به نام خداوند بی همتای بی نیاز
با عرض ادب و احترام خدمت بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی آقای سید علی سید حقی
اینجانب زهرا شفیعی دهاقانی کارگردان و فیلمنامه نویس و در جوامع بین المللی جشنواره
های معتبر از جمله فستیوال جهانی کن فرانسه در سال  2013منتخب و مدارک آن را به
پیوست تقدیم شما می کنم .
بنده از شاگردان استاد محمد علی طاهری هستم و این افتخاری بزرگ و غیر قابل وصف
برای اینجانب است بنده برای حمایت از این اندیشمند در حصر افتاده و مورد خشم و غضب
قرار گرفته ی عوامل سپاه پاسداران و قرارگاه ثارهللا و موسسه ی تحت پوشش این سازمان
(بهداشت معنوی) بارها مورد تهدید و بازداشت و ضرب و شتم و شکنجه و زندان و بی
احترامی و خشونت های رفتاری به اتهام اخالل در نظم عمومی از طریق تجمع غیر قانونی
در حمایت از سرکرده ی عرفان حلقه  ،قرار گرفته ام که این اتهام اصأل در هیچ جایی از
مواد قانون  ،وجود خارجی نداشته و چگونه است که به راحتی از عبارتی که جزء قانون
نیست بهره گرفته و برایمان سوء سابقه تعریف کردند! این افراد با لباس شخصی و بدون
معرفی خود ( آن ها هرگز خود را معرفی نکرده و خود را سید یا حاجی و یا برادران گمنام
خوانده ) هیچ نوع مدرکی دال بر آزارها و شکنجه های روا شده ی شان ارائه نمی دهند.
عالوه بر آن من در سال گذشته کتابی را بر اساس یافته هایم به کمک ره آورد استاد محمد
علی طاهری به رشته ی تحریر و چهار بار منتشر ولی به علتی ناواضح از انتشار کتاب
خودداری شده (البته در مقدمه ،کتاب را تقدیم به استاد محمد علی طاهری کرده ام که این
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موجب نارضایتی پنهان شده است )بنابراین کتاب را به نشریه ی ایرانی امریکایی (نشر
کتاب) در لوس آنجلس داده و آنها بعد از تقدیر و تعریف از کتابی که برایشان شگفتی داشت
تصمیم به چاپ آن کرده اما در موعد مقرر از چاپ و نشر آن انصراف داده و گفتند کسانی
با آنها (به شماره ایی خوانده نشده) تماس گرفته و گفته اند این کتاب جزء سرمایه های ملی
و مفقود شده است و نیز تهدید به بستن حساب اکانت کرده ،بنابراین اجازه ی انتشار این
کتاب داده نخواهد شد تا زمانی که مبلغ پانصد میلیون تومان به حسابمان (اشخاص نامرئی )
واریز کنید .انتشاراتی بعد از تماس با ما و گفتن مطالب ارائه شده از سمت افرادی که خود
را معرفی نکرده اند ،انصراف خود را با تأسف اعالم کردند .
اینجانب از برادران و خواهران گمنامی که زیر پوشش و حمایت قرارگاه ثارهللا اقدام به
تهدید و ضرب و شتم و شکنجه و زندانی و  ...کرده اند شکایت دارم و به پیوست این
متون ،عکس و تصاویر و فیلم هایی که به حمایت از استاد محمد علی طاهری  ،دست به
تجمع مسالمت آمیز و یا بردن نامه به مجلس کرده و دست یاری به سمت هر رئیس و
مسئول و ناظری دراز کردیم این اشخاص با لباس های شخصی و با اسامی ( سید و حاجی)
در محل حاضر شده و با ابزار در اختیار داشته ی شان (نیروهای گارد امنیتی و نیروهای
یگان ویژه و نیروهای پلیس) اجازه ی اینکه صدایمان را به مسئولین و رئیسان و مدیران و
ناظمان برسانیم نمی دادند و شکوایئه هایمان را جلوی چشم خودمان پاره می کردند و از
هیچ اقدامی برای آزار دادن ما و فحاشی و بی احترامی و تهدید ...تا پاشیدن اسپری فلفل و

2

گاز اشک آور و زندان و شکنجه های روحی و روانی ...فرو گذار نمی کردند و زمانی که
به آنها گفتم از شما شکایت می کنم من را تهدید به کشتن و زیر ضربات مشت و لگد گرفته
و در حالی که به شدت از ناحیه ی سر و گردن و کمر آسیب دیده بودم طوری که چند تن از
براردان و خواهران که برایشان مهم است دست به نامحرم نزنند لباسهای مرا از تنم کشیده
و نیمه برهنه و روسری بر سر نداشته من را در واگن حمل به زندان انداخته و کسانی که
می خواستند من را از دست ضربه های آنها نجات دهند را پراکنده و یکی از آنها را
بازداشت کرده بودند که به عنوان شاهد از ایشان و شخص دومی که در واگن بود و ناظر
بر این وضعیت را در اینجا نام می برم .
امید دارم که این شکوایئه ی من با نیت برقراری عدالت رسیدگی شود و کسانی که در پی
برهم زدن آرامش در کشور دست به تخریب افرادی همچون استاد محمد علی طاهری ،نابغه
ی قرن حاضر که به موجب علم ارائه شده ی شان دست مافیای مواد مخدر و مافیای دارو
را از سرمایه های ملی ایران کوتاه می کرد را در تنگ نظری قرار داده و اسباب رنجمان
را فراهم کرده اند و مخاصمان ،با سوء استفاده کردن از تعصبات افرادی که هیچگونه
تحقیقی در زمینه ی علمی ایشان نداشته و قضاوت ناعادالنه ی آنها باعث به انحراف کشیدن
نقش حمایت کننده ی سازمانی بزرگ و مقدس که زمانی حافظ جان و مال مردمان سرزمینم
بوده اند و امروزآنانی که باعث بدنامی و بازیچه ی دست بازیگران قدرت مافیا شده اند
شناسایی و نکوهش و به سزای اعمال خود برسند.
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من از تمام مسئولین که مسئولیت سنگین حفاظت و امنیت مردم سرزمینم را به عهده گرفته
اند می خواهم تا با عوامل موریانه مانند ،در نظام برخورد کنند همانانی که باعث بدبینی بین
مردم و حکومت شده اند .
با آرزوی توفیق الهی و برقراری عدالت

4

