
 

در زندان اوین است در حمایت از هم  ۸۸۱۱اتیر شاه محمداف زندانی تبعه ترکمنستان که از سال ب

 آبان دست به اعتصاب غذا زده است ۸۱بندی سابق خود سهیل عربی از روز شنبه 

برای اطالعات بیشتر در باره وضعیت باتیر شاه محمداف متن نامه این زندانی تبعه ترکمنستان را که 

 : منتشر شده است بخوانید ۶۹در تاریخ آذر 

 ۸۸۱۱تیرماه سال  ۸۱اینجانب باتیر شاه محمداف تبعه ترکمنستان کارمند شرکت روسی الکایار در "

 .هرآباد توسط مقامات امنیتی و اطالعاتی ایران بازداشت شدمهنگام بازگشت از زاهدان در فرودگاه م

پس از طی مراحل بازجویی و حضور در دادگاه انقالب در نهایت شگفتی بدون هیچگونه سند، مدرک 

 .سال زندان به جرم جاسوسی محکوم شدم ۸۲سال و پس از تجدید نظر به  ۰۲یا شاهدی ابتدا به 

ندان های ایران محبوس میباشم، در این مدت نه تنها از مالقات با سال است که در ز ۱تاکنون بیش از 

 .خانواده ام محروم مانده ام، حتی اجازه تماس تلفن نیز ندارم

مخارج خودم و چندبار تماس تلفنی خانواده ام را شخصا می پردازم، متاسفانه کیفیت غذای زندان بسیار 



سال طی نامه  ۱خون در من شده است، در این مدت  بد و سبب ایجاد بیماری های مختلف از جمله فشار

های متعددی وضعیت و صدای خود را به گوش مسئوالن ایرانی و وبسایت های رئیس جمهور 

 .ترکمنستان و ایران و نماینده ویژه پارلمان حقوق بشر رساندم

مه ها درخواست و حتی طی نامه ای، مقام رهبری ایران را از شرایط وخیم خود مطلع کردم، در این نا

نمودم که حداقل دالیل اتهام جاسوسی مرا روشن نمایید و بر اساس آموزه های اسالم و به حکم مسلمانی 

 .با من رفتار نمایند و بیگناه و بی تقصیر مرا در زندان نگه ندارید

رانی مواجه من دور از خانواده و دوستانم اسیر شده ام، اما همین نامه هایم نیز با بی توجهی مقامات ای

 .شد و هیچ پاسخی نشنیدم

اجبارا تاکنون دو مرتبه اعتصاب غذا نمودم که هربار عالوه بر مورد تهدید مقامات ایران قرار گرفتن 

 .با توجه به وعده هایی که به من داده شد دست از اعتصاب کشیدم

ه های آن ها مینی بر اما هنوز هیچ تغییری در شرایطم رخ نداده است، به طوریکه با توجه به خواست

 .زندانی، هنوز مرا در زندان نگه داشته اند ۸۲۲تعویض من با 

 .امیدوارم که صدای من شنیده شود و برای بار سوم مجبور به اعتصاب غذا نشوم

 " ۶۹آذر  – باتیر شاه محمداف، زندان اوین
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