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 علمِ
 حق و عدالت

 
«we didn't have enough facilities to translate this letter because of bad emergency and risky condition of the 

organization of " alam-e-hagh va edalat" in iran. We thank you for your cooperation »  .  

 
 بنام آقای محمد ابراهیمی از چنگال مالیان شیطان ایرانعدالت رهائی یکی از همراهانِ علمِ حق و : موضوع

 با سالم و عرض ادب و مهر
بـه  خالصه بطور . هدفِ علمِ حق و عدالت رهائی ایران از چنگال مزدورانِ مالیان شیطان است که کنون ما در نبرد با این شیاطین هستیم  

 :اطالع شما میرسد
موزش هنر تن    آ  با نگارش کتاب جهان تن و روان،        دکتر ابراهیم میرزائی   فسوروتوسط پر ل پیش    سا 44، حدود   این حرکت سالها قبل   آغاز  

هـای   قایان، تدریس در دانشکده افسری  وقت و افزایش توانائی ذهنی و بدنی دانشجویان اعالم شـد و بـا مصـاحبه                     آ به بانوان و      روان و
، ن در دنیـا  آ و ثبـت  آبنیانگذاری کانگ فـو تـو    زمان مثل دختران و پسران،نآبر در   تها و مجالت مع    رادیوئی و نشر مقاالت در روزنامه     

 برقـراری طـرح    های دانشـگاهی،   متینگ و سخنرانی در محیط    دریافت نشان لژیون دونور و دریافت مدارک عالیه از مراکز معتبر جهان،             
گاهی مردم قرار داده بـود تـا خـود مـردم پـذیرای      آ افزایش این حرکت مبنای خود را بر .ادامه یافت.........  تن و روان و  ء انشا ۀدانشکد

غـازی بـر نفـوذ بـه        آ   افسری نیز به عنوان      ۀموزش نظامیان در دانشکد    آ .هندنو ارزشهای انسانی را ارج       حکومت زور و استبداد نباشند    
 . شد ارتش و ورزش زدهگاهی در وجودآ ۀکه بدین وسیله نطف  نظامیان بودۀاندیش

کادمیـک در خیابـان   آ تن و روان به طور رسـمی و  ء دانشکده انشا، ادامه داشت تا اینکه پس از انقالب 1357 مان انقالب این حرکت تا ز   
چـون   .مـوزش عامـه مـردم پرداخـت    آتری بـه   راه اندازی شد و بطور وسیع    ) مایگاه( مبتنی بر هفت مرحله      )نجلس سابق آلس  (حجاب  

موزش دیگران بودند در سرتاسـر      آهت  مربی و متخصص ج   پس از فارغ التحصیلی به عنوان       نیروهای پرورش یافته در دانشکده هر کدام        
 ادامـه داشـت و      ،مالیـان شـیطان    رژیـم    تهاجمـات این روند با تمام      پس از انقالب،   .شدند تا به وظیفه خود عمل کنند       کشور پخش می  

رهنگی با استفاده از این واژه عزم به ایجاد تحولی عظیم در            فسور با کاندید شدن جهت ریـاست جـمهوری و بیان و ارائه تز انقالب ف             وپر
با حمله به   که ادامه این روند را برای منافع مالی و حکومت زور و زر و تزویر خود مضر میدیدند،     یانمعه ایران داشتند ولی حکومت مال     جا

 . و دانشکده را تصرف نمودندایشان را شهید کردنداز ناحیه پا مجروح  و یکی از همراهان  فسور راومنزل ایشان و دانـشکده ،خود پر
های پـی در پـی       افشاگری ولی این حرکت ادامه داشت و اطـالع رسانی به مردم در رابطه با بیان اهداف انقالب فرهنگی و مسیر حرکت،                   

را در نظر داشتند، و ضـد  ها  شهسو استفاده از نام دین و وطن فروشی و پایمال کردن اندی     ،یان که علنی در مورد اهداف شوم حکومت مال      
ای از   فسـور نمونـه   وفسور و همراهانشان در سرتاسر کشور انجام میشد تـا اینکـه پر            ووسط پر شأن آدمند و عداوت با مقام آدم دارند، ت        

ای  تا نمونـه    نمودند اندازی راه )کرج( را در بیمارستان فیزیولوژی انرژی انسان در مالرد          دانشکدۀ انشاء ها و اهداف مبتنی بر اصول        برنامه
از بیماران کـه    عالج    درمان بیماریهای ال   ،طی این مرحله   .به صورت علمی و عملی به مردم و جهانیان ارائه شود و برای انسانها باقی بماند               

 خطر را   نایت مال ولی باز هم حکوم    .به صورت رایگان و با اصول علمی در این بیمارستان انجام میشد           بردند    به آنجا پناه می   سرتاسر ایران   
پایـۀ     ادامۀ اهداف بلنـد    به علت  فسوروو پس از این مرحله پر      . کردند پراکنده مردم نیازمند را     انبوه به این مرکز     احساس کرده و با حمله    

همـۀ   بطالن فرمانروایان جهان به    بطور مثال  .و اهداف از پیش تعیین شده طی مسیر شد         غاز نمودند آسفر خود را     ،خود در سراسر جهان   
ها و اعالم بطالن  و با افشاگری  ادامه دادندی مخف آشکار و هم بصورت  هم  همراهان در ایران حرکت خود را      ندر این زما  . آنان ابالغ گردید  

ای و تماس با عامه مردم در سراسر         حکومت شیطانی مالیان، هشدارهای مداوم به مسئولین رده باالی کشور به صورت حضوری یا مکاتبه              
حله نیز تعدادی از ن مریکردند که در ا به وظیفه اطالع رسانی خود عمل می غیره  اعالمیه، دیوارنویسی و     ها، طریق پخش شبنامه  ور از   شک

 .زاد شدندآسپری شدن دوران اسارت   و پس ازبازداشتهمراهان 
و اقشار مختلف مردم در اقصـی نقـاط          بین دانشجویان،   مردم با برگزاری جلسات مخفیانه در منازل مردم،         روشنگریِ ،پس از این مرحله   

ای،   خامنهدفتر   از جمله (ادامه اخطارها به مسئولین کشور به صورت حضوری          ،........) و ، سنندج، و سمنان   جمله کرمان، بیرجند   از( کشور
ها و   روزنامهت قریب به اتفاق     اکثریدفاتر   ها، سسات علمی دانشگاه  ؤجلسات متوالی با م    ،........)وزارت ارشاد،    ت کشور، ر وزا دفتر خاتمی، 

  کـه  اعالم شدوبود   امیدوار به او در بین طرفداران خاتمی و مردم78ِاز جمله این حرکات پس از دوم خرداد .جریان داشت وقت،  مجالت  
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ـ                     یش،انماین   بت بـه    تزویر جـدید حکومـت بوده که با نام خاتمی شروع شده است و در جلسات گفتگوی تمدنها اعتراض همراهـان نس
 .سکوت وهمیاری اندیشمندان ایران با این تزویر و پوشاندن حقایق و بروز این خط مـشی کـاذب اعالم شد

گزارش ذیل شرح مختصری درارتباط با فعالیتهای مرکز الکتابِ توحید واهداف انسانی آن وهمچنین مبارزات اعضـاء وهمراهـان                   و حال، 
وضوعاتی که رأس   اهم م   و ر حاکم برجامعه میباشد   شنگری مردم شریف ایران در زور و تزوی       رو فعال آن با سران و دولت جمهوری ایران و        

 که از این به بعد بـه      ( مسئول مرکز الکتابِ توحید      از همراهان علمِ حق و عدالت و         ابراهیمی   باشد رهایی آقای محمد    هرم این گزارش می   
 . است ایرانیطانمالیان شاز زندان  )شود اختصار نام مرکز به آن اطالق می

ت ـ ایران ـ کرج ـ گوهردش آدرس این مرکز در(برپا گردیدراهبر پروفسور ابراهیم میرزائی دستور   با 1380 در تیر ماه سال این مرکز که
 هفتگیِ برقراری جلسات روزانه و با مود وتشکیل ن 8/4/1380 اولین جلسه عمومی خود را از مورخۀ  ) بود11خیابان سوم غربی پالک 

 ، مکاتب و سازمانها و مردم عادیعمومی به استقبال اقشار مختلف مردم اعم از ادیان گوناگون ودانشمندان و متفکرین علوم ،فالسفه 
 اصول  باگاه کردن مردم در رابطهآبه طور علنی به دم میپرداخت و حال مر ترین سئواالت تاریخی گذشته و به پاسخگویی بغرنج رفت و

 افشاگری در رابطه با امور کشور، دین نمائی ظاهری مالیان شیطان، استفاده از نام دین جهت دستیابی به اهداف ،دمآن أ ش وانسانیت
 .همت گماشت....... کمکهای فکری و اخالقی به مردم و  همچنینشوم خود و

توسط بازرسـین وزارت      بود A3 برگ   8000 و   A4 برگ   000/20 الکتابِ توحید که بالغ بر       ۀ جلد برگهای چاپ شد    4000عداد   در این حین ت   
 .ارشاد ازچاپخانۀ آرام تهران توقیف وضبط شد

 به معاونت  فرهنگی وزارت ارشـاد   22/3/1380ـ3129  مراجعه و نامۀ شمارۀ به وزارت ارشاد   جهت اخذ مجوز   ز شروع فعالیت مرک   قبل از 
لکتابِ توحید و ثبت مرکز توسط وزارت ارشاد به وزارت اطالعات            برگهای ا  دو موضوع توقیف   .واقع در خیابان مطهری تهران ارائه گردید      

 قـرار شـد مقامـات بـاالتر         گیریهائی که از طـرف همراهـان مرکـز انجـام میگردیـد             منظور بررسی  واظهار نظر واگذارگردیدکه باپی       به
 ایـران  مالیـان شـیطان  ضد فرهنگـی   نی وگیری نمایند که نهایتاً متاسفانه طبق ماهیت ضد انسا      ارشاد تصمیم  های اطالعات و   وزارتخانه

 قاضی رازقندی که رئیس دادگاه میباشد بزور با        کرج و ن انتظامی بدستور دادگاه انقالب       مأموری 7/9/1380منجر به این شد که در مورخۀ        
ماه بود   لمِ توحید که دو   کردند که پرچم ع   اخطار  و توقیف  جلد الکتابِ توحید را    700آرشیو و کامپیوتر و      اعمال تروریستی تمام مدارک و    

 . دهید که باعث تحریک مـردم نشـوید        کار را انجام  سروصدا این  تعطیل کنید و بی    اینجا را   پایین بیاورید و گفتند    ،برافراشته گردیده بود  
 ژیـم رجلوگیری جلسـات توسـط        که جلسه عمومی بامردم داشتیم دو پالکارد بر روی دیوار مرکز مبنی بر             9/9/1380روز جمعه مورخۀ    

 .یت مردم رسیدؤایران به ر
، مرکز   بازور وارعاب  12/9/1380مورخۀ در مامورین نیروی انتظامی رژیم اقدام به پایین آوردن پرچم نمودند و           10/9/1380نهایتاً درمورخۀ   

 انفـرادی زنـدان      کـرده و در سـلولهای        بازداشـت   را  ایشان  همراهان  از  آقای محمد ابراهیمی وچهار نفر     را پلمپ نموده و مسئول مرکز     
 ).باشد    می1د ـ  ـ80/7565شماره پرونده آقای محمد ابراهیمی درشعبه یک دادگاه انقالب کرج(دشت زندانی نمودند گوهر
 نامۀ شماره  ، عُمال رژیمبه این عمل تروریستی و وحشیانه در اعتراض وکردند  به دادگستری تهران مراجعه  همراهانهمان روزصبح 

 .نمودند ارائه )هاشمی شاهرودی(به دفتر رئیس قوه قضائیه  را  12/9/1380 ـ د/64588/80
ند  ساله که اکثراً جوانان بود75 تا 16 سنین م از نفر از همراهان مرکز و مرد40ود دولت ایران حدصبح روز بعد به اعتراض بر این اعمالِ

اطالعات مورد  یروهای انتظامی وه توسط ن کدهمایی وتحصن نمودند پالکارد اقدام به گر14درمقابل دادگاه انقالب کرج با دردست داشتن 
دشت کرج منتقل شدند یعنی در کنار زندانیان روز قبل قرار به زندان گوهر احترامی و تهدید و توهین قرار گرفتند و نهایتاً بازداشت و بی

 ).رحیمیقاضی  نظر  تحت و گردید  دادگاه انقالب مربوط چهار  پرونده به شعبه(گرفتند
  افشـاگری    همانـا   کـه   به ادامۀ مباحثِ مرکز در بـین زنـدانیان            همچنان  بدون ترس و واهمه     که همراهان مرکز در زندان بودند      مدتیدر  

  .پرداختند ،بود و خاتمی شیطان ای خام عقل نادان  مالیان شیطان به سرکردگی خامنه
سـوی    در زندان باقی مانده بودند درمراحـل زیـادی از          یکهفر از همراهان   ن 20همچنین فشارهای روحی و شکنجه های جسمی بر تعداد           

 :عمال شده از سوی عناصر رژیم به این قرار بودتوان گفت سرفصل موارد اِ بطور خالصه می. یددوارد گررژیم عناصر 
 .های جسمی و روحی  فشار و شکنجهـ
 . تهدیدـ
 . سلولهای انفرادی زندانی کردن درـ
 .ین بازجو در حالت گرسنگی و تشنگی طوالنی چندین ساعته توسط چندهای  بازجوئیـ
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ها و از همراهان بیرون به همراهان زندانی یا بالعکس که بـین              ها به همراهان و از همراهان به خانواده        زدن از خانواده   مت دروغگوئی و ته   ـ
 .آنان تفرقه بیندازند

 . همراه را تا سرحد جنون تحت فشار قرار دهندهای ساختگی که دادن اعدام  بارها و بارها ترتیبـ
ها که در زندان بودند کـه آنهـا متقـابالً در              ها و تحریک و تمسخر آنان و اشاعۀ اعدام همۀ فرزندان خانواده            ترساندن و تهدید خانواده   ـ  

 بر روی میـز دادگـاه انـداختن و           را هاندادگاهها و در مالقات همراهان حتی با کتک زدن، فریاد زدن بر سر آنان و یا حتی فرزندان همرا                  
 . فشار روحی به همراهان بیاید در نتیجۀ این اعمالتوانیم اینها را بزرگ کنیم که رفتن که ما نمی

را ننمایـد و   یا ادامـه پیگیـری    عدم اجازه به وکالت وکال که چنان آنان را بترسانند و به آنها توهین کنند که کسی جرأت قبول وکالت           ـ
 . افراد اطالعات خودشان وکیلندبگویند

کردنشان در بین جمع و جوسـازی در بنـدهای          رو کشیدن و توهین به آنان و تحقی        تحریک زندانیان بر مقابله با همراهان از طریق چاق         ـ
ضد خـدا و ضـد      زندانیان که به آنان گفته بودند اینها خطرناکند و          ور است و تهدید همراهان توسط       آ مختلف و مطالبی که درج آنها شرم      

که البته  (دین و کافرند و با آنان هر کار بکنند ثواب دارد و حتی قولِ کمک به زندانیانی که هرگونه حرکتی بر علیه همراهان انجام دهند                          
 .)زندانیان خنثی میگردیدخود از طریق ها   همراهان همۀ این توطئهۀ و رفتار شایست خداوندبا حمایتِ

 .که حق ندارند با زندانیان دیگر صحبتی بکنند تهدید و شکنجه همراهان ـ
 بطور کلی فلسفۀ قراردادن همراهان در بین زندانیان متهم به سرقت و قتل و زنا و قاچاق مواد مخدر و صدها جرائم دیگر بر این بود که                            ـ

 . و پشیمان نمایند منزوی نموده و از حرکت انسانی جهانگیرشان مأیوس وروحیۀ آنان را تخریب کنند و آنها را معتاد
حکـم   مالیـان شـیطان      نِوانیاالرض و دهها لفظ دیگر که در ق        فی  اساس و سنگینِ کافر، ملحد، مرتد، مفسد        بی پایه و  ابالغ اتهامات بی  ـ  

 .شود اعدام را شامل می
 .قی مانده بود ناخنها و بدن آنان با در مواردی تا چندین ماه آثار کبودیِ کابلهای برق به بدن همراهان که اتصال ـ
 بـه   بر روی پالکـی ند و نام همراهان دیگر را  اد نشان د  اوها را به      و پای قطع شدۀ مرده     د و دست  ان  هدبرا به سردخانه     در مواردی همراه ر    ـ

ه تو هم بـه   اینها دست و پای فالن همراه و فالن همراه شماست باید توبه کنی یا اعتراف کنی وگرن             که دنا  هگفتو  ند  ا  هآن دست و پا آویخت    
آویـزان   را   او و بعـد بـدون لبـاس          همراه را کتک زدند    شوی و سپس با همان دست و پای قطع شده تا چندین ساعت             همین بال دچار می   

د کـه   نردیخ زدۀ او را در وسط زندان رها ک         بدن نیمه بعد از آن    و  ند  ددر تابوت خوابان   همراه را    خانۀ روشن ساعتها    د در سر   سپس و دکردن
ایـن مـورد در زنـدان       (امکانات که نه دکتر و نه داروئی وجود دارد بپردازند          ی بی ها  در آن زندان    او روز زندانیان دیگر به پرستاری    تا چند   

 .)اطالعات اصفهان با همراهان رفتار گردید
 و تحریـک    ترسـاندند   مـی  ها و دروغگوئی بـه آنـان آنهـا را           احساسات مذهبیِ خانواده   زنمائی و استفاده ا     مواقع با تقدس   سیاری در ب  ـ

کـاری   بدترین توهینهـا و کتـک      به   گر   نان مانند یک شکنجه     دادند که هر کدام از آ        اجازه مالقات حضوری به آنان می      سپس و   نمودند  می
 ها  خانوادهاز   و   »دارید باید دست از مبارزاتتان و عقایدتان بر       « که گفتند   و می  دپرداختن  میکه همراهان ما بودند      فرزندان یا همسران خود   

 و گزارش دهند که معموالً با پایـداری و صـبر و اسـتقامت همراهـان                  کنند ند که همواره رفتار همراهان را کنترل      ختاس یمجاسوسهایی  
 ها ند و با اینکه اکثر همراهان جوانان کم سن و سال بودند ولی اعتقادشان پابرجا و در تصمیم خود راسخ بودند و این حیله                       دش مواجه می 

 .بگذاردبر آنان  تأثیری  کوچکترینتوانست  نمی فشارهاو
شـیدند دعـوت بـه مـواد        ک  در موارد بسیاری توسط زندانیان یا حتی زندانبانان سعی بر این بود که همراهان ما را که حتی سیگار نمی                    ـ

 . و بدیهی است که هیچگاه موفق نشدند. آنها را معتاد کنندکهمخدر نمایند 
عنـی در  یو خوردی انجام نـداده بودنـد    دادگاه و سایر جاها به همراهان که هیچگاه مقاومتی به لحاظ جسمی یا زدبیر  در اکثر مواقع د    ـ

  گوئی بزرگترین قاتلین و جنایتکاران هستند      زدند که  بند می  و چشم  بند و پابند     دست  چنانان درگیری جسمانی وجود نداشت      اهداف آن 
 . باید اینگونه با آنها رفتار شودو دند که اینها محکومین به اعدام هستندمیدا تحت تأثیر قرار ها را  روحیۀ خانوادهو بدین وسیله

 .روز همراهان را تحت نظر داشته و گزارش دهند  قراردادن جاسوس در بین زندانیان که شبانهـ
اید حاال بگویید آن خدای شما بیاید و شما          گفتند شما بخاطر خدا و مردم به اینجا آمده          می انها به همراه    در بازجویی   بسیاری  موارد  در ـ

و پاسـخ صـریح و کوبنـدۀ همراهـان مواجـه             که به خیال باطل خود اعتقاد ایشان را متزلزل سازند و همواره با شـجاعت                 .را نجات دهد  
  .شدند می
 .ابتدای دستگیری تا چندین ساعت وجود داشت در  کتک زدن با کابل و شالق و چوب که همواره اکثراًـ

 . موجب شرمندگی شأن انسانی است دیگر که ذکر آنانیاردـ مو
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های روحی و جسمی که در طول تاریخ وجود داشته در این مدت بصورت فشرده از هر نوع توطئه، نیرنـگ،                       اکثر شکنجه  ۀبطور کلی نمون  
 همراهـان    وجود  بر  مذهبی و دهها وسیله دیگر       تحقیر، تفرقه و سوءاستفاده از احساسات     شکنجه، دروغ و تهمت، ایجاد ارعاب، توهین،        

بند در مجلس شورای کشـور بـه تصـویب         ع شکنجه و اینگونه فشارها بندبه     پیاده نمودند و این در حالی بود که در همان تاریخ قانون من            
کشـور دیگـری   ) ی داخل زنداننعی(گفتند اینجا  ردند و علناً میکل نمیوجه عم صوبۀ خود نیز به هیچ  رسیده بود و اینها حتی به قوانین م       

شان از تعاریف و شرح زندانیانی که عادی یا سیاسـی در              سال حکومت شیطانی   25باشد و واقعاً در طول این        ن نمی است و تابع این قوانی    
ای از وحشـیگری ایـن       گوشـه تـا    اختصـاص داد     ن باید صدها و هـزاران کتـاب بـه آ          شد که   بیان می  یآنجا بودند چنان فجایع دلخراش    

 ایران عـاجز   ضد اسالم حرامزادگان در لباس دین بیان شود و جداً قلم از بیان این اعمال ضد انسانی رژیم پست مالیان شیطان جمهوری                   
 :ید باختصار بیادند و آنچه لمس کرده بو آنجاپناهِ از خاطرات زندانیان بی مختصر  هائی در اینجا جا دارد که نمونه .رددگمی
 . اعدامهای دسته جمعیـ
جمعی زندان گوهردشت کـرج      د و دفن کردن در گورهای دسته      اصدها زندانی را یکباره به کشتن د       خوراندن دوغ آغشته به سیانور که        ـ

 .زبانزد همۀ زندانیان شده بود
هر زندانی حق دارد به دکتر مراجعه نماید آنهـم چنـد دانـه              عدم وجود پزشک و دارو که مثالً یکی از قوانین این بود که ماهانه یکبار                ـ  

 بـه    زندان که توسط مأمورین زندانها در داخل زندان        داخلراد بعلت فراوانی مواد مخدر در       اثر بدهند که اکثراً اف     قرصِ تاریخ گذشته و بی    
شدید و دردآور از مواد مخدر اعتیـادآور اسـتفاده          شد در بیماریهای    می  دیگر پیشنهاد  شد از طرف زندانیانِ     می فروخته قیمت بسیار باال  

ها اکثر قریب به اتفاق زندانیان اعتیاد پیدا کرده بودند در حالیکه در بین آنان بهترین دانشمندان و متفکرین وجود         با اینگونه شیوه  . شود
 .داشتند و همه را ناامید و سرخورده نموده بودند

پای آنان با دریل و رها کردن آنان در سلولهای           ی فوالدی و سوراخ کردن استخوانهای دست و       ها ان با نبشی  زندانیشکستن دست وپای    ـ  
خورد که بعد از مـدتی کـه الزم بـود بـه              جوش می  بصورت کج    کرد و به همانحال      ها و ماهها استخوانهایشان چرک می      انفرادی که هفته  

شکستند و دوباره سـرجای خـود قـرار          و استخوانهای بدجوش خورده را می     بردند    به بیمارستان می   ،دادگاه ببرند و حفظ ظاهر نمایند     بی
 .نزد قاضی میبردند و پس از معالجه دادند می
 که قرار گیرد     بصورت چمباتمه  توانست  فقط می   و زندانی  ،شد   نامیده می  دانی بقول خودشان سگ  مکانی که   در  مدت  های طوالنی    حبسـ  

 .دادند  میفقط روزی یک تکه نان به آنها جیره
 .ددادنمیها همانطور قرار توانستند نفس بکشند و روزها و هفته در گورهائی که فقط به سختی میکردن  فنـ د
 . قرار دهند تا حد نزدیک به مرگ خواباندن در تابوتهائی که در سردخانه برای مدت طوالنیـ

به پائین غلطانده بودند تا تکه تکه شده        های آنجا     د و از باالی تپه    ـ در موارد بسیاری زندانی را در گونی پر از شیشه خرده قرار داده بودن              
حتی توسط هیتلـر و چنگیـز و        بشری   تاریخ   تماماند در    پناه آورده  ین مردم بی   و خالصه کارهائی که اینها در طول این سالها بر سر ا            .بود

 .سایر سفاکان تاریخ انجام نشد
هـای قـانونی،      و بازار دزدی  اند   شده  همه نسبت به هم بدبین     ،اند پاشیدهاز هم   ها    خانواده ،اند هاند که همۀ مردم از هم دور شد         کاری کرده 

دانیم و این اطمینان هست که بزودی        ربا، فحشاء و فرهنگ تملق و دروغ و صدها صفت غیرالهی و غیرانسانی رواج پیدا کرده است و می                  
هـا   گردد و مردم از این زندان بزرگ که ایران نام دارد و ایـن              این مردم کوتاه می   دست شوم این شیطان صفتان بیاری صاحب عالم از سر           

 .یابند میاند نجات  برای مردم ساخته
یک با قرار وثیقه و کفالت آزاد گردیدند و فقط مسئول مرکز آقای         به خالصتاً پس از گذراندن این دوران سخت توأم با تجربه همراهان یک           

کمه در بازداشت موقت باقی ماند که ایشان را نیز تحت فشارهای بسیاری در سلول انفرادی ونگهداری در بین                   محمد ابراهیمی بدون محا   
 .جسمی قرار دادند و  قاچاق مواد مخدر به لحاظ روحی متهمین به قتل و

 ترسـی   سفانه بدلیل فشار و   أه مت ک  گردید ارائه حضوراً های کشور  به اکثر روزنامه  صورت مکتوب   ده ب  وقایع اتفاق افتا   1380در پایان سال    
های خـود بـه  چـاپ          یک خطی در روزنامه    یشدند حتی مطلب   حاضر ن  هان از آ   هیچکدام ندا یجاد کرده جامعه ا   ایران در  مالیان شیطان که  

 .تی نداریم ألناً اعالم میکردند که ماچنین جرع برسانند و
ارائـه   گردیـد کـه بـا     حضوری  شهرستانها جهت قبول وکالت مذاکره       وصدها وکیل دادگستری درتهران      فعالیت دیگری که انجام شد با     

 وداری میکردنـد    ت رژیم ایران از قبول پرونده خـود       وحش نگارها بدلیل ترس و     مکتوب گزارش وقایع ومطالعۀ آن ، آنها هم مانند روزنامه         
 و عناصـر مـزدور      دید مقامات دادگـاه   از آنها بعلت ته   که یکی    توجه است   قابل و قبول پرونده نمودند     نگرانی نهایتاً دو نفر آنهم باترس و     

جهـت   را مربوطه   پرونده  تا مدتهای مدیدی    )آقای قاسم کوهدار  (  دیگری که ادامه وکالت نمود     و )خانم اکرم داوودی  ( کنار کشید  اطالعات
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 اقدام مثبتـی    عمالً تاکنون این وکیل هیچ     تهدید نمودند که از این پرونده انصراف بدهد و         ایشان را  بارها  و ند ارائه نکرد  ایشانه به   مطالع
 وسایل آن که متعلق به قشر زحمتکش مـردم بـود            توقیفپس از   نکته قابل توجه مربوط به مکان مرکز میباشد که          .  انجام دهد  نتوانست

یکه با هزینه مردم    انبه تاراج رفت و  برگرداندن مکان مرکز که دراجاره اعضاء بود مشروط به تخریب آن گردید یعنی ساختم                  توسط رژیم   
گشت داده شود که ایـن       آن بر  مالکصورت وحشیانه تخریب شد تا به       ب  کامالً سازی شده بود،    زحمتکش و دستان همراهان مرکز تازه باز      

ایـران نسـبت بـه هـر مکـان فرهنگـی            حکومت مالیان شـیطان   خشم    و  ضدیت ای ناگوار در تاریخ می باشد که حاکی از         مسئله حادثه 
 .یباشدعتقادی موا

 میلیون ریـالی    500قرار وثیقۀ     ماه زندان با   5/3پس از حدود     مسئول مرکز آقای محمد ابراهیمی بدون محاکمه و        28/12/1380درمورخۀ  
 .دشو که بعداً دادگاهی بود میتحت نظر میبایست موقتاً آزاد شد ولی 

در سطح شـهر تهـران نمودنـد کـه      ی رسواسازی مالیان شیطان     ها  اعالمیهدرهمین تاریخ تعداد زیادی از همراهان مرکز اقدام به توزیع           
 دادگاه انقالب کرج منتقل شـدند  2شتم بسیار شدید از سوی مأمورین رژیم به شعبه       نفر از آنان باز داشت شده وپس از ضرب و          9تعداد  

اقدام ضد امنیت ملی     :مات وارده   و اتها  29/12/1381 - 7566/80/4/144 طی شماره پروندۀ     2/1/1381  وپس ازدادگاهی شدن درمورخۀ   
روحـی دراثـر    های جسـمی و دیدند که پس از مدتی که تحت فشاردشت منتقل گر اتهام دیگر به زندان گوهردهها توهین به رهبری و  و

یلیـون  قرارهای مبالغ باال از پنج میلیون ریال تاسیصـد م          کتک خوردن وحبس در زندان انفرادی واعتصاب غذا در آنجا سپری گردید با            
شتم روی بدنشان باقی مانده بود به دادسرای نظامی کرج مراجعه            و بعد از خروج از زندان بدلیل اینکه هنوز آثار ضرب و            ریال آزاد شدند  

طـی پرونـده شـماره      ( از مامورین نیروهای انتظامی واطالعات شکایت نموده و هر کدام از پزشکی قانونی مدتهایی را درمان گرفتنـد                  و
هـا در    اعالمیههمچنان همراهان مرکز به توزیعاین موضوع  بعداز و)  25/1/1381 ـ  11ک/ن81/230/20 و شماره 7/1/1381ـن  81/8/20

مـدت زنـدان     در شـده و   مشهد بازداشت  کرج و   کشور میپرداختند که تعدادی درحین توزیع در شهرستانهای قم واصفهان و            نقاطِ تمام
  و 81 خـرداد    81/2039 دادگاه انقالب قـم بـه شـماره          4در شعبه    ( قرار گرفتند  تهدیدات و قرون وسطائی های   تحت شدیدترین شکنجه  
 .) 17/4/1381 ـ 6د/81/471 و دادگاه انقالب اصفهان به شماره27/8/1381– 22607 به شماره قم ارجاع به دادگاه عمومی

 آقای محمد ابراهیمـی مسـئول مرکـز         )رج شعبه یک  رئیس دادگاه انقالب ک   ( طبق دستور قاضی رازقندی      19/5/1381مورخه   مجدداً در 
 فشارهای وارده بـه ایشـان در      دوباره با اتهامات وتهدید ها مواجه شدند که خالصتاً           و به زندان گوهردشت منتقل شدند     بازداشت شده و  

  :گردد می تقدیمذیل

ایجاد  جوی اطالعات وروزی توسط چند باز بانهجوئیهای شبازدر زمانیکه ایشان بمدت طوالنی در سلول انفرادی نگهداری میشدند ـ 1
تحت منتقل و  تهران اهللاۀبقیبیمارستان  به اًنهایت یا  منتقل شوند ومارستان زندان بیبه منجر به این شد که بارها عصبی فشار روحی و

د این اثر انگشت به ه بودنند و گفت اثر انگشت گرفته بودد بدون اینکه متوجه باش،نقاهتو در همان حال  .نام یونس قانعی بستری گردند
دادگاه بیرا جهت مالقات با خانواده به پشت حیاط ایشان شبانه ،لت بیماری بعد از چند روز در همان حا سپس و.باشد جهت وکیل می

رو صدا نمائید وضعیت  هشدار داده بودند که اگر س نیزو به خانواده انه قادر به شناختن خانواده نبود که متأسفد انتقال دادن کرجانقالب
 . دچار رعب و وحشت هستندو به همین علت هنوز خانواده تحت تأثیر آن صحنه .متهم بدتر خواهد شد

 و  ولی متأسفانه هم با تهدیددبرخورد بازجوها به قاضی شکایت کن از نحوۀ بازجوئی و ه بود که در زمان بازجوئی چندین بار خواستـ2
 . و هم قاضی مربوطهبوده مورین مواجه شد مأپرخاشگری

باعث  بطور مستمر اینگونه اخبار دروغ را به مسئول مرکز میرساندند و            همراهان مرکز و   در مورد عه دروغ و بهتان توسط بازجوها       اشاـ  3
 .شدند فشار روحی بسیار شدید ایشان می

 چالوس با بردن به آنجا بـه جهـت          -های جاده کرج    کوه و دره   تهدید به پرت کردن از     های ساختگی و  ترتیب دادن بارها و بارها اعدام     ـ  4
 .عدم فعالیت نمایند تعهد بر اینکه ایشان را وادار به توبه و

تهدید آنان و اسـتهزاء و مسـخره کـردن     های طوالنی توسط چند باز جوی اطالعات و        بازجویی فشارهای مختلف به خانواده ایشان و     ـ  5
 . خانوادگی به لحاظ روحی قرار دهندتحت فشار آنان که آقای محمد ابراهیمی را

اری  کـه عـدم قبـول اینگونـه          د مبارزه با جمهوری ایران باز      امۀرا از اد   با همراهان مرکز صحبت کنی و آنها       کردن به اینکه باید   وادارـ  6
 .شدو جسمی به آقای  ابراهیمی میهای عناصر اطالعات باعث فشارهای روحی  خواسته
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ـ     ایشـان نمـی   عمالً  چون در توان خانواده و همراهـان          راری به میزان هفت میلیارد ریال       در مرحله ای با صدور ق     ـ  7 ان را در دیدنـد ایش
 .بازداشت موقت نگه داشته بودند

 بارها وکیل ایشـان را      ،یل ایشان جهت مطالعه پرونده     به وک   ندادن  اجازه اب و ند ماه بازداشت موقت بود    9ه حدود   بالتکلیف گذاشتن ک  ـ  8
 .د که پیگیری ننمایدتقیم وغیر مستقیم نمودنتهدید مس

 ایران حکـم اعـدام بـر    مالیان شیطان االرض که همۀ اینها در قانون      مفسد فی  ارتداد و  تخریب روحیۀ ایشان در اثر اتهامات به کفر و        ـ  9
 .آنها شامل میشود

 و در عـین حـال   م اقدام علیه امنیت بازداشت شداند به اتها  العموم که آقای رازقندی بوده       به حکم مدعی    محمد ابراهیمی  ههمراـ  10
 تواند در یک زمان هـم بعنـوان         ند و حال سؤال  این است که آیا یک نفر با این وضعیت می               را نیز ایشان بعهده داشت     قضاوت پرونده 

 اشد؟ب بعنوان قاضی پرونده  العموم و هم مدعی
 و   ددنبر ) مانند قاتلین خطرناک    غل و زنجیر   با(را با دستبند و پابند      یشانایل بود متأسفانه    دادگاه که با حضور وک    بی ۀدر سه جلس  ـ  11

تـوانم تمرکـز حـواس در         و نمـی   اعصابم را از دست میـدهم         تعادل  من در این وضعیت    «: که ه بودند  اعتراض کرد  چقدر به قاضی  هر  
 .آخرین جلسه دادگاه متأسفانه توجهی نشد و آن وضعیت ادامه پیدا کرد تا  باز ولی»  داشته باشممحاکمه

مرکز برعلیه مالیان شیطان     همچنین در  نظر به اینکه سخنرانیهای آقای محمد ابراهیمی قبل از مرکز در جلسات منازل مردم و              ـ  12
 در موقعیـت    ، ایشـان را   تندهمواره به روشنگری مردم درجهت شناخت رذالت بنیانی و ظاهری مالیان شیطان میپرداخ              و  است بوده

 :اند  زندان محکوم شده سال13 به  توسط بیدادگاه مالیان شیطان زیربق حکم صادرهو حال نیز ط  .ندار دادشدیدتری قر
 قوۀ قضائیه

 دادگاه انقالب اسالمی
 639/81/1/144: شماره                          24/11/81: تاریخ دادنامه                                                                                 

دادگاه با توجه به مراتب فوق بزهکاری و مدارک مضبوط در پرونده و اظهارات متهم و وکیل مدافع وی بزهکاری محمـد ابـراهیم فرزنـد                  
ـ                     …ا  سلطانعلی در حد تشکیل و اداره گروهک م        ت   در داخل کشور و ارتباط با خارج از کشور با هدف اقدام علیه امنیـت کشـور و فعالی

تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات نظام و اسالم محرز است و با توجه باینکه اقدامات مـتهم منجـر بـه محاربـه و تجریـد سـالح و                              
 قانون مجازات اسالمی از جهت تشکیل و اداره با هدف برهم زدن امنیت کشور               513 و   500 و   498الناس نگردیده لذا مستنداً بماده      فۀاحا

از جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام به ده ماه حبس و از جهت توهین به مقدسات اسالم و تبلیغات الحادی در ایـن                       به هشت سال حبس و      
   .....................نماید جهت به چهار سال حبس محکوم می

 به اول دادگاه انقالب اسالمی کرج ع  رئیس ش   ـراز قندی                       
 واینگونه درون شیطانی خود را در صور گونـاگون از جملـه همـین جریـان     .خواهی نیز رأی قاضی را تأئید نمودند نظر و در مرحلۀ تجدید   

 . کردندءمال تاریخی بر
 .برای رهایی این همراه از چنگ مزدوران مالیان شیطان اقدامات شما از الزمات است

  ) است ارائهقابلباشد و   موجود میالزم به ذکر است که  مدارک و اسناد تاریخی و ملی تمامی مطالب( 
ـ                        و ن ااین حرکت تا پیروزی نهائی و رسیدن به اهداف واالی انقالب فرهنگی ادامه خواهد داشت و هیچگاه در برابر ضربات و حمالت مالی

 . از پای نخواهیم نشستنهاآشیطان و عوامل دست نشانده و جیره بگیر 
 »ن قانون، قانون انسانهاستپیروز خواهیم شد وپیروزی از آن ماست چو« 

 
  مجموعۀمحترم از اقدام بموقع آن با تشکر

  حق و عدالت  علمِ سازمانِهمراهانِ
 علمِ

 حق و عدالت


