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به نام خداوند دانا و توانا

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم تحیات
جنابعالی از اوایل سال  1393در جریان پرونده ی من در وزارت اطالعات و قوه ی قضاییه هستید.
معهذا برای یادآوری سرفصل های این پرونده سازی را میآورم:
اول -حکم دادگاه  ،1382پس از دوازده سال که طبق قانون شامل مرور زمان شده بود در 94/3/26
اجرا شد .آقای دکتر جهانی  ،معاون حقوقی دادستان تهران مشخصا در مورد پروندهی من و قاضی
مقیسه در حکمی در سال  1390در مورد پروندهی ملی مذهبی ها در سال  ،1382مرور زمان آن
پرونده را تایید کرده اند.
دوم -بدون اخطار قانونی در  94/3/26در خیابان ربوده و به زندان منتقل شدم که طبق حکم شورای
حقوق بشر سازمان ملل متحد ،بازداشت خودسرانه و آدمربایی محسوب شده است.
سوم -پرونده ی جدیدی با همان اتهامات پرونده ی  ،1380ساخته شد و حکم پنج سال زندان صادر
گردید.
چهارم -در  12فروردین  1395طی بخشنامهای از طرف رییس قوهی قضاییه که به تایید رهبری رسید
و بدون هر گونه اما و اگری تصریح داشت که افراد با بیش از  65سال سن که یک پنجم زندان خود را
تحمل کرده باشند باید آزاد شوند و بند ده آن مشخصا شامل حال من می شد ،در مورد من اجرا نگردید!
پنجم -آیین نامه ی زندان ها وقانون دادرسی کیفری در موارد متعددی در مورد من نقض گردید.
ششم -در پانزده ماه زندان از مرخصی استحقاقی محروم بودم.
هفتم -به دلیل بیماری های متعدد از زندان به بیمارستان منتقل شدم .پس از جراحی و تایید مرخصی
استعالجی ،آزاد شدم .دادیار محترم مقیم زندان گفت که فرم آزادی من هم برای تایید دادستان ارسال شده
و دیگر به زندان بازنخواهم گشت.
هشتم -پس از مدتی مرا به پزشکی قانونی معرفی کردند .چیزی که با قول قبلی دادیار محترم تطبیق
نمیکرد.کمیسیونهای سه نفری و پنج نفری پزشکی قانونی و جمعا هیجده نفر از پزشکان مور اعتماد
پزشکی قانونی در مورد بیمار های من نظر دادند که در ضمیمه ارسال میگردد .پرونده به کمیسیون
نهایی پزشکی قانونی(کمیسیون هفت نفره) برا ی تصمیم نهایی ارسال گردید.
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نهم -در اوایل آبان ماه  1396به کمیسیون مربوطه مراجعه  ،مدارک پزشکی را تحویل دادم و منتظر
تشکیل کمیسیون بودم تا سرنوشت پزشکی این پرونده هم معلوم شود.
دهم -در تاریح پنجم دیماه جاری از دادستانی تهران تلفنی اطالع دادند که روند کمیسیون پزشکی نهایی
را متوقف کردهاند و باید یا به زندان بازگردم یا وثیقه را ضبط خواهند کرد.
یازدهم -قبال مسئوالن پرونده ی ملی مذهبیها در وزارت اطالعات توسط یکی از دوستان پیغام داده
بودند که رفیعی مصاحبه میکند و در رسانه ها فعال است .این کارهایش ،عواقب دارد!

جناب آقای روحانی
دادنامه شماره ی  9409970225800632مورخ 94/11/11دادگاه تجدید نظر شعبه  54مستقر در
دادگاه انقالب اسالمی که آخرین حکم رسمی این پرونده سازی جدید است ،با نوشتن مقاالت و مصاحبه-
های من مغایرتی ندارد .معهذا ،گویا برای وزارت اطالعات ،مشکلی دیگری در این مملکت بجز من و
مصاحبه ها و مقاالت قانونی ،اصالح خواهانه و دلسوزانهام وجود ندارد .من مطمئن هستم که جنابعالی و
وزیر محترم اطالعات با این برخوردهای غیرقانونی ناقض حقوق شهروندی مخالف هستید و بارها آن را
اعالم کرده اید و به همین دلیل این نامه را برای جنابعالی نوشتم که آیا در این مملکت راهی برای
جلوگیری از این گونه پرونده سازیها و نقض قانون و نقض بخشنامه 12فروردین  1395و دستور
توقف کار کمیسیون پزشکی قانونی ،وجود ندارد!؟ و آیا برای من ،راهی جز تدارک مرگ در زندان
اوین و یا مصادره ی سه دانگ یک آپارتمان  127متری -که تنها مایملک من در کره ی خاکی است-
وجود ندارد؟!
ضمنا نامه مورخ  95/4/30اینجانب از زندان اوین به وزیر محترم اطالعات که مسئوالن پرونده بر پایه
ی سه اتهام کذب ،پرونده جدیدی را ساخته اند و من تقاضای رسیدگی وزیر محترم اطالعات را کرده
بودم و خالصه ای از پرونده ی پزشکی ام که به کمیسیون پزشکی قانونی ارائه داده بودم که هر پزشکی
قادر است در مورد آن نظر دهد ،ضمیمه میکنم.

با تشکر و احترام
حسین رفیعی
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جناب آقای علوی وزیر محترم اطالعات
جناب آقای قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سرکار خانم مالوردی مسئول محترم حقوق شهروندی در دولت
جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری
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