
بسم الله الرحمن الرحيم

وقد أحسن بي إذ أخرجنننيالحمد لله القائل في محكم كتابه: {
}.. والقائسسل علسسى لسسسان نسسبيه سسسليمان عليسسه السسسلما:من السجن

هذا من فضل ربي لبلننوني أأشننكر أم أكفننر ومننن شننكر{
}،فإنما يشكر لنفسننه ومننن كفننر فننإني ربنني غننٌي كريننم

" صلى اللهُفكوا العانيوأصلي وأسلم على أرحم البشر القائل: "
ًا إلى يوما الدين. ًا كثير عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم

إلى والدي العزيز.. رسسسالتي هسسذه إليسسك بخصسسوص موضسسوع إخسسواني
ة حكومسة إيسران، ومشايخي المعتقلين فسي سسجن الحكومسة الظالم
ًة من طرفهم، فكتبتهسسا حيث إنهم أوصوني بأن أبلغكم رسالة مختصر

مع ذكر بعض أحوالهم هناك.

تسستزاحم الكلمسسات بيسسن أضسسلعي، وتختلسسف العبسسارات علسسي، وتتضسسائل
المعاني في التعبير عن حال إخواني ومشسايخي.. بسسل ويقسسف فكسسري
مشدوها مذهولً!! وأنا أريد أن أصف حال ألئك النفر الصسسالحين كمسسا
ًء أأخذت منهسم حيساتهم.. إل أنهسم مسا زالسوا أحيسا نحسبهم.. نفٌر قلئل 
يتقلبون بين المسسوت والحيسساة.. تسساهوا فسسي نفسسق مظلسم منسسذ سسسنين..
فأخذوا في البحث عن أي شعاع يسسرون منسسه نسسور الشسسمس.. حسساولوا
ًا في البحسسث عسسن أي بصسسيص يمكسسن مسسن خللسسه أن يسسروا بسسوادر مرار
الفرج.. إل أن الغار شديدة ظلمته.. وحالٌك سواده.. إذا أخرج التسسائه
أعسسدمه منهم يده لم يكد يراها.. فتوجهوا لنور الله وحسسده ،السسذي َمسسن 
ّلى همسسومهم.. وقضسسوا أوقسسات ّله.. فأنسسار قلسسوبهم.. وسسس عدما الخير ك
ً فراغهم بالخلوة بين يديه ومناجاته..ثم سلكوا طريق السباب.. عمل
بسنة الخالق الوهاب.. سسسألوا اللسسه سسسبحانه وتعسسالى أولً، ثسسم أخسسذوا
ًا تلَو الخر حسستى أتسسوا عليهسسا، لسسم يسستركوا أي فكسسرة إل بالسباب واحد
ًا منهسسم أنهسسا الفسسرج..وفسسي كسسل وهبوا مسرعين فرحين لنجازها.. ظن

إنمرة تأتي النتيجة واحدة.. ينطق بها حديد القيد وفولذ السسسجن.. 
للم .. فسسرٌح يتلسسوه فسسرٌح..القيد مغلٌق بإحكام من الفننرس الظ



وسروٌر يتلوه سرور.. وسراب يتلوه سراب.. والنتيجة واحدة.. ينطق
بها حديد القيد وفولذ السجن.. إن القيد مغلق بإحكسساما مسسن الفسسرس
الظلمّا.. فطال البحث.. وازداد ظلما المغارة.. فخارت قوى الشباب
فضلً عن قوى الشيوخ.. وضعفت أجساما الشباب من كسسثرة الهمسسوما

ًا. فضلً عن أجساما الشيوخ.. وضاع المل أو فقد تمام

أنين الشيوخ يتسلل فتحات البواب ل يسسسمعه إل اللسسه المطلسسع عسسل
كل حال.. وأجهزة التنصت التي حتى منعتسسك لسسذة الخلسسوة بيسسن يسسدي
اللسسه.. فسسي كسسل مكسسان متنسساثرة.. حسستى فسسي غرفسسة النسسوما بسسل فسسوق
الفراش.. وقهٌر لقوة الشباب.. كسسل  يفيسسض قلبسسه بسسالحزان واللما..

لو شققت عن قلبه لربما شمتت رائحة الحريق.. ولربمننا"
ًا.. ّبر أحدهم، ولسسسانشاهدت لون الدم متغير أيع " هكذا بالضبط 

حاله: 

ًا صبت علّي مصائب لو أنها *** صبت على الياما صرن ليالي

يكفكف الواحد منهم دموعه ويتناسى – ولم ينسسسى- أحزانسسه ويخسسرج
ّلسسه يخفسسف عسسن نفسسسه قليلً.. لسسسان ًا إلى إخوانه ع من مكانه متوجه

حاله: 

ٍد أو يساء حبيب حريص على أن ل ترى بي كآبٌة *** فيشمت عا

 

أما حال النساء الضعاف فل يخفى على أحسسد، وهسسن يسسرون أنفسسسهن
أمنعن من أقل الحقسسوق المشسسروعة لهسسن.. ويسسا ليسست الظسسالم اكتفسسى
بحبسهن فقط.. بل قد تعرضن للهانة مّراٍة عديدة، وعرض بعضسسهن
للضرب مرتين أو أكثر.. ِمن َمسن؟؟ مسن شسباٍب "صسايع" حليسق نابسذ
أهّن الكمرات المخفية السستي ْت ّوَر َوَص للخلق والقيم والمبادئ والدين.. 
وضعت في صالة الرياضة وهن يمارسنها.. فبعضهن كن بشعورهن..
وبعضهن كن بغطاء السسرأس فقسسط.. وبعضسسهن كسسن بالجلبسساب وغطسساء



الرأس.. كن يمارسن الرياضة في هذه الصالة المصمتة التي ل تجسسد
وعلىفي جدرانها أية فتحة إل في أعلى الجدار تجد نوافذ السجن.. 

الجدران أجهزة "السنسور" والتي عندما سئلوا عنها قالوا إنها مجرد
ًا إذا تحرك شخٌص مسا فسي الصسالة وفسي ممسسرات أجهزة تعطي إنذار
السسسجن.. واطمئنسسوا فنسسسائكم كأخواتنسسا وعرضسسكم عرضسسنا وغيرهسسا

.  وبعسسد فسسترة ليسسستالكسسثير مسسن كلمسسات النفسساق واللسسه المسسستعان.
بالقصيرة اكتشفنا أنها كسسانت فعلً كمسسرات.. صسسورت نسسسائنا وذهبسست
صورهن إلى ألئك الظلما بكل الحركات ومن كل الجهات.. ول حسسول
ول قوة إل بالله العلي العظيم.. ولسان حسسالهن ينسسادي أمسسة السسسلما

ومنننا لكنننم ل تقننناتلون فننني سنننبيل اللنننهويقسسسول لهسسسا:{
والمستضننعفين مننن الرجننال والنسنناء والولنندان الننذين
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعننل

ًا ًا واجعل لنا من لدنك نصير }.لنا من لدنك ولي

إهانات تتلوها اهانات.. يتعرض لها كسسل نفسسٍر مسسن ألئسسك النفسسر.. شسسيخ
أيهينسه أحسسد ألئسك كسبير قسد بلسغ مسن العمسر سسنينه.. ابيضست لحيتسه.. 
الشباب" الصايع" الفاسق الحليق  الذي مسسا زال فسسي بدايسسة شسسبابه..
ًا في وجهه وأماما الجميع بما فيهم أهله وبناته وأولده.. اسسسمع صارخ
كلمي.. انزل بسرعة من السيارة.. افعل كذا.. ل تفعل كسسذا.. واللسسه
ًا إلسسى مكسسانه وهسسو يجسسر المسسستعان.. فيمتثسسل الشسسيخ ويتحسسرك عائسسد
خطاه.. تزن الخطوة منها وزن الجبال.. حاله الله أعلم بهسسا.. يختلسسج
مشاعره من الضيق.. لربما ل يعلمه إل من ابتلي وجسسّرب مثسسل هسسذا

الموقف، نسأل الله العافية.

والدي العزيز..

ِنهم.. دخلت معهم  ذات الكهسسف أي ْع َأ كنت منذ شهرين من ألئك النفر 
المظلسسم.. بحثسست كمسسا بحثسسوا.. تفسساءلت كمسسا تفسساءلوا.. وعسسانيت كمسسا
ًا منهسسم.. بلسسغ بسسي اليسسأس مبلغسسه عانوا.. أوذيت كما أوذوا.. كنت نفسسر
ًا أو أكثر.. تمكن اليأس حتى ظننت أني خارج بعد خمسة عشرة عام



من قلبي لدرجة غير عادية.. مهمسا حساولت دفعسه مسا اسستطعت.. إل
ل تيأسوا مننن روح اللننه إنننه لأني امتثالً لقسسول اللسسه تعسسالى:{

} أخسسذت أردد كلمسساتييأس من روح الله إل القوم الكافرون
التفاؤل على لساني أماما الخوة في الحديث العادي.. ويعلم الله أن
ًا بكلمة واحدة من هذه الكلمسسات، ولكسسن ل نقسسول قلبي ما كان مقتنع
ّنسسا نتفسساءل بهسسذه ًا.. ك إل"سسسمعنا وأطعنسسا" هكسسذا كسسان تفاؤلنسسا جميعسس

ًا. الطريقة.. لننا كلما ننظر في السباب.. نجدها معدومًة تمام

ثم جاءني الوعد بالفراج من ِقبل إدارة السسسجن.. لسسم أصسسدق.. ولسسم
أتصور.. بل حتى لم أتخيل.. وقلت ما زالوا مسسستمرين فسسي سياسسسة
التعذيب النفسي التي يلجؤن إليها بجبن معنا هناك، لكي ل يحاسبهم
المجاهدون في يوما من الياما كما في ظنهم.. وبالفعل كانت كذالك،
وصدق ظني واتخسذوا معسسي هسسذه السياسسة لمسسدة سستة أشسسهر وهسم
يمارسون هذا الضغط النفسي علي.. فيسسأتي أحسسدهم ويقسسول سسسوف
أتحرر في السبوع القادما.. ولك أن تتخيسسل كيسسف تقسسع هسسذه الكلمسسات
ًا مع أنه يعلم أنهسسا على قلٍب أصبح يحلم فقط بهذا اليوما.. يطير فرح
ربما تكون كذبة.. يسسدخل فسسي بحسسر متلطمسسة أمسسواجه مسسن التفكيسسر..
والتصسسديق سسساعة والتكسسذيب أخسسرى.. ويمضسسي السسسبوع ثسسم يكتفسسي
الضسسابط المسسسؤول بإرسسسال الحسسارس إليسسك قسسائلً: لقسسد لغسسي موعسسد
الحرية حتى إشعار آخر.. وهكذا لمدة سسستة أشسسهر عشسستها فسسي هسسذه
الضطرابات النفسية.. ينفذون وبإتقان ذات السياسة اليهودية داخل
ًا ستة أشهر جاء الفسسرج ًا.. وبعد تقريب سجونهم لرهاق السجناء نفسي
ًا جاء الفرج من اللسسه فعلً ولكن ِمن َمن؟؟ ول بد أن ل أنسى هذا أبد
العلي العظيم وحده، وبإجابته لدعائنا، ثسم بسسبب خسروج أخستي إلسى
السفارة.. فله الحمد وحده على هذه النعمة العظيمة الجليلة.. التي
ل توصف ول تقدر بمقدار.. ول يستطيع الشاكرون مهمسسا شسسكروا أن
ًء منها.. والتي كلما أتذكر وإلى يومي هذا أني الن أعيسسش يؤدوا  جز
ًا .. ل أكاد أصسسدق وأظسسن أننسسي فسسي حلسسم أو مسسا ًا عزيز ًا شريف ًا أبي حر
زلت إلى الن في السجن فلك الحمد يا ربي.. ول أستطيع أن أقسسول



هذا من فضننل ربنني ليبلننوني أأشننكر أم أكفننر ومنننإل.. {
}شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنٌي كريننم

رب أوزعني أن أشننكر نعمتننك الننتي أنعمننت علننيوأقول {
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضنناه وأدخلننني برحمتننك

}. في عبادك الصالحين

ًا لعاما 20وفي تاريخ  ه وهذا قبل أن يفسسرج عنسسي1431 شعبان تقريب
ًا كل الخوة الذين فسسي السسسجن بمسسا فيهسسم بتسعة أياما، اجتمعنا جميع
المشايخ: الشيخ محمد شوقي السلمبولي أبو جعفر، والشيخ أحمسسد
حسن أبو الخير، والشيخ أبو محمد المصري الزيات، والشسسيخ سسسيف
العسسدل، والشسسيخ سسسليمان بسسوغيث، والشسسيخ أبسسو حفسسص الموريتسساني،
ًة أخسسرى البحسسث عسسن ًا وفسسرج عنهسسم، وناقشسسنا مسسر حفظهم الله جميع
مخرج آخر لنا، فإن السجن طسسالت مسسدته.. والنفسسق المظلسسم مسسا زال
كما هو، باحثين عسسن أي حلسسول أخسسرى، فسساقترح المشسسايخ فسسرج اللسسه

عنهم ثلثا اقتراحات:

 السسذي"الحد النندامي" أن نكرر ما حسسدثا فسسي يسسوما :القتراح الول
َصّعدنا النبرة فيه مع إدارة السجن بأمور عدة كان منها حسسرق بعسسض
الممتلكات العامة في السجن واعتصامات عديدة، مطالبين بإخراجنا
حيث كان قد مّر على بقائنسسا هنسساك حسسوالي خمسسس سسسنوات ونصسسف،
ونحسسن مسسسجونين بغيسسر أي تهمسسة ول أي جريسسرة، وكسسان آخسسر هسسذه
ًا مسسن بسساب فنسساء السسسجن السسداخلي إلسسى التصعيدات أن خرجنسسا جميعسس
ًا الفناء الخارجي والذي فيه مقر الدارة.. واعتصمنا هناك وخرج أيض
ًا في مكان منعزل، وما خطر علسسى بسسال واحسسد النساء واعتصمن أيض
ًا أنهم سيتعاملون معنا بتلك الطريقسسة البشسسعة، ومسسن مكرهسسم ّنا أبد م
أنهم أحضروا لنسسا فسسي اليسسوما التسسالي لخروجنسسا غسسداء فسساخر مسسن أحسسد
ًا " آيسسس كريسسم " مطاعم طهران الفاخرة، وبعده أحضروا لنسسا جميعسس
ًا بحوالي نصف ساعة قسسامت القسسوات الخاصسسة بسسالهجوما وبعدها تقريب
علينسسا وهسسم مسسدججين بأسسسلحة مكافحسسة الشسسغب والمسدسسسات ذات
ًا بمسسا فيهسسم النسسساء..وكسسان الرصاص المطاط، وأوسعوا الجميع ضسسرب



من ضرب منهن أختي فاطمة فرج الله عنها.. وأخذوا برش الغازات
المسيلة للسسدموع، ومسسن ثسسم أخسسذوا الرجسسال إلسسى السسسجن النفسسرادي

وقمعوا بهذه الطريقة البشعة هذا التصعيد.

ًا عسسن هسسذا اليسسوما السسدامي، السسذي كسسان أحسسد هسسذه نبسسذة بسسسيطة جسسد
القتراحات المطروحة فسسي تلسسك الجلسسسة، مسسع العلسسم التسساما للجميسسع
بمدى صعوبة عواقب هذا التصعيد حيث يعلسسم الجميسسع "جميسسع أفسسراد
الجلسة" أن في هذا الفعل تهديد حقيقي لحياة البعسسض للخطسسر، بسسل
حتى للقتل، فأنا بنفسي رأيت في يوما الحسسد السسدامي أحسسد المشسسايخ
وقد أغمي عليه من شدة الضرب ثم تحرك حركات أشسسهد اللسسه أنسسي
ًا ما شككت بنسبة واحد في المائة أنه على قيد الحياة.. أيقنت تمامسس
أنه قد فارق الحياة.. مسسن شسسدة الضسسرب ومسسن كميسسة الغسسازات السستي

بخت على وجهه ول حول ول قوة إل بالله. 

 هو أن يفسر أهسم الخسوة المطلسوبين لسدى اليرانيسن،:القسستراح الثسساني
فيبقى الباقي وتشعر الدارة أن أهم الوراق قسسد ضسساعت منهسسا فمسسن
الممكن أن تترك الباقي، إل أن هسذا القستراح تسواجهه مشسكلة عسسدما

وجود مكان يأوي إليه من يلوذ بالفرار. 

 أن يسبب جميع أفراد السجن إزعاج يسسومي للدارة ل:القتراح الثالث
يرقى إلى درجة التدخل منهم بالقوة حتى يمّن الله بالفرج. 

كانت هذه القتراحات الثلثا هي المطروحة، ولكن على أية حسسال ل
بد قبل اتخاذ أي اقتراح أن تكون هنسساك جلسسسة جديسسدة مسسع مسسسئول

 " للتأكسسد مسسن100السسسجن "والسستي ربمسسا تكسسون هسسي الجلسسسة رقسسم 
موقف الدارة هل تغيسسر أما ل؟ وبالفعسسل تمسست الجلسسسة مسسع مسسسئول

السجن، فكان رده التالي: 

بالنسبة للخوة القيادات في تنظيم القاعدة فإن حكومة"
إيننران لننن تقنندم علننى إخراجهننم ، لنننه ل يوجنند قننرار
بالخراج، أما بالنسبة لبقية أفننراد التنظيننم فهننناك قننرار

. ا ه بإخراجهم وقد خرج جزء كبير منهم"



جاء هذا الكلما بعدما تيقسسن الخسسوة القيسسادات مسسن هسسذا المسسر طسسوال
ًا مسسا تكسسرر وتؤكسسد علسسى السسسنين الماضسسية حيسسث كسسانت الدارة دائمسس
التفريق بين الفراد العادين في التنظيم وبين القيادات وأن القيادات

تكون معاملتهم أصعب في أغلب الوقات. 

 شسسعبان حيسسث كسسان29 شعبان إلسسى 20ثم في هذه الياما أعني من 
ه بلغنسسي الخسسوة رسسسالة .. أو أمانسسة أوصسسلها1431خروجي من عاما 

وأبلغها الخوة هنا في وزيرستان.

مننن إخننوانكم فنني سننجن المخننابرات اليرانيننةوهسسسي: 
الظالمة.. إلى إخواننا في بلد خرسان.. إلى إخواننا فنني
الله.. وإلى أحبابنا فيه.. يا إخواننا لقد أحببناكم في اللننه
وجمعننت بيننننا وبينكننم أرض الهجننرة والربنناط والجهنناد..
لنننا رفقنناء درب اجتمعت أجسادنا تحننت ظلل السننيوف وك
واحد ثم فرق بيننا القيد والسجن، ونحن ومنذ سنين  في
لنننا بكننم أنتننم جننند اللننه وحننراس انتظننار اللننه أن يفننرج ع
العقيدة، ونحن من خلل تجربتنننا مننع هننؤلء القننوم خلل

:سبع سنوات ونصف نقترح عليكم التي

هسسؤلء القسسوما " اليرانيسسون" ل يسسستجيبون إل بسسالقوة ونحسسن لسسن.1
نخرج والله أعلم من السجن إل إذا استخدما المجاهدون القوة،

ّد أن تقومسسوا بسسه هسسو:  خطف مسئولين إيرانينننوالسسذي نسسو
والتفاوض مع الحكومة بعد ذلننك، مننع تجنننب الظهننور

على العلم.
توفير بيت في العاصمة طهران يقيم فيه أحسسد الخسسوة البلسسوش.2

ًا ومسسن ثسسم نرسسسل هسسذا مثلً ويكون معه الهاتف المحمسسول دائمسس
الرقم للخوة داخل السجن، فيفر منهم مسسن أتيحسست لسسه فرصسسة
ويتصل بالخ مباشرة فيأخذه ويخفيه في السسبيت إلسسى أن ينتهسسي

البحث عنه ومن ثم يأتي إلى وزيرستان.
إنشاء مدونة "موقع صغير على النترنت" وكتابة الخبار الهامسسة.3

لنا عليه فنحن نستطيع أن نزور شبكة النترنت.



: هذه المدونة ترفع كثير من معنويات الخوة هناك ويمكسسنملحظة
مسسن خللهسسا تصسسبيرهم أو إطلعهسسم علسسى بعسسض المسسور السستي تتعلسسق
ًا من السسداخل علسسى إدارة السسسجن، ًا ضغط بملفهم بحيث يشكلوا أيض
إضافة إلى أنها ستحقق لهم الشعور بسسأنهم لسسم ينسسسوا وأن إخسسوانهم

في الخارج يبذلون وسعهم في إخراجهم.

كانت هذه هسسي المانسسة السستي كلفسست بتبليغهسسا لكسسم، وقسسالوا لسسي عنسسد
خروجي ليس لنا إل الله ثم أنت بتبليسسغ إخواننسسا هسسذا المسسر وأننسسا لسسن
ًا مسسن نخسسرج بمحاولتنسسا مسسن السسداخل بسسل ل بسسد بتحسسرك الخسسوة عمليسس

الخارج.

 والدي العزيسسز: هنسساك بعسسض الشسساعات السستي أثيسسرت حسسول:ملحظسسة
الخوة في إيران من أنهم مثلً راضون بالوضع الذي يعيشون فيه، أو
أنهم ل يرغبون في الخروج من إيران، أو أنهم قلقين من الوضع في
وزيرستان وأن الوضع ليس ملئم لمجيئهم وغيرها من القوال السستي
يدل مجملها على أن الخوة ل يرغبون في الخسسروج ، وكمسسا سسسمعت

أن الذي قال كثير من هذه الشاعات هي الحكومة اليرانية.

والحقيقة أن جميع هذه الشاعات ليست لهسسا علقسسة بالحقيقسسة السستي
داخل السجن، فجميع الخوة هناك يتمنون الخروج في أقرب لحظسسة
فضلً عن أقرب ثانية أو دقيقة، فهذه الشاعات كلها غير صحية، بسسل
ًا حتى أن أحدهم قال: نريسسد أن نخسسرج بسسأي الصحيح عكس ذلك تمام
طريقة، وإذا كانت وزيرستان خطرة والقصف فيها كثير فنحسسن نريسسد
أن نذهب للشهادة، أما هذه الحياة حيسساة السسذل فل يعلسسم مرارتهسسا إل

الله.

ًا ما كان الخوة يرددون في السجن لماذا لم يتحرك الخوة بل وكثير
إلى الن لخراجنا؟؟ هل نسينا الخوة فسسي الخسسارج؟؟ تحريرنسسا ليسسس
بهسسذه المسسسألة المعقسسدة السستي تسسستدعي أن تأخسسذ كسسل هسسذا السسوقت
الطويل؟؟ بل أن أحد المشايخ قال لي قل للخوة أننا غاضبين منهم
لنهم نسونا، بينما حزب الله لم ينسى جنوده  وناضل حتى حررهم.



 أن الخوة هناك يمرون الن بأصسسعب الفسسترات السستي مسسرتوالخلصة
أمسسٌر" زمسسن طويسسل علسسى أع عليهم، من جهة الحالة النفسية فقد مسسّر "
ًا فسسي تاريسسخ العتقسسال وأصسسبح الن بقسسائهم هنسساك، فأحسسدهم رزق بنتسس

عمرها ثمانية سنوات ول حول ول قوة إل بالله. 

 أنتهز هذه الفرصة المباركة التي أحسسدثا فضسسيلتكم فيهسسا،:وفي الختاما
ًا توصسسلت إليسسه نتيجسسة تجربسستي فسسي ًا متواضسسع وأقدما لكم فيها مقترح
السجن: وهو أنه يا حبذا لسسو كسسان فسسي تنظيسسم القاعسسدة كتيبسسة خاصسسة
تتولى القياما على تحرير أسرانا المأسورين فسسي سسسجون الطسسواغيت
ًا، ول في كل مكان، بكل الطسرق المتاحسة لهسا والمسأذون فيهسا شسرع
يخفى ما لهذا المطلب النبوي من الجر، كمسسا تتسسولى شسسؤون عوائسسل
السرى، فيكون الشسسغل الشسساغل لهسسذه الكتيبسسة فقسسط هسسم السسسرى

وعوائلهم.  

أسأل الله أن يفرج عسسن جميسسع أسسسرنا وأسسسرى المسسسلمين فسسي كسسل
مكان، كما أسأله أن يحفظكم وأن يسدد خطاكم ويوفقكم لما يحب
ويرضى، وأن يختم حياتنا بالشهادة في سسسبيله مقبليسسن غيسسر مسسدبرين

إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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