشد خانواده و وکال برای حضور او در

بخواهد از کانون   او می گويند که از سلطانیهمسر وی ابراز بی اطالعی کرده و در همان زمان به تلفنی با



قاضی حداد نيز در مالقاتی با متهم، خواسته  .مدافعان خارج شده و به همکاری با شيرين عبادی پايان دهد

 . ساله دانسته است10سرپيچی از آن را منجر به حبس  ای مشابه را مطرح نموده و

 
معصومه دهقان، همچنين از درگذشت همسر خواهر عبدالفتاح سلطانی نيز سخن می گويد که به تازگی اتقاق 

 .افتاده است

در پرونده ها ياد کردند که بسيار موجب آرامش  در اين ديدار، موکالن عبدالفتاح سلطانی از تاثير حضور وی

 آن ها ضمن ايمان به تبحر وکيل. آنها و همچنين متهم به حقوق خود می شود گاهیخانواده ها و افزايش آ

 .خود، نگاه حقوق بشری وی را ستوده و آن را بسيار ارزشمند می دانند

 


