
  در   فقیه   والیت   خواه تمامیت   نظام   از   گذار   و   ای خامنه   منتقد   مبارز   جان 

 است   خطر 
  لباس و سربرداشت   از عمامه  روحانیون هایجنایت  به اعتراض  در که جویباری رضازاده هللاعین  آقای

  قرار مامورین شدید  شتم و ضرب  و  هتاکی مورد  ،ساری زندان در درآورد، تن از شیعی روحانیت 

 .خطر در شجان  و است  بیمار او .ارد د 

 ویسد:نمی  دوستان به پیامی در روزها،  این رضازداه، آقای

 در .باشمی م  یکالم میتحر  و  نظر تحت  یانفراد  درسلول  شیپ  یاند  و کماهی حدود  از

  جرائم انیزندان از یتعداد  ،۱ بلوک  اندرزگاه مسئول یمحمود  بهرام یقاآ اطاق داخل

  هتاکی و شتم و  ضرب  نیز او خود  و ند ینما  یهتاک   من به که  کرده کیتحر  را خطرناک

  یموکت یحت دونب ،یخال  سنگ یرو ،ندارد   یامکانات گونهچ ی ه که یاتاق در مرا کند.می

  دوم  شعبه ییقضا دستورات  به .شود ی نم یتوجه  هم ییقضا  دستورات  به .کردند  زندانی

  یتوجه   هم نجانب ی ا به نسبت  یوبهداشت   یدرمان یها یدگیرس  بر یمبن انقالب  دادگاه

 داده زندان توسط یاثر ب یترت   چیه  ییقضا  دستور صدور از ماه چند  از بعد  .کنند ی نم

  میبرا  را یجو صورت  هر در .است  کنترل تحت  و است  شده دود مح من تلفن.شود ی نم

 .دعا التماس .بوسمیم را زانیعز دست  .نمیبیم خطر در را جانم  دم هر که کنند ی م جاد یا

 . یرسان اطالع جهت 

 
  عبا  دین، نام به کاسبی و  ریا از تبری ضمن .بود  روحانیت  لباس در زمانی که  مقاوم سیاسی زندانی این

 : کرد  اعالم و ورد آ در را عمامه و

  و ایخامنه  گیریکناره  خواهان و .«گذارمیم  سر بر یدوستران یا کاله و دارمی برم سر از عمامه»

  هللا ت آی ی،عتمداریشر  هللا ت یآ عظام ات یآ ، امی معنو د یاسات همچون»  نوشت: و شد  قدرت  از روحانیون

  تتمه نجات  راه تنها که داشتم راسخ اعتقاد  یرازی ش محمد  هللا ت آی و  ییطباطبا یقم حسن هللا ت آی یی،خو

 « است. یاسیس اشتغاالت  ی های لودگآ از کسوت  نیا ری تطه  عهیش ت یروحان یآبرو

  یکینه  مورد  تا شد  موجب  امر همین .دهد می ادامه فقیه والیت   رژیم خواهیتمامیت  با  مبارزه به به او

  است. خطر در جدی طور  به او جان .گیرد  قرار ایران بر  حاکم هاییداعش شدید 

 .باشند  المللیبین   هایسازمان  در سیاسی زندانی این ی پرونده  پیگیر باید   بشر حقوق مدافع هایگروه 

  محیط و مدنی ،صنفی مبارزان ،عقیدتی و  سیاسی زندانیان سیاسی، هایتنش  هیاهوی در هموطن!

  اب دیگر مبارز هزاران و جویباری رضازاده هللا  عین  چون بند  در مبارزان  از و نبریم یاد  از را زیست 

 !کنیم  حمایت  خود  توان همه

 دهناری  قربانی احد 

 ۲۰۲۲ هیفور  ۱۵ - ۱۴۰۰بهمن    ۲۶
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