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فـرش همـان اسـت کـه        يک شـود و  يرفتـه نمـ   ياش پذ شدن توبه رياما محارب بعد از دستگ    «
ن يزان کـردن بـه فضـاحت بـار تـر         يـ آو حلق ،ن وجه يدتري، کشتن به شد   کنديان م يقرآن ب 

از گوشـت    بـدرد و   د پوست را  ير با يتعز ...ده شود يد بر ي آنها با  يحالت ممکن ودست راست وپا    
 يهـا س دادگاه ي رئ يالني گ ي محمد ۱۳۶۰وريشهر۲۸هان  يک (».کنداستخوان را درهم ش    کند و  عبور

  )ي نگهبان کنونيعضو شورا  آن زمان ويانقالب اسالم
ن نظـام امـام عـادل       يـ ن است که هر کـس در برابـر ا         ي ا ي اسالم ي از احکام جمهور   يکي«
اسـالم   ن حکـم يـ  ا...تر کرد که کشـته شـود    يد زخم ياش را با  يزخم و .کشتن او واجب ا ست    . ستديبا

 يزيــ تبري موســو۱۳۶۰ور يشــهر ۲۹هــان يک (.ســت کــه تــازه آورده باشــمي نيزيــ، چاســت
  )        يطلب امروزاصالح  ويروزي د يدادستان کل انقالب اسالم

  

  
  راني اي اسالمي شکنجه در جمهوريهاوهيش

  محمود خليلي
لـه بـه چشـم    ي م،هـا  زبـان از قفـا در آوردن  . اسـت  شـکنجه و  زنـدان   ، سرشـار از کشـتار،       مي کنـ  يران را اگـر بررسـ     يـ  ا خيسر تـار  سرتا
 بـاز سـردمداران قـدرت و    ريـ د گر که از ي د ه شکنج شماِرانواع بي  ...ها و ختني روغن داغ به حلق ر     ،هان کردن يآج شمع ،هادنيکش

اگـر  ( د اسـت  موجـو رانيـ ن در ايشـکنجه سـالط    کشتار و  ات و ي از جنا  منابع اندکي  .داشتنديحاکمان ثروت بر خلق محروم روا م      
هـايي از آن  گوشه يکتابنيز در  يدر موارد نادر يا نقل ودهان به دهان   از آن    يهائباز گوشه پردوام در ايران،      خفقان رغمعليچه  

بـه عنـوان    م ويادهي روشن شنيع را تا حدودي از وقاييها ما تنها گوشه۵۰ و ۴۰ژه از دهه    يوه  بدر تاريخ معاصر،     ) است ذکر شده 
  نبـود و ۱۳۵۷ام يـ قبرخاسـته از   نسـل  ي کـه جوابگـو  .کتاب نوشته شده باشدد چند جلد  ي در خصوص شکنجه شا    ياهژيمبحث و 

 بـه بنـد   هاي مختلف سياسـي در ايـران،  ، در تندپيچامي از ق  نسلي که پس  . نسل در بر داشته باشد      براي اين  ينتوانست رهنمون کاف  
  .ده شدنديکش

تواننـد  ي کـه مـ  ياوهيشـ  انـد تـا بـه هـر شـکل و      همواره در تالش بوده، اما،هار زنداند مي اسال يم جمهور يات رژ يگان جنا بازماند
مشـکل در    .شـکنجه ي بـ  ي فردا ي ماندگار برا  يتالش. ش گذارند ي به نما  يران اسالم يداران را در ا   هيسرما کاران و تين جنا يچهره ا 

 همـه جانبـه آن اگـر چـه       ي دارد کـه بررسـ     يخشن  گسترده و  ران چنان ابعاد  ي ا يهاشکنجه در زندان   کار مستندسازي اينجاست که   
 جوانـب آن قابـل   يتمـام جمهـوري اسـالمي،   م يـ  رژيد تنهـا بـا سـرنگون   يده اسـت کـه شـا   يچي چنان سخت و پ   يست ول يناممکن ن 

  .دشوت يروئ
 از ييهـا  گوشـه ده، نگارنـ ِيات شخصـ يـ تجرب ن وگـرا ي ديهـا نوشـته  ات ويـ ه تالش شده است با استفاده از تجرب       ن مقاله کوتا  يدر ا 
 يم جمهـور يات رژي جنا ي در جهت افشا   ين تنها گام کوچک   ي است که ا   يهي بد .دشو ي بررس يران اسالم ي شکنجه در ا   يهاوهيش

ع خـود  ي وقـا شـرح اند آزار واقع شده م مورد شکنجه وين رژي که به اشکال مختلف در ا    ياگر بنا باشد تمام کسان      است و  ياسالم
 انتقـال تجربـه بـه نسـل     ،ن موضـوع يـ  هـدف از طـرح ا  .دشو يآور هزاران جلد کتاب گردبرد وها زمان سال ها و سال،سنديرا بنو
   .کرددا خواهد يپ ه وکرددا يم را خود پين رژي که راهکار مبارزه با ايديجد

  .شمهاي شکنجه در ايران برداشته بابه اميد اين که قدم کوچکي در راه مستندسازي روش
  

  ه تعاريف رسمينگاهي ب: شکنجه
بـازنگري بـه تعـاريف و توافقـات عمـومي      . از شکنجه دست يافت عمومي   ينخست براي جلوگيري از بدفهمي، بايستي به تعريف       

نـد، از جملـه ممنوعيـت    يآبـه شـمار مـي   " بديهي"يابد که در دوره کنوني، حقوقي که  در سازمان ملل، به ويژه از آن رو اهميت مي         



 ٢

ايـن  . قـرار گرفتـه اسـت   کـار در کشـورهاي مختلـف      هـاي ارتجـاعي و محافظـه      لف مـورد تهـاجم قـدرت      هاي مخت شکنجه، به بهانه  
تواننـد  هـاي ارتجـاعي نظيـر جمهـوري اسـالمي نيـز مـي       آورد که رژيـم  اي فراهم مي  زيرپاافکني دستاوردهاي بشريت، فضاي آلوده    

  . دنتر جنايات خود را توجيه و پنهان سازراحت
بـه عمـد     فـرد را ، است که انجام آنينوع عمل شکنجه هر) ۱۹۷۵اوائل سال ( سازمان ملل متحد يمومف مجمع عيبراساس تعر «

 رد ويـ  گي صـورت مـ  يک مـامور رسـم  يـ ا به ابتکار يشکنجه توسط  .کندي م )ي خواه روان  يخواه جسمان (د  يرنج شد  دچار درد و  
ا مشـکوک بـه ا نجـام دادن آن    يـ  است که انجام داده  يکارا مجازات فرد بخاطر     ي ،ا گرفتن اقرار  ي منظور از آ ن کسب اطالعات و      

   ».ز استيآمريا تحقي يانسانري غ، ظالمانهيا مجازاتي شده رفتار يزيربرنامه  شکنجه شکل حاد و.است
  :کند حقوق بشر اعالم مييه جهاني اعالم۵ماده 

  ».ز قرار داديآما اهانتي يانسانريا روش غيا مورد عقوبت ي توان شکنجه کرد يچکس را نميه«
  :خوانيمدرباره شکنجه مي

سـه  ي مقا،رسـاند ي کـه بـه انسـان مـ       ييهـا بيآسـ   و يعـ يتوان با فاجعـه طب    ي شکنجه را م   . است يب رسان ي آس يشکنجه شکل افراط  «
 ي و اراده بـر قربـان  ي با آگـاه يگريب توسط شخص دي چرا که آس،ژه خود را دارديو"  کاماليگر شکنجه چهرهي د ي از سو  .نمود

ن اسـت   او بـر آ   .هـد دمـي  نشـان    ييبـازجو  کردن روش شکنجه و   ينيبشيقابل پ ريگر قدرت مطلقش را با غ      شکنجه ...شوديوارد م 
 ،ريـ  تحق،گـر ترسـاندن   هـدف شـکنجه  .جـاد کنـد  يزد و در او حـس تـرس ا      يـ  در همـش بر    ،ج کنـد  يگـ  خسـته و  "  را کـامال   يکه قربان 

  ١» .زه اوستيانگ ساختن اراده و نابودکردن وتيهوي ب،ينفس قربانه  گرفتن اعتماد ب،اطالعات گرفتن
  

  شکنجه در جمهوري اسالمي
 ي مرحلـه اول از ابتـدا  .داد قـرار ي مورد باز نگرزماني ويژه دوره آن را در دو     توانمي ،ي اسالم ي شکنجه در جمهور   يسر بر يبرا

  . تا به امروز) ۶۰ژه دهه يوه ب(د  خردا۳۰مرحله دوم بعد از   و۱۳۶۰ خرداد ۳۰م تا ين رژيدن ايبه قدرت رس
                                                           

  مرحله اول
  ۱۳۶۰ خرداد ۳۰شکنجه قبل از 

ت خـود  يـ ن نشان دادن حسـن ي براي اسالميم جمهوري خشک نشده بود که رژ     يم شاهنشاه يها هنوز آب کفن رژ    يميبه قول قد  
گمـاردن عناصـر سـاواک در      بـا بـه کار     )دهيـ  منجـر گرد   يا قـدرت درون طبقـه     ييام تنهـا بـه جابجـا      ين ق يه ا کنيا و(داران  هيبه سرما 

 ياهـا بـه همـراه عـده    ن فردوستي مثل حس  ي از عناصر  يريگبا بهره  ستم سرکوب اقدامات الزم را انجام داد و       ي س يسازجهت باز 
خ ي شـ ،ي غفـار ي هـاد ،ياهللا الجـورد د اسدي مثل س)ن شاه داشتند   زما يها در زندان  يا"مشعشعانه"که گذشته   (دمداران خود   از سر 

 کـه در  ياوباشـ  همـراه اراذل و ه ب...   وي محمد کچوئ ،ي عبد خدائ  ،ياوالداهللا عسگر بي حب ،ق دوست ي محسن رف  ،يصادق خلخال 
 يشـتر يسـرعت هرچـه ب   بـا  يسـاز ن بازيـ  ا. سـرکوب خـود نمـود     يها ارگان يسازباز اقدام به    ،انه گرد آمده بودند   گ ۲۸ يهاتهيکم
رد نمودنـد  طـ  زولـه و ي را ا يها به سرعت عناصر مردمـ يها و ساواک از لمپن يريگها در مناطق مختلف با بهره     تهيکم. جام گرفت ان

  . بتوانند در محدوده خود جوالن دهنديتا به راحت
 مختلـف  نيعنـاو  هـا و چند ساواک با نـام  ن ويآمدن چنده وجود  ب )وهنوز هم دارد  ( ن رابطه داشت  يم در ا  ي که از ابتدا رژ    يمشکل
 مخصـوص خـود را   يهـا گـاه شـکنجه  زنـدان و  دستگاه و   خود دم و   يبرا) طور که امروزه هم   همان(انات  ين جر يک از ا  ي هر. بود
  .وجود آورده ب

 ي انفـراد يهـا لول سـ ،بودنـد  شـهرنو  د و يران جمش يبگ باج دزدان و "  آن غالبا  که سردمدارِ اسالمي   انقالب   يهاتهيک از کم  ي در هر 
خ ي شـ يدان غـار بـه سـردمدار   يـ تـه م ي کم،هللا قصابا ماشا يته منطقه ده به سردمدار    يتوان از کم  ي از آن جمله م    . ساخته شد  ياژهيو

محـل   دان بهارسـتان و ي در م"يته مرکز يکم"ها   آن يخ مخبر  و گل سر سبد تمام       ي ش  ي به سردمدار  يته خزانه بخارائ  ي کم ،يهرند
تـه مسـجد نبـوت واقـع در     ي کم،تـه مسـجد قبـا   يده بـود و کم شل به سلول    ين آن سراسر تبد   ير زم يکه ز ( سابق   ي مل يمجلس شورا 
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 ک ويـ ما شـبکه  يسـ  و مربـوط بـه صـدا   (الونـد   ته جام جـم و  ي کم ،)ياصالح طلب امروز  (ات  يخ ب ي ش يهفت حوض به سر دمدار    
 نـام  ... و بوکسور سابق تيم ملـي  ز بادپا ي پرو ... و )ينمائيسد  يداران رش سرن  يا(ل  ين گ يحس ان و يشوائي  جالل پ   يدمدار، به سر  )دو
   .برد

 شــکنجه در .هــا قـرار گرفــت ن ارگـان يــ اي در دســتور کــار تمـام يانقالبـ   وپيشــرو يروهـا يشـتم هــواداران ن  ضــرب و  ويريدسـتگ 
 را مـورد ضـرب وشـتم قـرار     هـا نآهـا  وهين شـ يتـر انهي به وحش،شمرگانيک از پي  قبل از اعدام هر    .دکريداد م ي کردستان ب  يشهرها

  شکسـته و يپـا  م هـم جـود دارد کـه بـا دسـت و     ي رژ خوِديهاها در روزنامه زمان اعدام آنيهان در عکس آ يها نمونه .دادنديم
  .شدندي اعدام سپرده ميها شده به جوخهيچيباند پ
 بـر  يمسـجد  تـه و يهـر کم  .بـود ه يـ  اعالمپخـش  ه ويا در هنگام فـروش نشـر   ي وها  نگيتي در م  ياسي س يروهاي هواداران ن  يريدستگ

 بلکـه  نيافتـه بـود،  هماهنـگ    ويسراسـر انسـجام   ،ستميک س يعنوان  هت شکنجه ب  ين وضع يدر ا  . کرد ي خود عمل م   اساس ضوابط 
 در يتـر  اخبـار مربـوط بـه شـکنجه هـر روز بـا ابعـاد گسـترده          ،لين تفاصـ  يـ  با تمـام ا    ي ول . به همراه داشت   تياذ و شتر جنبه آزار  يب

ن امـر  يهم . از آن بهره الزم را ببرد، خود۱۳۵۹ سال  يهاي نمود در سخنران   ي صدر هم سع   ي که بن  يطوره ب ،دشيه پخش م  جامع
ه  بـ يه آن را بشـارت يـ  اوليدمدارشـود کـه سـر   ن يـي هـا تع  شـکنجه در زنـدان     ي بررسـ  ي برا يني از طرف خم   يئتيد که ه  شن  يباعث ا 

- روزنامـه م ويدر مطبوعات رژ عهده گرفت وه  بيئت را محمد منتظر   ين ه ي ا  در يني خم يندگينما عهده داشت که قبول نکرد و     
 ۳۰خ يئـت گـزارش کـار خـود را در تـار       ين ه يـ ا .دشـ  معروف   »عه شکنجه ي شا يت بررس يهئ«عنوان  ه  ت ب ياکثر  حزب توده و   يها

 يبازپرسـ   وييازجوتـوان گفـت کـه نظـام حـاکم بـر بـ       يطـور خالصـه مـ   ه بـ « : اعالم داشتي توسط محمد منتظر،۱۳۶۰ن  يفرورد
 ياز سـو   ويطـور اسـتثنائ  ه ده شـده بـ  يـ ز ديـ  نياگر موارد معـدود  ست وي بر شکنجه نيچ وجه مبتن ي ما به ه   يهازندان ها و دادگاه
 ) صدر اسـت يمنظور بن(  از مقامات کشوريکي از طرف   يبازپرس  و يير مسئول بوده است و اتهام وارده به روش بازجو         يافراد غ 

  ٢».باشدينمح يصحچ وجه يهه ب
ئـت  ي ه،جـه کـار  يما با نت« :ت جالب توجه استيد حاکمييت در تايان موسوم به اکثري جر کاسه داغتر از آشٍ   افراطٍ ،در همان حال  

آن را مـورد   م ويست موافـق هسـت  ي بر شکنجه ن  ي مبتن ي اسالم ي جمهور يهاکه نظام حاکم بر زندان     نير ا ب ي مبن ، شکنجه يبررس
  :سندينويم"  از مشکالتيحل مشکل  ويابينحوه ارز" تحت عنوان ياا در مقالهي  و.٣»ميدهيد قرار ميتائ
ت منشـعب از سـازمان از گفتگـو بـا     يـ اقل  دمکـرات و ،کـار ي پ، کومه له،ن خلقيانات مجاهديان وابسته به جر   ي زندان ينده صنف ينما«

 )تيـ اکثر(ران يـ  خلـق ا  ي فدائ يکهايته به سازمان چر   ان وابس ي زندان ينده صنف ي نما ي حصار يميق کر ي رف .خبرنگاران امتناع کردند  
 از ...ن خلـق و يان وابسـته بـه مجاهـد   ين سـئوال کـه زنـدان   يـ  در پاسـخ بـه ا   ي حصـار  يمـ ي کر .در گفتگو با خبرنگاران شـرکت کـرد       

در شـان  دگاهيـ هـا از د نيـ ن مسـئله از جانـب ا  يـ طـرح ا : ست؟ گفـت ي نظر شما چ  .ت دارند ي زندان شکا  يبهداشت  و يت غذائ يوضع
سـت  ياليامپر ضدت را يـ مـا حاکم  .ميکنـ يد نمـ يـ گـر را تائ  يمسـائل د   بهداشت و   ما کمبود غذا و    .رديگيت سرچشمه م  يمورد حاکم 

-يل مـ ي کـه تشـک  يک جبهه متحد ي با   يستياليامپرم که در مبارزات ضد    ين دار يا  بر ي سع ،رونيب  چه در  ،چه در زندان   م و يدانيم
مـا پاسـداران را    ...م وين زنـدان را محکـوم کنـ    يم کـه مسـئول    ينـ يبي نمـ  يچ لزومـ  ينجـا هـ   يدر ا  .مين انقالب را به آخـر برسـان       يم ا يده

   ٤»...ميا گشتهيدوستانم به ناحق زندان  هر چند من و،ها برادران ما هستندنيم ايدانيزندانبانان خود نم
-گران جمهوري اسالمي به دفاع از شـکنجه قدر شور بود که به اختالفات درون حکومتي دامن زده بود ولي مشاطه  باري، آش آن  

 مقابلـه بـا   بـه هـدف  رژيم اسالمي را براي کَنَدن چاهي اکثريت و حزب توده، . گران و زندانبانان جمهوري اسالمي مشغول بودند 
توخـود بخـوان   . بـه زودی بـه خودشـان نیـز اصـابت کـرد      آن طبیعتـاً َتـرکش    کـه  کردنـد چپ يـاري مـي  کمونيستي و   ون  ياپوزيس

  .ن مجملي مفصل از اثيحد
  

  مرحله دوم
  ۱۳۶۰ خرداد ۳۰شکنجه بعد از 

 يگـردد کـه هـر بخـش دارا    يم مـ ي به دو بخش تقس،ابعاد گسترده شکنجه  واست که دارا ي خاصيهايگژيخاطر وه  ن مرحله ب  يا
   سخت يها شکنجه) ب. نرميها شکنجه) الف:باشديژه خود ميگاه ويجا



 ٤

      
 

  )نرم( يروان -ي روحيها شکنجه)ا لف
ب يـ  شـده بـه ترت  يات شـکنجه اسـت کـه سـع    يهي بـد  جـزء يرانيان اي زندانيشود که براي پرداخته م يهائن قسمت به شکنجه   يدر ا 

   .ح داده شوديتوض" ها مختصراک آنيکاي
  
  : چشم بند) ۱

ط يارتباط انسان بـا محـ  ن يترهم مبند چشم.بند است چشم،گردديا م با آن آشني که زندانيزين چيت بتوان گفت اولد به جرأ يشا
گـرش اطـراف خـود را    ي قرار داشـته کـه مجبـور بـوده بـا حـواس د      يتيشه در وضع  ي هم ،نايک انسان ناب  ي .سازديفش را  قطع م    اطرا

 يد تـا بتوانـد از قـوا   ي طـول خواهـد کشـ   يک شـخص اسـت کـه مـدت زمـان         يشدن  ناي ناب يط ابتدائ يبند شرا  چشم ي ول ،ديلمس نما 
  .ردي بگياريد يط جدي شرادر گرفتن  کمکيگرش برايد

 بازداشـت تـا   ي از ابتـدا .روديکـار مـ  ه م بـ يـ  رژيسـ ي پليهـا  ارگـان ي اسـت کـه در تمـام      ييهـا ن سـالح  يترمخرب از   يکيبند  چشم
بنـد  ر چشمي در زيدي مديها که مدتي کسان.دشوي ميک زنداني از وجود ي جزئ ،بند چشم ،ياقهي چند دق  يهادادگاه شکنجه و 

رضـه  ان عي اولـ )تـه مشـترک زمـان شـاه    يکم  دهه شصـت و    »سه هزارٍ « ،يد کنون ي زندان توح  يروهاژه در راه  يوه  ب( شدند   يارنگهد
يکـي ديگـر از عـوارض آن،     . بـود ينکـ ي عي بـه فـرد  با چشمان سـالم ل شخص يا تبدي نک ويش نمره عي افزا،ن شکنجهي از ا يناش

ايـن   .انـد کـرده مـي از آن اسـتفاده  نيـز  هـا   در شـب ، از گزنـد نـور المـپ   ي دوريبـرا حساسيت چشم زنداني به نور بـود کـه برخـي       
- زنـدانيان از احسـاس و تجربـه خـود چنـين گـزارش مـي       .دنديخوابيها با چشم بند م    شب ، هم يها پس از آزاد   تا مدت زندانيان  

  :دهند
 زان تـرس و يـ  که خـود بـه خـود  م   ،هاستگاهشکنجه ط زندان و يز جلوه دادن مح   يآمز اسرار ي مقدم بر هر چ    ،در کاربرد چشم بند   «

م يـ  باشـد چـون رژ  يهيد بـد يـ ن امـر با يـ  ا. مـزدوران دانسـت    ييز از شناسـا   يد در پره  يل را با  يگر دل يد برد و يدرجه ارعاب را باال م    
دادن ابهـت جلـوه   همانـا پـر   ،بنـد  اما نقش مهم چشم... شوندييان شناساي توسط زندان ،ين دستگاه جهنم  يخواهد گردانندگان ا  ينم
 از ي زنـدان ،رديـ گي قـرار مـ  يشـان ي پيبنـد رو  کـه چشـم  يان لحظهي از نخست  .ک است يط تار يجاد ترس در مح   يا  و ييط بازجو يمح
    ٥»!!!اند پختهيش چه آشيبرا  دارند ويا او چه برنامهي برا.گذرديافش چه مرداند در اطينم شود وي جدا مي واقعيايدن
 در حـال  ياديـ ت زيـ  جمع،۱۲ ساعت حـدود  ، شبوقِت دم که در آنيدي اما م، در بستند ِيرا جلو  م يها چشم .مين رفت يما به او  «

کنـار    در گوشـه و يگـر يدم کـه اشـخاص د     يـ ديبند م ر چشم ي از ز  .ستادمي ا يادر گوشه   بردند و  ييهروابه ر  ا مر .رفت وآمد است  
   ٦».اندستادهيا
زه مقاومـت بـه   يـ انگ  از وحشت ويازهي با آم.م کابوس بودين براي او. بستندبندبا چشم م رايهام چشميابان جردن که گذشت ياز خ «

   ٧».گاه روانه بودم شکنجهيسو
 کـه ضـربه از کجـا    يدانـ ينمـ   وينـ يبيکنـد را نمـ  يات م که شکنجهي کس.هاستن شکنجهيتر از وحشتناک  يکيزدن که   بندچشم«

 ي او بـرا يدر همـان حـال ناشـناختگ        و ،گـر  شکنجه ي بدن يکينزد: شکنديهم م   که روح انسان را در     يبي تناقض عج  .ديآيفرود م 
   ٨».اش بشناسدهيسا ها و گام،گر را با صداد شکنجهيبا  او.هاستن شکنجهي بدتر،يقربان

 .ديـ فاصله بـا دسـتش محکـم بـه سـرم کوب      بال.محکم بسته باشم  آن را کنترل کرد تا سفت و.بند بزنچشم: پاسدار مرد بهم گفت   «
 ضـربه بـه   .کـرد يج مـ ي گـ ي چشم بند به اندازه کاف    . نتوانستم خودم را کنترل کنم     يالحظه ج رفت و  ي سرم گ  .ديق از چشمانم پر   بر

   ٩». را صد برابر کرديجين گيسرم ا
ب  هنگـام خـوا  يحتـ  نشـانند و يها مـ ن سلولي ب،ک پتو در راهرو ي يشم بسته بر رو   چ ، را تا چهار ماه    ي گاه زندان  ،ديدر بند توح  «

شـدن  هيـ تنب ر پتـو همـان و  يـ بـاز کـردن چشـم بنـد در ز    ! بنـد را برداشـته باشـد   ر پتـو چشـم   يـ  در ز  يکنند تا مبادا زنـدان    يهم کنترل م  
   ١٠».همان



 ٥

 بـه  يي قـدرت شـنوا  بـراي مثـال،   .تـر گردنـد  گـر انسـان فعـال   ي دي حسـ يد که قـوا شوموجب مي يدن بعد از مدتيشدن از د محروم
 ي صـدا يير بـازجو يـ ژه در ز يـ وه  ب(د  ينماي توجه شخص را به خود جلب م       يين صدا يتر کوچک  چرا که  .دگرديت م يشدت تقو 

با اسـتفاده از قـوه المسـه     ص دهد وي بتواند تشخيق هم پرونده خود را تا حدود   ي رف يهاد ناله يشا ) او ين صدا يگام بازجو و طن   
 خـون  ي بـو .گـردد ي هم منجر مـ ي و چشائ  يياي بو  فعال شدن قوه   يت حت ين وضع ي ا . شده است  ين کند که وارد چه ساختمان     يمع

  .کنديم ميرا در ذهن ترس ۲۰۹ن ير زميط زيط شراي موجود در محِينا و نم و
  .کنديدا مي خود را پ الزمهيهايگديچيوجود آمده هم په ت بيوه مقابله با وضعي ش،گردديتر مط مبارزه سختيهر چند شرا

گـوهر دشـت   ک يـ  سـالن   د بـه  يـ  بازد يس سازمان زندانها بـرا    ي رئ )يصالح طلب امروز  ا( يد انصار ي مج ي وقت ۱۳۶۵اواسط سال   «
  برند؟يسالن مالقات م  ويانتقاد کرد که چرا با چشم بند ما را به بهدار" يابرادران توده " ازيکي ي وقتآمد
 يکـ ي در همان حـال  .دي کنيياد شناسي را شما نتوان يخروج ريکه مس  نيا  و يتيط امن يخاطر شرا ه   ب : در جواب گفت   )يانصار( او

بنـد  ان را چشمي تک تک زندان،دييامتحان نما د وي کن يبندد شرط يتوانيد م ي شما اگر بخواه   ي انصار ي آقا : چپ گفت  يهااز بچه 
  ١١».رسندي از شما زودتر به جلو درب زندان ميد که همگيد دين وقت خواه آ.ديد بروييد و بگويبزن

  .م گرفتيخواهيها پژه تابوتيوه  شکنجه در قزل حصار برات آن را در بخشيتاث بند وموضوع طول مدت چشم
                                                                            

  :فوتبال) ۲
را بـه    او،دشويلگد حواله او م  و از هر طرف مشت وشدهگران محاصره  از شکنجه يارهي با چشم بسته با دا     ي که زندان  يدر حال 
   .دشويان اعمال مي بازجويگرم جهت دستيقوله ب  ويري دستگيشتر در ابتدايوه بين شي ا.کنندي ميگر پاسکاريکديسمت 

- در زنـدان يبـه نـوع  ! انيباره همه زندان اما نه در،رديگيدو ورود انجام م است که از َبيرائيا پذ ي ي دست گرم  ،مترادف با فوتبال  «
 از يتـا زنـدان  دهنـد  يلگد قـرار مـ   ر ضربات مشت وي را ز  ي زندان ،بازجوها به کمک چند پاسدار مزدور     . ول بود  شاه هم متدا   يها
   ١٢»!دي درآيپا

بـا وسـايل   . کنند، فعال ساختن مجدد عصب کف پاي زنداني به هنگـام کابـل زدن اسـت   دليل ديگري که از اين روش استفاده مي   
شـد تـا ميـزان حساسـيت عصـب کـف پـا از طريـق          فـرد زيـر شـکنجه کشـيده مـي     مختلف و به ويژه غلتکي چوبي روي کف پـاي       

کردنـد تـا بـا    واکنش بدن سنجيده شود، در صورتي که اعصاب کف پا در اثر ضـربات کابـل حسـاس نبـود او را از تخـت بـاز مـي             
غلتـک چـوبي را روي   گاه نيـز در همـان حـال    . چنين فعاليت اعصاب کف پا را باالتر ببرند    هاي مختلف گردش خون و هم     روش

  : کشيدند تا همين نتيجه را بدون باز کردن زنداني از تخت شکنجه بدست آورندکف پا مي
  .کشندشبيه خودکار ميزدن قطع شد و حس کردم کف پايم با چيزي بعد از مدتي که زمانش را نفهميدم، کابل«

حـال و گـيج، بـه    بـي . که خودم بودم "توپ"هفت پاسدار و يک     با  " فوتبالي. "با مشت و لگد به جانم افتادند      . از تخت بازم کردند   
  . شومهوش ميفکر کردم تا چند دقيقه ديگر بي. شدمهر طرف پرت مي

  ١٣».زدن شروع شدمرا کشان کشان به طرف تخت بردند، بستند و کابل. تازه اول کارشان بود
 بعـدها  و . در قزل حصار مرسوم بـود يان حاج داود رحمانژه در زميوه ت بيکردن محکوميوه آزار و شکنجه در دوران طين ش يا

-البتـه در قـزل   )هـا س سـازمان زنـدان    ي اصـالح طلـب رئـ      يد انصـار  يمج(طلبان  ن توسط گروه ضربت اصالح    ياو دشت و در گوهر 
هـم   وبـرد کـه هـم پاسـدارانش خسـته نشـوند       ي را مـ يوافـ   و ين گونـه مـوارد بهـره کـاف        ين در ا  ي از تواب  يحصار حاج داود رحمان   

  .نش محک الزم را بخورديصداقت تواب
  
  :يفحاش) ۳

  .شودي مي است که با زندانياهي اوليخوردهاگر از بري ديکيک يبه کاربردن الفاظ رک  ويفحاش
 خـود را در بـه   يها عقده شکستيکردن زندان ن دارند عالوه برخرد   ي بر ا  يک سع ي رک يهاان فحش يکه با ب   نيبا در نظر گرفتن ا    

ن يتـر جيـ قرمسـاق از را   وث و يـ  د ،سـده  خـواهر کُ   ، زن جنـده   ،حبـه  مثـل مـادر قَ     ي الفـاظ  .سـازند ي مـ  يان را خـال   يدن زندان زانو درآور 
   .ديتوان شنين مي مختلف اويها است که در ساختمانييهافحش



 ٦

ا يـ گو روشـن شـده   د بلنيم اتفاقيدانستينم(  اتاق روشن شدي روز جمعه ناگهان بلندگو. بود۶۱ا اوائل سال    ي ۱۳۶۰اواخر سال   «
پرسـنل زنـدان     پاسـداران و ين بـرا يـ ه اويني معلـوم شـد در حسـ   . کـرد يشـروع بـه سـخنران   " يالنيگ " و)اندروشن کرده " مخصوصا
  .انددا کردهيرها را پا ما اخالق چارواديپاسدارها" راياخ: ن سخنانش گفتيکند در بيصحبت م

 زنـت را  ي و آ، خواهرت را فالني آ،زند مادرت را فالني داد ميکي ،ننکي ميهمه با هم شوخ يکني که عبور م   ي دادستان يتو
   ١٤»...ديست دست بکشين رفتار ناشاياز اگر يخواهم که شما با همدي؟ من از امروز مهين کجاش اخالق اسالمي آخه افالن

 يبــرا" ن شــگرد معمــواليــ ا از.دکردنــ شــکنجه را آغــاز  بســتند وميبــه تخــت کنــار  را آوردنــد ويق دختــريــن هنگــام رفيدر همــ«
-ن فحـش يتـر کيم از رکي مزدوران رژ.داديشتر رنج ميق دختر مرا بي رفيهاهم ضجه " واقعا .کردنديه استفاده م  يکردن روح خرد

   ١٥».کردنديها استفاده م
 ربـا  دو هـر  رد وکـ يکردن بـا مـن جـدال مـ     بر سر مصاحبهيدمشکينام به  بيدوبار آخوند در هر  دوبار دادگاه رفتم و   ۱۳۶۲سال  «

هـا  سـده حـاال کـه بـه خـاطر آن      خـواهر کُ ، مـادر جنـده  ،خوند مذکور با گفـتن ، آام ذکر کردم علت مصاحبه نکردن را خانواده    يوقت
 ي شـما کـه روحـان   ي وقتـ ،يدهـ يگفـتم چـرا فحـش مـ      و در هر دوبار اعتراض کـردم يوقت  و. به درکيد بر ي با ،يکنيمصاحبه نم 

 از اتاق بـه اصـطالح دادگـاه بـا       شد و  يعصبان هر دوبار  . فحش ندهند  ،ها انتظار داشت  د از پاسدار  ي پس نبا  ،يدهي فحش م  يهست
   ١٦»رونم کرديده بيکش
  
  : جا  و غذاکمبود )۴

 بعـد از  . بـوده اسـت  ي اسـالم ي جمهـور  يهـا ان در زنـدان   ير زنـدان  يـ گبـان ي از آن همـواره گر     ي ناشـ  ي و فشـارها   يکمبود مواد غـذائ   
 ۲۴ هرنفـر در  يک نـان لـواش بـرا    يـ  . اين وضع به وخامت بيشتري گرائيد      مه دوم آن سال   ين  و ۱۳۶۰ سال    گسترده يهايريدستگ
ر قاشـق بـرنج کـه    ا چهايسه  کره به اندازه دوحبه قند و ر وي دادن پن  ، سه نفر  ي برا يا آش رشته و عدس    يوان سوپ   يک ل ي ،ساعت

 يهـا نيسـ ي از تئوريکـ ي( ي دکتـر احسـان نراقـ   يخيکه اگر حافظه تـار  ن مرحله بود    ي در ا  يشماره  را ب  ها آن يتوانستي م يراسته  ب
 ،دار باشـد يهنوز پا...  و)س سابق دانشگاه تهرانيرئ( ي و دکتر محمد ملک)رانيسف در ا يونيکاران   از دست اندر   يکيزمان شاه و    

 ي دوپـا نشسـت در برابـر پرسشـ    يرو باال جلو درب اتاق ۲ اتاق   ۳ در بند    ي الجورد ي وقت ۱۳۶۰زيياد خواهند آورد که اواخر پا     يب
چـرا وضـع   «: دندي پرسـ يم غـذائ يت وخـ يان وضعي ضمن بي نراقي در آن روز آقا    .اد دارند ي را به    ،ه گفت چ کردند   ي نراق ياکه آق 
 کـه مـردم   ي در زمـان ، جنگ هسـتند يها که جوانان ما در جبههيدر زمان«: ن در پاسخ گفتيجالد او   و »؟ شده ين بد ي به ا  يغذائ

 نـه مـا غـذا    !؟ديـ شـما بخور تـا  م يهکمال بـد  المال را تمام وتيمال ب ديخواهيد که از ما ميو هست رر شما چه پُ ،رند بخورند ما ندا 
  .»ميتان کند تا خودمان اعداميريم که نميدهي غذا م،دير شويم که سيدهينم

شـدن   پري بلکـه تنهـا بـرا   ي کسـب انـرژ  ي بـرا ه نـه يـ  تغذ.ه روبـرو بودنـد   يان همواره با مشکل تغذ    ي زندان ۱۳۶۰ دهه   يهاتمام سال 
 .ار بـود يـ خ کـره و  نـان و  ر ويـ پن  شام نهار صبحانه نـان و .ن عنوان که آشپزخانه خراب است  ي با ا  )حداقل( سرتاسر زمستان    .شکم

  :نويسديکي از زندانيان زن چنين مي .ان توسط زندانبانان بودي زندانيره غذائي از جين در کنار دزديبته الا
شـد کـه زن   يشـتر مـ  ي بيل وقتـ ک مش.هر نفر دو سه قاشق سوپ    : دادنديوان سوپ م  يقدر کم بود که به هر شش نفر دو ل         آنغذا  «

 غـذا  يار هسـتند تـا او بتوانـد چنـد لقمـه     ينمـود کننـد کـه سـ    شـدند وا ي افراد هم سـفره او مجبـور مـ   . در بند وجود داشت  ياحامله
   ١٧»بخورد

د يـ  باي زنـدان ير انـدک اي ظروف کـه در زمـان بسـ   يشستشو  ويفت شخصاشت اعم از نظا کالت بهد  در کنار مش   ييالت غذا کمش
مـراه داشـت کـه بـا نبـود امکانـات       هه  را بـ ين و عفـو ي پوسـت يهـا يرمـا يفاجعـه رواج انـواع ب   .داديها را هم زمان انجام مـ    تمام آن 

-ي مـ ي را بـه بهـدار  )دو تا سه نفر( يداد محدود هر هفته تع.ان بودير اغلب زندانيگباني گرين مدت زمان طوال   يدرمان  و يشکپز
   .بردندي مين تعداد را به بهداريالنزا باز هم همووع آنفيا شيها و يمارين بيوع ايفرستادند و در زمان ش

 و صبح را بـه  درساندنيد شب را به صبح مي نفر با چهل تا صد و)ي متر ۳۶(ک اتاق شش در شش      ي در   .کرديداد م يکمبود جا ب  
  . ک روش متداول بوديدن ي خوابيفتيش. شب
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طور معمول و بـه اجبـار هفـت    ه  ب .شدندي م يسازاد جا ي با زحمت ز   يک نفر يک سلول   ي در   يچند نفر  ست و ي ب يهان گروه يا«
نشسـتند کـه   ي پنج نفر در طبقه اول تخت مـ .کردندير تخت دراز ميشان را زيهانشستند و پا يوار م يها کنار د  از آن  تا هشت نفر  

ز يـ  تخـت سـوم ن  يرو ه بودنـد و ين بليز دچار همي پنج نفر تخت دوم ن.ننديده بنش يتخت مجبور بودند خم   ل ارتفاع محدود    يبه دل 
ز بـه حالـت   يـ نطـور معمـول دو سـه نفـر        ه  بـ . نشسـتند يره مـ  جـ اقچه پن طز در   يا سه نفر ن   يدو  . شدندي م يهفت نفر جاساز   شش و 

   ١٨».کردنديد قوا ميدادند و تجديان را تکان مشي سلول پاهاي محدود جلويستاده در فضايا
  
  :يانفراد) ۵

 البتـه در  .ن جلد کتاب نگاشتيط آن بتوان چند  يد در وصف شرا   ي است که شا   ياران خود مبحث جداگانه   ي ا يهايد انفرا يبررس
 چـرا کـه در هـر سـلول     ،مفهوم خود را از دسـت داده بـود  " کمبود جا عمال ها ويري دستگيعلت گستردگه  ب ۶۱و اوائل    ۶۰سال  

 بود که کـف آن  يتکه موکت  وي فلزيتوالت فرنگ  ويک دستشوئين شامل ي اويهاي انفراد.کردندي مي نفر را نگهدار۵ش از   يب
 و هــاتيـ  حکا)نيـ م اوي قـد يهـا يانفــراد( ۳۲۵ يهـا يا انفـراد يـ  خـزه  يهـا  خـرداد از ســلول ۳۰ان قبـل از  ي زنـدان .را پوشـانده بـود  
شـکل   ر شـد و يبـه آنجـا سـراز     و زيربازجويي    يديان تبع ي از زندان گوهردشت موج زندان     يبردار با بهره  . داشتند يخاطرات فراوان 

ان ي در هم شکسـتن زنـدان  ي برا. به آنجا منتقل شدنديهيحصار به عنوان تنب  ان قزل ي از زندان  يک سر ي . چهره نمود  ي انفراد يواقع
 در ي مـدت نگهـدار  .دنديوار کشـ يـ ن راهـرو را د ي بـ  ، داشـته باشـند    يمقابـل تماسـ   ر درسلول بـه سـلول       ي نتوانند از ز   يکه حت  نيا و

 نمـود و يان استفاده مـ يم از تمام امکانات موجود خود جهت در هم شکستن زنداني رژ . نداشت يقانون خاص  چ نظم و  ي ه يانفراد
 روز تـا هنـوز بـوده و   يـ  از ديالم اسـ  يج در جمهـور   يـ  را يهـا  از شـکنجه   يکـ ي ،يروابـط اجتمـاع   کامل  شدن  قطع به عنوان    يانفراد

  .خواهد بود
سـکوت    بـا .دهنـد ي سـاختمانش را انجـام مـ   ين کارهـا يده بـودم کـه دارنـد آخـر    يشن . نسبت به گوهر دشت نداشتم    يچ شناخت يه«

ه يـ بن تني بـدتر ،دانسـتم ين را هـم مـ  يا  عادت نداشتم ويي به تنها.گر استي ديهاتر از زندان معلوم شده بود متفاوت    ،مرگ بارش 
 سـرم بـا   يقـزل حصـار بـه انـدازه موهـا      ن ويـ  اويهـا در زندان ا آمده و  يت به دن  يجمع در خانواده پر   . است ييتنها م سکوت و  يبرا
ن روابـط  يـ  بـه جنـگ ا  يادم بـا انفـر  ي حاال رژ. را برقرار کرده بودم ين روابط عاطف  يتربايز ن و يها بهتر به آن  .داشتم درها برخو آدم

   ١٩» .آمده بود
 خـود  ي براينظام شبه ويگروه نظام ان ويهر جر دا نموده است وي خاص خود را پيران گستردگي ا يها زندان ،ي کنون طيدر شرا 
هـا   در همـه آن ي ول.آباد خاص خود تا زندان فرودگاه مهريرمزها  سپاه با شماره و   يها از زندان  . ساخته است  ياژهي و يهاسلول

سـنگران   به هميان حتين جاني ا.برنديها به کار مدر جهت در هم شکستن انسان راتالش خود    ده و يبه مسلخ کش   روح انسان را  
   .کننديکسوتان خود هم ترحم نمشيپ سان ويلکاسه فکران وهم و
  
  :بلند گوها) ۶

باسـط  ا نالـه قـرآن عبدال  يـ  د ويـ گردي نوحـه آهنگـران پخـش مـ    يا صـدا  يـ نوحه در سرتاسر زندان      ون و يش  ناله و  ،عزا عزا و  عزا و 
 يهـر دعـا  .. . توسـل و ه ويـ ند ل ويـ  کميدعا .سازدي را رها نميخوردن هم زندانکابل  وين بازجوئي که در ح   ياسوهان شکنجه 

 داخـل  يگوهاو قـرآن کـه از بلنـد   يـ راد  بلنـد اذان و يکردنـد بـا صـدا   ي را از بلند گوها پخش مد که بلد بودن  يگريدرشت د  و زير
ان يزنـدان  ۶۲ تـا  ۶۰ن سـال    يدر او . ساختنديتر م شانيرنجور را پر    و يزخم ه و  کابل خورد  ي خواب زندان  ،دشيها پخش م  سلول

 هـا و شـتر در اتـاق  ين امـر ب يـ  البتـه ا ،کن ساخته بودند داخل سلول صدا خفهيگو بلنديبرا پتو و ن عذاب با مقواي از ا ي رهائ يبرا
 ي سـخنران ،نيشـانه تـواب  يپر روانيهـا پخش مصاحبه گو وز بلندحصار استفاده ازلق در .ج بود ي چپ را  )تواب(آنتن  ي ب يهاسلول

امـت  يط قيژه در شـرا يـ وه  بـ .ده بـود شـ ل ي تبـد ين ابزار شکنجه زنـدان يترمهم از يکيعنوان ه  تالوت قرآن ب ، رنگارنگ يآخوندها
بـا    تـا لنـد بـود  بن آن حـد  يتـا آخـر   گو بلنـد يصـدا  نشسـت و يمـ بـدون حرکـت   بايسـتي   بـا چشـم بنـد        يزنـدان که   )تابوت، جعبه (

سـه نمـود کـه    يرا بـا آپولـو مقا    از مواقـع بتـوان آن      بسـياري د در   ي شـا  .هـم شـکنند     را در  ي زنـدان  ،روان روح و  دن اعصـاب و   يخراش
ن  آي بـرا يانيـ پا چـد و يپيش مـ  يهـا  درد خـودش دوبـاره در گـوش        يها ناله يباشد که در آپولو زندان    ين م يها فقط در ا   تفاوت آن 
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چـد بـدون   يپي مـ يگران است که مداوم در مغـز زنـدان  ي ديزار نوحه و  ها و اديفر ها و ن ناله ين حالت ا  يا در اما   ،است قابل تصور 
  .ان آن داشته باشدي پاي برايکه تصورنيا

  
  :)سخت( ي جسمانيها شکنجه)ب
  :بنددست) ۱

م يـ گـران رژ نجه شکي رزميزو هنرها ها ج بندزدناقسام دست   انواع و  ،م دارد يگران رژ  شکنجه ي برا ي فراوان يبند کاربردها دست
-يبنـد مـ  دسـت  ا پشـت بهـم و  يـ دستان را از جلو  (زدن  بند دست ي از حالت عاد   يريتنها در لحظه دستگ    ،د بتوان گفت  يشا .است
  .رديگي قرار ميبردار مورد بهرهي به حاالت مختلفييجوط بازيدر شرا شود وياستفاده م) زنند

شـان در حـال   يهانوچـه  هـا و ا بازجويـ شـوند و  يده ميبند د با دستياني اغلب اوقات زندان ،هاهگاشکنجه  و ي بازجوئ يهاقادر ات «
د يـ تهد در هر حال دست بند به عنوان ابـزار شـکنجه و بـه عنـوان حربـه و         کردن دست بند هستند و    بسته و ا باز ي  و ،زدنبنددست

   ٢٠».شوديتوسط بازجوها اعمال م  مطرح است و، کسب اقراريبرا
  
  : بندکردن با دستزانيو آ)لفا

ت يـ اذ اء وذيـ ا قصـد ا يـ   و،از دارنـد يـ  نيک زنـدان يـ  تحـت فشـار قـرار دادن    ي برايشتري به زمان بکنندي که احساس م  يدر موارد 
ه چـ يلـه در ي م،ک دسـت بـه شـوفاژ     يـ را از    ن حالـت او   ي در بهتـر   ،شان باشد  در دسترس  يکه زندان خواهند  نيز مي   و ، دارند يشتريب

را از زنـداني، او  بنـدزدن بـه دسـتان     با دسـت بدتر،در حالت  .کنندي وصل م  يگرين د يئ سنگ يا هر ش  ي ،گاهول يا شکنجه   سل درب
 يدين حالـت فشـار شـد   يـ  در ا.رسـد ين ميبه زم  اوي که تنها پنجه پايطوره   ب ،سازنديزان م ي آو ، سقف وصل است   به که   يقالب

فشـار بـر    ، وزن بـدن را نـدارد  ينيهـا تحمـل سـنگ    که پنجـه پا    يز گذشت مدت زمان    پس ا  .دشويدستان وارد م  مچ وها  که به کتف  
ت ين وضعي ا مدت.دهدي را عذاب ميها زندانتتا مد  عضالت   يدگي کش  درد  که ايه گونه  ب ،دشويشتر م يبها و مچ دست     کتف

  . داردي بستگيت پرونده زندانيوضع کار داشتن بازجو و  وييجو شعبه بازي و خلوتيبه شلوغ
 آن را به دست راستش بسـت و سـر   سِر کي .دي را مناسب ديکيخره الا تا ب، به دستش امتحان کرد   ي مختلف يهابندجو دست باز«
 مـچ  ي تمـام تـنش رو  يني سـنگ .زانش کردنـد يـ ب آويـ تن تريا  به.کردي که راه پله را از راهرو جدا م ي از در  ياهگرش را به نقط   يد

   ٢١»ستي در آن نيکرد که خونيدستش سرد شده بود و احساس م... اک بوددست راستش افتاده بود و درد وحشتن
 ، اسـت يزان شـدن طـور  يـ  نحوه آو.کننديزان ميده شده آويوار کوبي که به ديخ محکميبه م زنند ويدست را دست بند م    هر دو «

 ،زان اسـت يـ وآ ي که زندانيم مدت در تما.چسبديوار ميصورت به د سر و  ن سر قرار گرفته و    ي در طرف  يها به طور مواز   که دست 
متـورم را   ختـه و ي آويهـا  دست، بدنينيسنگ ده شده و يک طرف کش  ي بزند به    ين که چرت  يبه محض ا   ست و يدن ن يقادر به خواب  

   ٢٢».گذاردي مي را هم با خود بر جايديرنج شد  درد و،داردين که از خواب باز ميعالوه بر ا کشد وي ميبه سمت
  
  :ي قپان)ب
ک دست از پشـت کمـر بـه سـمت     ي . استي شکنجه دستبند قپانيهاوهين شين و وحشتناکتري از سخت تريکيتوان گفت   د ب يشا

ک دسـتبند بـه هـم    يـ  دن ويکشـ  بـا  دسـت را  دو گـردد و  يزان مـ  ين آو ييطرف پا ه   شانه ب  يگر از رو  ي شود ودست د   يده م يباال کش 
 پـا را  هـا را ازجهـت مخـالف گرفتـه و     که با سرعت دسـت     يطوره  ب دارند   ياژهيگران تخصص و  ن عمل شکنجه  ي در ا  .رساننديم
ان دارد چـرا کـه   يـ  بازجوي بـرا ين عمل محاسن فراوانـ    ي ا .رساننديد دستان را به هم م     يک ضربه شد  يبا   دهند و ين کمر قرار م   يب

ش ينه هـر لحظـه افـزا   يقفسه سـ  کمر و  مچ دست و  ،هاکتففشار وارده به     .روندي م يگري د يبه سراغ زندان   زده و ي را قپان  يزندان
توان گفـت کـه   يدر اصل م شود ويها افزوده مبند به مچ دست  فشار دست  ،شودي که به دستان داده م     ييبا هر تقال   کند و يدا م يپ
بنـد   مدت زمـان دسـت  .گرددي ميشدن دستان زندان فلج  به قطع  اعصاب و     ياديموارد ز  در ،روديشتر در گوشت دستان فرو م     يب

توانـد از چنـد   ين زمان م  ي ا . دارد )گرهدف شکنجه   وقت و  ،پروندهمرحله   ،يالتيت تشک يموقع( يت زندان ي به وضع  ي بستگ يقپان
   .دشومل را شا)  سه روزيتا حت دو(ساعت تا چند روز 
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 ،ين حـالت ير چنـ د .کننـد يزان مـ يـ ختـه اسـت، آو  ي که از سقف آوي را به چنگک  ي زندان ،نکرده اکتفا     ي به قپان  يبازجوها در موارد  «
ن شـکنجه  يـ قبـال ا  ها دري بعض،ها در اشخاص متفاوت است   ت اندام يچون وضع  ند و ي وزن بدن را تحمل نما     ينيد سنگ يها با مچ
   ٢٣» دارنديدتري شديريپذبيآس
د  از مـوار يلـ ي در خ.هـا اسـت   معمـول در زنـدان  يهـا ن شـکنجه يتردي از شـد يکـ ي يبنـد قپـان  دسـت بـا  شـونده  کردن شکنجه زانيوآ

 هـا و  کتـف ي بـدن را رو يني شـده تمـام سـنگ      يکنـد بـه هـر شـکل       ي مـ  يط موجود سع  ي نجات از شرا   يشونده در تالش برا   شکنجه
ن حالـت در  يـ  عارضـه ا .دشـو ن شـکنجه  يـ نجـات از ا   ويهوشـ يضـمن ب   در  کتف خود و   ن باعث در رفت    سازد تا  دستان خود وارد  

 دچـار در  ها کتف آن.دادندي که به دست خود م   يديت شد ين فعال يترثر کوچک ن افراد در ا   يا ماند و ي م يان باق ي از زندان  بسياري
حصـار  ک قـزل يـ ک واحـد  يـ بـرد کـه در بنـد          نـام  "جعفر" توان از ين افراد م  ي از جمله ا   .ديگردي م يديعذاب شد  درد و   و يرفتگ
   .کردي شرکت مي جمعيهايباز ها ويکمتر در شوخ ن رو اوياز ا  دست او بودند ويان بارها شاهد در رفتگيزندان

 زدن وين قپـان ين بي کسب نموده بودند که در اياژهيتخصص و کردن مهارت وگران هر کدام در فن شکنجه  در هر حال شکنجه   
  شـانه و يهـا را از بـاال   دسـت ي تخصص داشت کـه چطـور  »حامد«"  مثال،انيجون بازي در ب.ها بود ن آن يترجي از را  يکيزدن  کابل

نـام مسـتعار   ( »اهللاروح« شاگرد »يمهد«ا ي ،بند بزنددست ها را به هم رسانده و ستون فقرات آنيدان زانو رو با قرار کمر گرفته و  
 ومـر را َد او  درو کـرده و )ر پـا يـ ضـربه بـه ز  (پـا   "حفـت "ک  ي را با    يزندان)  اقليت و کردها   -هاي فدايي خلق  بازجوي سازمان چريک  

 ،بنـد بزنـد  گـر رسـانده و بـا سـرعت دسـت     يک د يـ دسـتان را بـه        کمـر  هـا و  ن کتـف  يود در بـ    خ يبا نهادن پا   ن بخواباند و  ي زم يرو
-ي مـ ي بعـد يافت اطالعـات بـه سـراغ زنـدان    يد دريبه ام  نموده و ي را قپان  يوه خود زندان  يهر کدامشان به ش   ...  و »ديس« ،»احسان«

 ، مشـهد  و آبـاد  عـادل  ،سنندج "غان اراک يم "ندان مختلف مثل ز   يدر شهرها   و )يد کنون يتوح( ۳۰۰۰زندان   ن و ي او ۲۰۹در   .رفتند
 شـکنجه گـاه بـه حـال خـود رهـا       يراهروهـا  هـا و ا اتـاق يـ  ،گـاه ن شکنجهير زميتا چند شبانه روز در ز يبند قپان را با دست   يزندان

ن يـ  ا خـود ،نمـود يف مـ يـ جـه خـودش را کث  يدر نت  رفـتن هـم محـروم بـوده و      ي از دستشوئ  يشونده حت  که شکنجه  يطوره  نموده ب 
  .يشتر زندانيت بي شد جهت آزار واذي ميموضوع هم مستمسک

ر يـ ها را هم زنج پايبند در موارددست وه برعال. دارنديها نگه ما کنار حوض ساعت   يگاه   را در شکنجه   يزندان" ديتوح "در بند «
هـم اکتفـا نکـرده بارهـا او را در     ن يـ کنـد و بـه ا  يلـه شـده مـ   ن جسـم مچا يـ  حواله ايرسد لگدي که از راه م    يهر مزدور  کنند و يم

از آب رونـد و سـپس   ياش مـ کلـه  و  سـر ين رويبـا پـوت  بهار در آب حـوض فـرو کـرده       ز  و  يي سرد پا  يهاا شب ي زمستان   يسرما
ن يکننـد آخـر  يم  تالش يروان  و يد جسم ي شد يهان نوع شکنجه عالوه بر اعمال شکنجه      يدر ا . کشند تا از سرما بلرزد    يرون م يب

م ي بـه تسـل  ير را از موضـع ضـعف جسـمان   يـ گنيمـار وزمـ  ي بيده مقاومـت او را در هـم شـکنند وزنـدان      ي را کشـ   ينـدان ات ز يرمق ح 
 ،يقپـان  را بـا شـکنجه   ياديـ ز ن که تعدادي بعد از ا. از آن استي ناشيماريها همانا عارضه بن شکنجه ي از عوارض ا   يکي .وادارند
 پارچـه  ياها را بـا تکـه  ها، دور مچ از عمق جراحات وارده برمچ     يريگ جلو ي مقرر شد برا   ، فلج ساختن  ،هاکتف ه دست و  ياز ناح 
   ٢٤».ها فرو نرود در مچيادي، زيبند آهن از پتو ببندند تا دستياا نوار پاره شدهي م ويضخ

  
  :ياعدام مصنوع) ۲

در  وآورنـد  يعـدام را بـه اجـرا در مـ     مراحـل ا يتمـام " بـا ي تقر.خواهند او را اعدام کننـد يدهند که م  ي قرار م  يطي را در شرا   يزندان
ا يـ  کننـد  يانـداز رين عمل دارد که به سـمت او ت ي ايزمان اجرا  به محل وي بستگ .سپارندي را به جوخه هم م     يشتر مواقع زندان  يب

  .ک واسطه گرددي قبل از شلينه کس
-ي مـ يقه زنداني شقي کلت را رو ،ده دست به کلت بر    ،دشان نشد ي عا يزين همه شقاوت چ   يا چون از  زنند و يوار کتک م  وانهيد«

 اسـت و  يکنند اما تپانچه خـال يک مي هم شلي گاه.دهندي فشار ميقه زندانيشتر بر شقيچه ب لوله را هر ک کنند ويگذارند که شل 
! رديـ گيسـالح را از بـازجو مـ    شود ويک نفر از خودشان واسطه مي هم که تپانچه پر است    ي هنگام . است يبنديبه اصطالح خال  

   ٢٥»!!!يقصد بازجو جد فهماند که سالح پر بوده وي ميبه زندان سازد ويا خشاب پر را از آن خارج مي  گلوله ويحت و
م کمتـر توانسـت بهـره الزم را ببـرد     يـ ق رژيـ ن طرين حال از ا يبا ا  ، متداول بود  يليخ ۶۱  و ۶۰ژه در سال    يوه  ن روش شکنجه ب   يا

هـا قـرار   ي ما در صف اعـدام .داشتنديوحشت اعالم م جاد رعب و يا ا يرو  يجلب ن  ذب و  ج ين بودند که برا   ي از تواب  يتعداد اندک 
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د در مـورد  ين ترفنـد کـه شـا   يـ  اما ا. ما را از صف اعدام خارج نموده) است ي مشهور الجورد  يمنظور جان ( خود حاج آقا     .ميداشت
  .حاصل بوديب" باي اجرا شده باشد تقري مختلفيهاوهيها به شيليخ
ن يـ  ايم روي شکنجه شدن منتقل شـده بـودم جـا   ين محل براي که به اياز وقت( حمام ي سکوي نصف شب بود که از رو      "بايتقر«

 دارم کردنـد و يـ ده بودم بي که چمباتمه خواب)چشم بند اما بعد از کتک مفصل فقط با چشم بند        بند و  با دست  يسکو بود البته مدت   
 .ن کردنـد يسـوار ماشـ   ن آوردنـد و ييهـا پـا  برهنـه مـرا از پلـه    پا،ي زخمـ يسـر  ه و ورم کـرد يهـا با پا ! مي حاال وقتشه بر   ،بگفتند خ 

اده يـ مرا پ ن توقف کرد وي ماشي مسافتي با ط.ميا شدهين متوجه شدم وارد منطقه خاکيک ماشي الستي  صدا يمدت ن پس از  يماش
  خـاک و ي روي کـه بـه سـخت   يل در حـا ،گـر هـم همـراه مـا آمـده     ين ديک ماشـ يـ  اطـراف متوجـه شـدم حـداقل       يها از صـدا   .کردند

بسـم اهللا القاسـم   : " بلنـد شـروع بـه خوانـدن کـرد     ي بـا صـدا  يکسـ  بعـد   يلحظـات   قـرار دادنـد و     يرفتم مـرا در محلـ     يسنگالخ راه م  
ت يـ  از گروهـک اقل يهـوادار   ويه نظـام برحـق اسـالم   يـ ام عليجرم قه ب...  فرزنديليبه حکم دادگاه انقالب محمود خل  ... نيالجبار

 ده ويـ   بـه اشـد مجـازات محکـوم گرد    يگردد و نامبرده در دادگاه عدل اسـالم يمرتد اعالم م  و، محارب با خدا   ،رضااليمفسد ف 
ک شـد کـه   يشـل   و...سـپس فرمـان آتـش    د ويدن گلنگـدن بـه گوشـم رسـ    يسپس کشـ  ر وي تکبي صدا.گردديحکم اعدام او اجرا م   

 يب بـود کـه درد  يـ م عجي بـرا ي زانوانم نشسـتم ولـ  يک روي شلي ناخودآگاه پس از صدايک کردند ولير شليمتوجه نشدم چند ت  
 ير بغلـم را گرفـت و در حـال   يـ  زين شخصـ ين حيدر هم . باشدين سادگيمردن به ام جالب بود که ين برايا کردم و ياحساس نم 
ع کـنم کـه از   دهم او را قـان ي من قول م.ف است کشته شودين جوان حيشوم اي من ضامن م: تا بلند شوم، گفتکرديکه کمک م 

   ٢٦»ا وجود ندارديتر در دنستيلاي ضدامپري اسالميرجمهو
   .ان برسديطت کند و مراسم به پاد تا وسايگرديهر م ظايانجي در نقش ميکيها يمه شب بازين خيهمواره در ا

    ٢٧».م قرار گرفته بودات شبه اعداي که به بند ما برسد چهار بار در معرض عملي تا زمان،باناي در خيرياز لحظه دستگ" هلو"«
حمـام غسـل   ت و ين بـه اتـاق وصـ   ي را در اوينرفت که زندايش مي تا بدانجا پيع اعدام مصنو ي مختلف و اجرا   يهايسازصحنه

-يجـز او را اعـدام مـ   ه  بـ ياديـ ا تعداد زيکردند و يک مي به اطراف او شلي قرار داده و حت    ي جمع يهابردند و در صف اعدام    يم
 کـه تـا   يطـور ه  بـ ، داردي بـر زنـدان  يدي شـد ي روانـ يرات روحـ يضـوع تـاث  ن موي ا .باران شدن هم بندانش باشد    ريکردند تا شاهد ت   

  .گرددي آن م شبانهيهاکابوس ريها درگمدت
 بنـد  يبازجوهـا "  فـورا .ده بودنـد يـ ل بريک مسـتط يـ آموز بودند که از لباس هر کدامشـان  د چهار دختر دانش  يان جد ين زندان يدر ب «
هـا معلـوم شـد     کامل از آنيياز بازجو   بعد . دست به کار شدند    )هرند نگا – داشتند   ي قو ي بودند که روابط عموم    ييهامنظور بچه (

هـا را   آنيهـا  از لبـاس ي بعـد قسـمت  .ميکنـ يزنده به گورتـان مـ  : نديگويخوابانند و مي مييهاها را در قبر آن ، گرفتن اقرار  يکه برا 
ک سـاعت  يها را سه ربع تا د و آنيام تا بدانند شما به درک رفتهيدهيتان ماهباستان را به خانواد ن تکه از ل   يا: نديگويم برند و يم
 قلـوه  يده رويـ هـا خواب ن مـدت کـه آن  يـ از ا  بعـد .زميـ ريتان خاک مـ  ياالن رو : نديگويلحظه م  و هر دارند  يهمان حالت نگه م    در

   ٢٨».کنديشان را مد و ضمانتيآي مياسدار پ،گذراننديشان ميان زندگي قبر به انتظار پايهاسنگ
 ژه در کردسـتان و يـ وه  بـ .گرفـت ي مورد استفاده قـرار مـ   ي اسالم يشکنجه جمهور  ت و ي حکومت جنا  يوه شکنجه از ابتدا   ين ش يا

  .ديتر گرديتر و سراسرري خرداد همه گ۳۰ پس از يخوزستان ول ترکمن صحرا و
  .ار کوچک اندام بوديبس .زديم سبز رنگش در بند قدم يله با لباس کرديجم«
  ؟الته چند س-
  .ام گرفتهيده سال زندان  و، دوازده سال-

  ؟ هيجرمت چ
-هيـ دختر بـا روح  ...رنديگيالش را مي ،رسدير نمي دستشان به شيبعد با تمسخر اضافه کرد که وقت   و .شمرگه هستند يم پ يبرادرها

 مـن نشسـتم و   ؟ وي بـاز کنـ   يتـوان ين تفنـگ را مـ     يـ ا ا يـ دند کـه آ   يد از من پرس   ختنيامان ر ها به خانه   پاسدار يوقت: گفتي م . بود يا
 مـرا بـا لگـد بـه داخـل      يبـدون معطلـ  !  دوسـت دارم يلين کار را خي آخر ا.به دستشان دادم دوباره بستم و  آن را باز کردم و    يفور
-ين طـور شـروع مـ   يـ ش اي نما.بردنديم مش اعدا ي نما يک شب مرا برا   ي يا هفته .با خودشان به زندان آوردند     ن انداختند و  يماش

 ،کردنـد يک مـ يشـل  هـا را ريت بسـتند و يمـ   همه رايها چشم.بردندير ميدان تي به ميبه طور گروه   خواندند و يها را م  شد که اسم  



 ١١

 چنـد " هـا هـم واقعـا    شـب ي بعضـ .ميز اعتـراف کنـ  يـ خواسـتند بـه همـه چ   يق از ما مـ   ين دقا يخر در عوض در آ    .زدندي به ما نم   يول
 يم ولـ ير باران شـو يم تيبود  حاضر.به مراتب بدتر از مرگ بود کرد ويها اعصاب ما را داغون م  ن صحنه يا کشتند و ينفرمان را م  
   ٢٩».جور کشتندني مستوره را هم.ميدا کني پيشان خالصاز دست

ن يزمـ . وار گذاشـتند يـ  در کنـار د تـه سـالن    بعد همـه مـا را      . بود يه سالن ورزش  ي شب يزيچ. ديچيپي قرائت قرآن در سالن م     يصدا«
 از يکـ ي .ميده نفـر بـود   " مجموعـا . ه گذاشـتند  يـ ان بق يـ در م  هـم جـدا کردنـد و       را از   بعـد مـا    .ک پوشـانده بودنـد    يسالن را بـا پالسـت     

ده ي شـن ، زمـان شـاه  يهـا ي گـارد يانـداز ري محـل ت ،نجا اتـاق اعـدام بـود   ي ا. ما سه نفر را باز کرد يها چشم بند  آمد و  پاسدارها جلو 
زده  پاسـدارها ماسـک  ، ما سه نفر باز بود يها فقط چشم  .کنندينجا اعدام م  ي ا ۴ها در پشت بند     ل کردن اعدام  ياز تعط  بودم که بعد  

 ي وحشـتناک ي صـدا .داده شـد آتـش  بعـد فرمـان    و چشـمانم را بسـتم   .دميشـن يچ نمـ ي مـن هـ  ، را قرائت کردنـد  يبعد حکم ... بودند
دم يـ فـوران خـون بـر صـورتم فهم     م وي پاهـا يهـا رو  ي افتادن جنازه بغل دسـت     ي فقط از رو   ،مديفهميچ نم ي ه ي لحظات ي برا ،ديچيپ

ک پاسـدارها  يريسـت ي هيهـا خنـده  دند ويچي پيبه خود م از درد رباران شدگان که هنوز جان داشتند و    يدن ت ي د ...هنوز سرپا هستم  
د فقـط احسـاس کـردم قبـل از     يبعـدها شـا  ...  بـود وانـه کننـده  ي دي بـد جـور    ،ر خـالص زدن   يـ آزارشـان بـه هنگـام ت       ت و يگر اذ يد و
  . همان سلول. بعد هر سه نفرمان را به سلول باز گرداندند.امدهيشن گران رايد و »داود«شعار دادن  اد وي فري صداياندازريت
 جلـو  يجوئز بـاز  بعـد ا بردنـد و ي مـ ي دادستاني هر روز ما را به دفتر مرکز. تکرار شد  يش مرگ سه بار در سه روز متوال       ين نما يا

 يابردنـد بـا عـده   ي مـا را مـ  .ن قصـه بـود  يشـب همـ   م ويگان را بشـنو شداد شکنجهيفر  زجر و  ينشاندند تا صدا  ي م يجوئشعبه باز 
 جلد کتـاب  يرباران را در رو ي من فقط ت   .ميديشنيها را م   مرگ آن  يما صدا  شدند و يها اعدام م   آن .گذاردنديوار م يگر کنار د  يد

شـب آخـر بـود    ... ينـ يبياد را با هم مـ يخون فر درد و زند و يخون فوران م   شکافد و ي که پوست م   يا لحظه .ده بودم يخرمگس د 
   ٣٠»...ه اعدام شدندي با بق»داود«  و»دونيفر« ،که فقط من را به سلول باز گرداندند

  
  : ستادن يسرپا ا) ۳

-ي وارد مـ ه بـر شـکنجه شـوند   يادي زاري فشار بس  ،خوردن کابل  پس از  در اثر اين کار،    .دارندي را به هر عنوان سر پا نگه م        يزندان
البتـه طـرح     .شـد ، دشوارتر ميبودهمراه رسيد، که از راه مي يضربات هر پاسدار و   يخوابيم با ب  ژه اگر تواَ  يوه   ب اين وضع، . دشو

ژه در زمـان حـاج داود   يـ حصـار بـه و  ع و گسترده آن در زندان قزل يطر اعمال وسشتر به خاين مقاله بين شکنجه در ا  ياستفاده از ا  
  .باشدي ميرحمان

شـه  در  يهم"  کـه معمـوال   يطوره   ب ،دا کرد ي پ يايعي وس کاربرد ،شکنجهاز  ن مورد   يا ۱۳۶۲مه دوم سال    يحصار از ن  در زندان قزل  
 يها از افـراد بنـد  يان اساس بود که عدهيروش معمول برا. ستاده بودند يوار ا ي با چشم بند روبه د     يتعدادک  ي واحد   يرو اصل راه

رون يـ شـتم مفصـل ب   ن شده و پس از ضـرب و ي از پاسداران گلچيکيا يد حاج داود يا بازدي ن و يخاطر گزارشات تواب  ه  مختلف ب 
 يهـا از مالقـات بچـه   بعـد " معمـوال . گرفـت ي صـورت نمـ  يار خاصيچ ضابطه و معيشدن طبق ه  نين گلچ يالبته ا . شدنديده م يکش
 خود را ي کمر و پاها، که به صورت شال درآورده شده بود     ييهانگکردند و با لُ   ي م  را اعالم  " بسته ياپاه کمرها و "است  ي س ،بند
نش ين بـود خـود اقـدام بـه گـز     ي از تـواب يکـ ي مسئول بند کـه    ، از مواقع  ي گاه .بودند بستند و منتظر آمدن حاج داود و پاسدارها       يم

  . حاج داود داشتتصمیم  به يزمان آن بستگ  مدت و.ن شکنجه بودنديا ثابت يشه پاي هميان مواقع عدهيا  در.کرديافراد م
ن صـورت  ي توسـط پاسـداران و تـواب   ي مفصـل ييراي پـذ يا در راهـرو اصـل  ير هشت يده شدن از سلول در ابتدا ز     يرون کش يپس از ب  

 از هـر طـرف   ي ضـربات کابـل   شـلنگ و ،لگـد   با مشت وي فوتبال هم چون توپ،کردنديهر کس را که از بند خارج م      وگرفت  يم
ستاده بـود  يپا ا  که شخص سرِ  يدر مدت . ستديوار با يبه د   رو ،کردندي سپس او را وادار م     ،ساختنديبدن او وارد م     و يرو و به سر 

کردنـد  يعبـور مـ  ) کردنـد ي تـردد از آن اسـتفاده م  يل بودن راهرو پاسـداران بـرا      يبه علت طو  (هر کدام از پاسداران که با دوچرخه        
 ي باعـث فشـار روحـ   يخـواب يکـرد و بـ  يکـا ورم مـ  َتُم پاهـا هـم چـون       ،سـتادن ياها  ساعتدر اثر   . کردندي وارد م  يه زندان  ب يضربات

ن مـدت را محاسـبه   يـ ان بر اساس ساعت ايد که زندانيکشين روز طول م  يستادن از چند ساعت تا چند     يمدت ا . ديگرديفراوان م 
 اتحـاد  يهـا  از بچـه يکـ ي متعلـق بـه   حصـار،  قـزل کيـ  واحـد  ،کيـ د آن در بنـد     که رکور .. .ساعت و  ۷۲ساعت،   ۴۸" کردند مثال يم

هـاي فـدايي خلـق ايـران     سـازمان چريـک   رد هـوادار     کُـ  يهـا  از بچـه   يکيبود و از نظر تعداد دفعات به        ) سهند(کمونيست  مبارزان  
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 کـم کـم کنتـرل    ي زنـدان ،ون به مغـز دن خيعلت نرسه ستادن عالوه بر ورم پاها بي ساعت ا۷۲از   معموال بعد. تعلق داشت  )تياقل(
دارد بـه وسـط راهـرو    ي کـه چشـم بنـد خـود را بـر مـ       يساعت در حال   ۷۲از    بعد يعلنمونه،   براي .دادي خود را از دست م     يعصب
کنـد، پاسـدار از تـرس دوچرخـه را رهـا      ياد مـ يرد و شروع به فريگيحال عبور بوده را م  که در  يچرخه پاسدار ده و فرمان دو   يپر

-ي او را بـه بنـد مـ   ياز ضرب وشتم عل گردد و بعدي به همراه حاج داود و چند پاسدار برم يپس از لحظات   وکند  ي فرار م  کرده و 
  . فرستند

  
  : کابل زدن) ۴
ن يتـر  مهـم هنـوز  ،شـکنجه بـا کابـل    . است ين شکنجه جهان  يترمرسوم ن و يترشدهشناختهزدن  د به جرات بتوان گفت که کابل      يشا

 پـس از  يااگـر چـه حضـرات تـوده    (دا نکـرده اسـت   يـ  پيترن مـوثر يگزيچ جـا يکنون هـ  تـا وباشـد   يان در جهـان مـ     گر شکنجه ابزاِر
 يهـا سـت يونيزيويها ورستيالي که امپر ي آمپول ،دهيق گرد يها آمپول تزر   بودند به آن   يمدع...  و ياستاد طبر  ا و يشدن پدر ک  يطوط
-ي اسـتفاده مـ  ي چرمـ يهـا شالق م که از ترکه وي قد  ایام ران از يدر ا . ).داندا نکرده ي پ ي هنوز که هنوز است به آن دسترس       يجهان

   .دارد  داشته است ويو قرب خاص گران اجرن ابزار نزد شکنجهي ايم شاه وحکومت اسالميرژشده تا 
بـه   يدائُهژه يق جانفشان منيدر اثر اعتراض رف( ين روحان ي حس ياقهير موضع چند دق   يي پس از تغ   ۱۳۶۱ در سال    ي جان ِيالجورد

خجالـت    تـو :ت گفـت ي از عصـبان يخنـد   بـا پـوز  ) داده اسـت ياروخ ن خفت وي در اثر شکنجه با کابل تن به ا   : گفت يروحان،  او
  .گر داردي دي که کابل حالوتيخند گفت راست در ادامه با همان زهر و!؟را شالق زدند  کجا تو؟يزنين حرف را مي ا،يکشينم
باختـه  ق جـان يـ  رف.کنـد ي زبـان بـاز مـ   .کابـل تخـم کبـوتر اسـت    : گفـت  يشـه مـ  ي هم،م گذشتهي رژ ن در يسر جالد او  " ن زاده يحس"«
کابـل  " :گفـت ي مـ  ، مقاومـت در برابـر کابـل بـوده         يهـا ن سـمبل  يتـر زاده کـه خـود از درخشـان       ، مسعود احمـد   ) نگارنده –جانفشان  (

ون هـم  يـ  انقالبي برا ،ديگشايزبان م  بوتر است و   دشمن تخم ک   ين است اگر کابل برا    ي چن ،ت امر هم  يدر واقع ". آورديت م يخالق
   ٣١»)د از نگارندهيتاک ( گشوده نخواهد شديگريچ ابزار دير کابل قفل شود با هي که در زيزبان . استيداريسمبل پا

د يزار شـا ن ابـ يـ  خـرداد از ا ۳۰ قبل از .ده باشدي که مزه کابل را نچشيکنيدا مي را پياي به ندرت زنداني اسالميدر نظام جمهور 
 )رول(ن قرقـره  يانگـار چنـد   خـرداد    ۳۰ داشـت امـا بعـد از         )يمخفـ ( يعلنريشتر حالت غ  يب د و شيفقط در موارد خاص استفاده م     

   .گر ارسال نموده بودندي ديهازندان ن وي مختلف به اويزهايبزرگ آن را در سا
   .نمودنديتفاده م هم از کابل اس)ک شدهي اکوستيهابا اتاق( امن يهاخانه ها وتهيدر کم

 شــکنجه يراهروهــا هــا و در اتــاق.ردن در نظــر گرفــتو کابــل خــي بــرا،شــدي را نمــيانــدازه خاصــ ار ويــ معچيهــ ۱۳۶۰ســال  در
شـد  ي شـده از کابـل را مـ   يمتالشـ   ورم کـرده و يکنـار زنـدان پاهـا    در هـر گوشـه و   و ۲۰۹ يراهروهـا  ن ويزمريـ در ز  و يدادستان

 ده ويـ  دريها کف پا،آلودچرک ن وي خوني شده با باندها يچيپ باند ي پاها ، نشده يچيپ باند  شده و  يچيپ باند ي پاها .مشاهده کرد 
ان خـون در  ي پاچه شلوار را پاره کنند تا جر،ها مجبور بودندش از حد پا   يورم ب  در اثر ضربات کابل و    ( شلوار پاره شده     يهاپاچه

ر ضـربات کابـل   يـ اسـتخوان بـود کـه در ز    گوشـت و   پوسـت و ياد مشـت يـ رف از نالـه و  ن پـر يـ وار اويـ د در و" بـا ي، تقر)دشوپا قطع ن 
  .شدي ميسالخ

. دادين انتخاب را انجـام مـ  ي ايار خاصيچ معيهي به بازجو داشت که آن هم ب      يبرد آن بستگ  ص کار يطول آن و تشخ    قطر کابل و  
مل پاهـا  زان تحيزان مقاومت، مي م،يالتي رده تشک،ط روزي و شرايت زنداني به موقعيمدت شروع تا خاتمه شکنجه با کابل بستگ  

-يگـران نمـ  نجهکگـر شـ  يدکـه  توان به جرات گفت يم" باي تقر،کرديحله اول لب به سخن باز نم  که در مر   ي البته کس  . داشت ...و
. گـران اسـت  ن مرحلـه مقاومـت در برابـر خواسـت شـگنجه     ينوشـت سـازتر  ه سر يـ  هشت ساعت اول   .ف آورند توانستند او را به حر    

 خـود را از  يل سـاخت کـه کنتـرل عصـب    يـ تـوان خـوار و ذل  يگر را منجهکان شيو چنان بازج  ،چهار ساعت مقاومت   ست و يظرف ب 
 ان خشـم و يـ ن جانيـ البته بماند کـه ا (ست يده هم جوابگو ن  ي ترک ي پاها يچيپگر باند يزدن د  تداوم کابل  ي چرا که برا   .دست بدهند 
 تـوان مرحلـه بـه زانـو درآمـدن کابـل و           يمرحلـه آخـر را مـ       و) خواباننـد يمـ  ودن کابل به تمـام بـدن فـر        يکوب را فقط با   غضب خود 

  . دي نامي زندانيداريگر در برابر مقاومت و پانجهکش
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ها سه تـا کابـل بـود کـه بـه هـم بافتـه         کلفت. کلفتيکي متوسط و    يکي.  قطرش کم بود   يکي. شالق داشتند   زدن چند جور   يبرا«
ف، يـ بعـد حولـه کث  . نييش را بـه پـا  ي تخت و پـا   يدستش را باال  .  تخت يبستند رو ي را م  ي زندان .فتنيگفتند چ يها را م  نيا. بودند
-يشروع مـ  و . دهن آدميکردند تويشان بود، م که دم دستيههر گُ ) نگارنده– يجوراب خود زندان  ( ، قاب دستمال، پتو   يگون

-ي که دسـتور مـ  يوثي آن ديروز آن لحظه به حال و داشت ياش بستگهمه . کار نبودي هم تويچ حساب کتابيه. کردند به زدن  
 يسه نفـر . بعد با کلفته اول با کابل نازکه بزنند و"  هم نبود که مثالين جوريا. اند به جانت سه نفر افتاده  يديديک دفعه م  ي. داد

-ي دسـت مـ  ت بهـ ي خفگدند دارد حالتيدي ميبعد وقت. زدي از باال ميکي از راست يکي از چپ  يکي. کردند به زدن  يشروع م 
  .. .؟نها ي يگي مآوردند که حااليدهد پتو را از دهنت در م

 کوارشـت يهـام بـه د   خـون از کـف پا  کـردم چـرک و  يزد احسـاس مـ    ي شالق م  يوقت. زندين پوست پا بعد از چند ضربه تاول م        يا
رچشـم  يتوانسـتم از ز يده بودم ميکش که دراز ير تخت را همان وقت    يز. ها بود که الش شکاف داشت     ين چوب يتخت از ا  . زنديم

  . خون بودينم که پراز لکه هاييبند بب
زشـان  يچ چيهـا هـ  نيـ ا .کـار باشـد    تـو يک حسـاب کتـاب  يـ د يـ  بـاالخره با ،ميوث هم نگاه کنيگر دک شکنجهيد  ي اگر از د   يبابا، حت 

 ورد کـف پـاش چـرک و   خـ ي شـالق کـه مـ    ،يا چپانـده  ي دهـنش گـون    ي تـو  ،داغـون اسـت     طـرف درب و    . نداشت يکتاب حساب و 
   ٣٢»؟ي چيعني شکمش نشاندن يرو  را آوردن ويتروثيک ديگر ي د.پرديوار ميد ن ويخونش به زم
 حـدود ده  يزيد به جرات بتوان گفت چي شا،ميسه کنيان مقايم زنداني عظ انبوهبا   م و يرين را در نظر بگ    يتواب ها و دهياگر درصد بر  
ل يـ مبـارزه بـر دوش خ   ن مقاومـت و يـ ن سـهم بـزرگ ا  ين بـ يـ در ا  شـدند و  يهمکـار  ان حاضـر بـه دادن اطالعـات و        يدرصد زنـدان  

کـار  طلـب   وين مـدع يـ ه اوينيش در حسـ يهـا مصاحبه  ازيکي در  ين روحان ي حس ي که حت  يي تا جا  . بود ي انقالب يروهايهواداران ن 
ن شکسـت  يتـر  بـزرگ ييسـئله بـه تنهـا   ن ميـ  خـود ا .دادنـد يبه ما خـط مـ   دند وين هوادارن بودند که ما را به انحراف کش    يبود که ا  

 يهـا آرمـان  هـا و دهيـ  اند نتوانسته بودياسيانات سي از رهبران جر ي با به زانو درآوردن تعداد     ي چرا که حت   .دشيم محسوب م  يرژ
-انهـا وفـاداران آرمـ   ها و شـکنجه  کشـتار هـا و   با تمام سرکوب   ي به راست  .دندار ساز خدشه جوان  هوادار و  يروهاي را نزد ن   يانقالب
   .م اقرار داشتنديبارها سردمداران رژ ن را بارها ويا ذلت نشدند و انت ويچگاه حاضر به خي هي انقالبيها
 يهـا ن رهبريـ  از ايتـوک   به جز تک و.اريفتن را بيگفتند اون چيآمدند بزنند مي مي وقت.فتن را خود بازجوها در آورده بودند يچ«

ناچـار پاچـه شلوارشـان را جـر داده      کـرده بـود و    پاهاشـان بـاد   "  اکثـرا  ،رهيـ غ ئول و  مسـ  يتوک تک و  شناسند و ي که همه م   ،يدگور
   ٣٣».شودي جا نميي دمپايها باد کرده تو چون پا،ميبستيبا نخ به کف پا م" ها را اکثراييدمپا.  شلوار جا شوديبودند که تو

- از بچـه يکـ يته شدن به تخت توسط روح اهللا بـودم   منتظر بس  رفتم و  ۲۰۹ن  ير زم ي به ز  ي بازجوئ يبرا"  که مجددا  ۶۲بهار سال   «
تـالش فـراوان     دارد چرا که با تقـال و  يکل درشت يکردم ه ي احساس م  )ر شده بود  ينکه تازه دستگ  يمثل ا ( کرمانشاه را آوردند     يها
حت شـروع بـه   يهـا از در نصـ  زدن بازجو قبـل از شـروع کابـل   . قـرار داده شـدم  يامن در گوشـه   من به تخت بستند و يجاه  را ب  او

 يدانـ يدادنـد گفتنـد بهتـر اسـت قبـل از کابـل خـوردن هـر چـه مـ          يرا مخاطـب قـرار مـ       که او  ي در حال  يپس از مدت   نطق کردند و  
را   کـه او ين جمله خشم چند بـازجوئ ي ا.ري بگيتانيگم مينم دانم ويم: ن خود گفتيري با لهجه ش  ين دالور کرمانشاه  ي ا ،يبگوئ

ا چهـار بـازجو بـه نفـس نفـس      يـ  سـه  ،ضربه را شمردم ۹۰ تا .با تمام وجود شروع به زدن کردند خت ويدوره کرده بودند را برانگ 
 يرويـ احسـاس ن  آوردم وي مـن کـه داشـتم بـال در مـ     .بـه دلشـان مانـده بـود     ن دالوريـ ک آخ از طـرف ا ي حسرت  يافتاده بودند ول  

بـاال   بعـد مـرا بـه راهـرو     و ه بـا خشـم بـه مـن حملـه کـرد      ار روح اهللا روبرو شدم ک  ي دست يلگد مهد  کردم که با مشت و    ي م يبيعج
   ٣٤.» آوردنديدم چه بر سر دالور کرمانشاهيگر نفهمي د،منتقل کرد

  
  :تجاوز) ۵

انجـام   ياجـازه شـرع  يا بـ يـ   وي بـا اجـازه شـرع    ي اسـالم  يم جمهور ي است که در رژ    يهائن شکنجه يترفيثگر از ک  ي د يکيتجاوز  
 کـه بـه اعـدام    يشـتر در خصـوص دخترانـ     ي ب يبشـر  ضد  و يانسـان ن عمـل ضد   يـ  ا ۶۰ در دهـه     .رديـ گيهمچنان انجام م   گرفت و يم

ژه يـ وه  از مـوارد بـ  يادر پـاره   د و يـ گردي اعمال م  )ندارند کره را  که در اسالم حق اعدام دختران با       ن عنوان يبا ا ( دندشيمحکوم م 
ک فـرد  يـ  يد بـرا يـ ن مسـئله با   يـ  البتـه ا   .گرفتيمن تعرض صورت    يگر هم ا  ي د ي نسبت به دختران زندان    هاشهرستان در شهرها و  
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 جهت در هم شکسـتن روح  ياآن به عنوان حربه گران از بوده است که شکنجهي از ابزاريکيشه ي حل شود که تجاوزهم ياسيس
ج يه بسـ يه سـرما يـ عل  تمـام وجـودت بـر   يزيـ خيمـ  که به نبـرد بر ي وقتيدارهي سرماي وحشيايدن  در.برندي بهره ميجسم زندان  و
  . دشوين نبرد مورد تهاجم واقع ميذره ذره وجودت در ا و گردديم
 يهـا  قـدم ي، صـدا ۶در شب سـوم حـدود سـاعت    : سدينوي ميو. داردين شکنجه برمي پرده از ا ي به روشن  يا در مقاله  ،ا ف يمار«

! واريـ تـو بکـن بـه د     رو:گفـت يمـ دم که يشن  راي خوفناکي آنگاه صدا.اتاق من به صدا درآمد  سپس در  ،ديچي در راهرو پ   ينيسنگ
طـرفم پـرت کـرد کـه بـه      ه  هـم بـ  يچشـم بنـد  !  سـرت کـن  چـادرت را : ن بار گفـت   يا  به درون اتاق آمد و     .وار کردم يم را به د   يرو

 خـوردم بـا کابـل    يحـد شـرع   ر شـدم و يکه تعزپس از آن  بست وي مرا به تخت.ني در طبقه پائ يم به اتاق  يبعد رفت   و .چشمانم بزنم 
خـوردم  ي کـه داشـتم حـد مـ    ي امـا هنگـام  ،بست هانم راد که به من تجاوز کرد ي وقت.به من تجاوز کرد   م زد و  يبه پا شصت ضربه   

   ٣٥»گري دي زندان۲۰ ي بود برايا من شکنجهيادهاي به هر حال فر.دهانم را باز گذاشت
پاسداران بودنـد کـه    گران وشکنجه ان و يجوان تجاوز باز  ي قربان ي اسالم ي جمهور يهاشان احوال در زندان   يان پر ي از زندان  ياپاره
  .توان به نجال قاسملو اشاره نموديها مان آنياز م

 بـه چشـمان پـدرت هـم نگـاه      يکنم نتواني مي کار،يريچ جا باال بگي سرت را هيکنم که نتواني م يکرد که کار  يد م يبازجو تهد «
   ٣٦»يکن

م و همـواره پـس   ي کنـ ي خـود حالجـ  يان برايه زنداني شکنجه عليهاوهي از ش گري د يکيعنوان  ه  ف را ب  ي کث ين تابو يم ا يتا ما نتوان  
 نمـودن  ي در مخفـ يسـع ) گردديگران مد شکنجهيچهره پل افشاء گران وي ديکه باعث آگاه  ( ان نمودنش ي عر يجاه  از وقوع آن ب   

وه ين شـ يـ م که بتواند همچنان بـه ا ياتر کردهپرده بي تر و م بلکه دشمن را گستاخ    ياام درد خود نکرده   ي به الت  ي نه تنها کمک   ،ميآن کن 
   .ميداران را کُند کنهيم سرماين حربه رژيام يتوانيت مين جناي اي ما با افشا.ادامه دهد
ن يـ کـه بـا اعمـال ا    )ج در آنيـ  رايسـنت   ويمالحظـات فرهنگـ    ورانيـ  مثـل ا يژه در جوامـع سـنت  يـ وه  ب(ورند  ن با يا گران بر شکنجه

   .بلند کنندتوانند از شرم سريگر نمي دي زندانا مرداني  ويشکنجه زنان زندان
 يکـاظم  قتـل زهـرا    از تجـاوز و  ي هنـوز مـدت    ،ان فـراوانش هسـتم    يـ انه بـا قربان   ين شکنجه وحش  ي ما همچنان شاهد ا    يران کنون يا در

ه همچنـان  يه سـرما ن شـکنج ين ماشيا ن نگذشته است ويان او ي که تنها جرمش گرفتن چند عکس از خانواده زندان         ينگارروزنامه
  . کوبديان خود را در هم ميقربان

دختـران   ن عمل نه تنهـا در خصـوص زنـان و   يا ده است و  شران بدل   يا  شکنجه در  ي اصل ي از ابزارها  يکيعنوان  ه  امروز تجاوز ب  
د بـه  يـ رابـر تهد ب  امـروزه در يارد، البتـه بمانـد کـه عـده    يـ گي قرار مـ يبردارز مورد بهرهيرد بلکه در خصوص مردان نيگيصورت م 

هـا مجبـور    که در روزنامـه ياسندهي بطور مثال نو، نیستنديعين موضوع در سطح وسيحاضر به افشاء ا   کنند و يتجاوز سکوت م  
ان چنـد  يـ  عنـوان نمـوده بـود کـه بازجو    يک جمـع خصوصـ  يـ  وطـن کـرده فقـط در      ياکنون جال  شده بود و  به نوشتن ندامت نامه     

  ي عـروس شـو  ديـ نـد امشـب با   يگويبـه او مـ    )  مرد يزندان( يبا مراجعه به درب سلول زندان      رند و ن کار آماده دا   ي ا ياوباش را برا  
ن موضـوع اشـاره داشـته کـه      يـ  بـه صـراحت بـه ا       »ينا مطلبـ  يسـ « ي آقـا  ي البته بـه تـازگ     .ن مجمل يث مفصل از ا   يخود بخوان حد   تو

 ن تـو يآباد که به جـرم شـرارت آوردنـد بنـداز    وباش نظام اا  شش ت  ن با ين را ببر  يا "دارندياعالم م  کنند و يد م يرا تهد  ان او يبازجو
د ياد اسـت کـه شـا   يـ ار زي بسـ »هـا يعبـاس عبـد  «م مثـل  يـ روز رژيـ اران دي يهاگفته البته نا"ادين حالش جا بَدبِ بش را ي ترت ،ه سلول ي

-ي مـ ي چـه تـوقع  ي انقالبـ يهـا ان از آنان در مقابل انس،دهندين اعمال را انجام مي خود ايهاي با همپالکيجه گرفت وقت يبتوان نت 
  .توان داشت

   
   :)امتيق(ها تابوت) ۶

ران اسـت کـه   يـ  ايهـا ن دوران شکنجه در زندانيتراهي از س  يکيشدند  يده م ي که نام  يزيا هر چ  ي ها و  تخت ، جعبه ،امتي ق ،تابوت
   .کندي ميشجاعت را تداع ثار ويا نفرت و همواره کابوس ننگ و

شـکنجه   ت ويم جنايرژ گذشت ويست مي کمونيروهاين  ويانقالب  وياسي سيروهاي گسترده نيهايريسال از دستگ  ش از دو  يب
ان بـا  ينـه در هـم شکسـتن زنـدان    يدر زم د ويـ دي اعـدام خـود را موفـق مـ    يهـا تنها در گسترش جوخـه سال  ن دو يدر ا  يدارهيسرما
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ه يـ  نتوانسـته بـود در روح  ،م در آمـده بودنـد  يـ  رژانـت خـود بـه خـدمت    ي محدود که با خيبه جز تعداد   شکست روبرو شده بود و    
  .جاد کندي اين درون زندان خلليمبارز

گـر  ي کـه د يچنان شکسـت  را در هم بشکند      )انيزندان(ها   آن .خواستيا قبول مقررات نبود م    يشدن  اش مسلمان م مساله يگر رژ يد«
   ٣٧»ل گردديزه تبديانگيب ت ويهوي بيبه موجود دا نکند ويم پيامکان ترم

امـت  يحصـار ق  زنـدان قـزل  يعنـوان خـدا  ه  ب)يحاج داود رحمان(تاجر آهن  شود ويم دست به کار ميط است که رژين شرايدر ا 
  .دشويکار مه ها دست بتابوت ها وجاد جعبهيبا ا سازد ويپا م بر
 يهـا  تمـام حکومـت  يمعنـا چ کـس بـه   ين هـ يـ ا(رسد يچ کس نمي کردم که به مغز هياختراع:  کرديحاج داود شروع به سخنران  «

راحـت    براتـون قبرسـتون سـاختم تـا    ،نمکَن ِبيزمِي خوام نسل تون رو از روي م،ش منه يشما پ   درد يدوا ".) بود يدارهيظالم سرما 
   ٣٨..."ديآئيرون نميست بيگه کمونين قبرستون دياز ا. ديبش

 دسـتگاه کـه   ، تـابوت ، جعبـه ،قبـر (امـت  يدام به ساختن قک اق ي واحد   يهانهي از قرنط  يکي با استفاده از محوطه      يحاج داود رحمان  
ن شـکل  ي بد.نه زديک محوطه قرنطيبا استفاده از نئوپان دست به تفک نمود و )برديشتر به کار مي را خودش ب  ين اصطالح آخر  يا

  .نهاد بنا ها راها تابوتن نئوپانيبا نصب امتر  به طول دو ن حدود ويهم" باي تقريارتفاع  متر وي سانت۸۰" بايکه تقر
 يهـ يتنب ۸ان زن در بنـد  ين شـده زنـدان   يچـ  گـل   نداشـت و   يده اطالعـ  يـ ن پد يـ  از ا  يالب بندها کس  غتوان گفت که در     ي م يبه راحت 

  .ن مجموعه اضافه شدندي به ايگريزنان د پس از آن مردان و و .ن شکنجه بودنديان اين قربانياول
مـدت  " ن جمله را بخوانميوار اي دي شد تا رويفرصت  برد و ي او مرا به دستشوئ    .ل دادند ي تواب تحو  يک زندان ينجا مرا به    يدر ا «
   ٣٩».تر باشد آن مناسبيا قبر براينظرم واژه گور ه  دستگاه بردند که بيعاقبت مرا به سو". برمي ماه است در دستگاه به سر م۶
  هـر ،ديـ خوابيوقت مـن گفـتم مـ        هر .ديزني حرف نم  " اصال يعني ،ديبعد خند  ود  يزنيبرمتون بدون اجازه حرف نم    ي که م  يجائ«

قـه وقـت    يدق ۱۵ يا هفتـه  ،کشـد يشـتر طـول نمـ     يقـه هـم ب    يک دق يـ  ،ديـ روي م يشوئ سه بار دست   ي روز ،ديخوريوقت من گفتم م   
د بـا  يخواه اگر ب،دينينشي فقط چهار زانو م،د سرتون باشهيچادر هم با. ديبردار روزبندتون را شبانهد چشمي حق ندار .حمام است 

ن يـ  ا...ديـ خوابيشـب هـم مـ    ۹ دارباش است ويصبح ب ۷ به حالتون ساعت ي وا.دياوريب صدا از خودتون در    د و يريهم ارتباط بگ  
  . بوديسخنان حاج داود رحمان

 ،مـان  گـرفتن اعتقـادات    ي بـرا  ي اسـالم  ي جمهـور  .د مـا نگذاشـته بـود      يـ  عقا ي دست رو  ي اسالم ي جمهور ،ها چون تابوت  يدر جائ 
دن و ي اراده شـن ،!!!ي حـق خسـته شـدن نـدار     ، راه نـرو   ،ني نبـ  ،د حرف نزن  يي بگو ي به انسان  .دير کش يز به زنج  يمان را ن  يانسان زيغرا
ن شکنجه متوسل شده بـود کـه مـا را از        يتريانسانريغ ن و يترفي به کث  ي اسالم ي جمهور ،با ماست   رفتن تو  يدستشوئ دن و يخواب

   ٤٠».کرديهم جدا م
هـا  نيدن بهتـر يامتش در حـال بـه مسـلخ کشـ    يشده قزل حصار با ق     تاجر آهن خدا   شد و ي م ي سپر يکه به کند   يلحظات ساعات و 

 ي اگـر چـه بـودن کسـان    .کردنـد يپودشان احسـاس مـ   و کشان را در تارستم ارگران وک عشق به ،تيانسان  ويآزادبود که عشق به  
ن افـراد فشـار   يـ  ايـدن اگـر چـه  بـا بر   . وسـتند يوزگـان پ يدر  ن ويصـف خـائن  بـه   از راه باز ماندند و  ادامه راه را نداشتند و  يارايکه  
 بـود  يان خـواب خوشـ   ي زنـدان  ي لذت در هم شکستن تمام     ي ول ديگرديان وارد م  يگر زندان يد امت و ينان ق ينش بر تابوت  ياندهيفزا

  .نخواهد شد ت بدل نشد وي به واقعي اسالمي خوانان جمهوري خداي تماميگز براکه هر
در آخـر بـه    گرفـت و يرا بـه بـاد کتـک مـ      ما کرد و يد م ي تهد ،ديکشياد م ي فر .زديم  داد ،شديها داخل سالن م   وانهي مثل د  يحاج«

   ٤١»...نجاين ايخواي ميها چ آخه کثافت.دي تون رحم کنبه جوِن: "افتاديالتماس م
ک يسـتر ي هيهـا ها که با مصاحبهيدن برين سرياز اولتوان پس ي را مي مورد نظر حاج داود رحمان    يبرداربهره ده و ين پد ير ا يتاث
 )بنـد مـردان چـپ   (حصـار  ک قـزل يـ ک واحـد  يـ ن صورت که در بنـد  ي بد. مالحظه کرد ، از افراد توام بود    يقابل کنترل بعض  ريغ و

ک قـزل  ياحد ک ويدر بند دآمده يط پد يح شرا يالبته نگارنده فقط قصد توض    ( نددکرامت  يق  مشابه تابوت و   يجاد فضائ ياقدام به ا  
 را در ين علنـ ين شـکل کـه تـواب   ي، بـد )سـه نمـود  يامـت مقا يق هـا و ط تـابوت يتوان با شـرا ي را نم يطيچ شرا ياال ه   و ،داردحصار را   

 حـق حـرف زدن   ،ش دادنـد يگر را افزايا به هر بهانه دي  پس از مالقات و    يهاجرح زان ضرب و  يم ها مستقر نمودند و    اتاق يتمام
 ، صـابون ،ي پـودر لباسشـوئ  ، پتو، قند،يل دمپائياز قب(  تمام وسائل خود را ، مکلف بود  يزندان  هر .ان گرفتند ينزندا گر را از  يکديبا  
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  وي دوسـت ي کـه از آن بـو  ي هرگونـه حرکتـ  . قـرار دهـد  ،تعلـق داشـت    که بـه او يا در محدوده)...وان وي ل، قاشق ، نان ،ر دندان يخم
  آن پـس از ضـرب و  يسـزا  د ويـ گردي مي تلق"گرانيدادن به دهيروح"ه عنوان ن بي با گزارش تواب  ک لبخند ي ي حت ،آمديرفاقت م 

مثـل   (ي جمعـ يهـا يبـاز  حـق  يقـه هواخـور  يصـورت داشـتن چنـد دق    ، در يد جمعـ  يـ حـق خر   .ستادن بود ي چند روز سر پا ا     ،شتم
  .ديالم گردممنوع اع و  لغويکمون  ويچسب اشتراک برباره همه يغ زدن دو نفره و، قدم..).بال وي وال،فوتبال

-هيـ رد تنبن موايک از ا ي از هر    يچيسرپ ن قرار گرفت و   ير نظر تواب  ي ز )دنيخواب نشستن و (ن  يزم ها و  تخت ي رو ينوبت جابجائ 
 يا در فضـا يـ  د ويها دراز کشـ  تختيها در روين پخش سخنرانيشد در حيط مين شراي قبل از ا. داشت ي را در پ   يدي شد ياه

 يا رويـ ن باشـد  ي زمـ يشـان رو يکـرد کـه جا  يفرق نم (" د اجبارا ي همه با  ،ش آمد يط پ ين شرا ي ا يت وق يها قدم زد ول   محدود سلول 
ن يـ  گوش دهنـد کـه ا  ،شدي پخش ميدئولوژي اياسي که تحت عنوان مباحث س   يفياراج  و هان مصاحبه يبه ا   و دنشستني م )تخت
د يـ ت باين وضـع يـ سـکوت مطلـق در ا  ...  ويملـ  آي جـواد ، بـاهنر ،ي بهشـت ،ي سـبحان ،يزديـ شـد بـه مصـباح    يها مربوط مـ  يسخنران

گـه  يتمـام شـد د  : گفـت يخاک کردن مـ  و گرد  با حضور در بند ويبار هم حاج داود رحمان کي ند روزچ هر .ديگرديمراعات م 
   . داشته باشميدم با شما چه رفتاري تازه فهم.ستيها نيريبم  از آن تويريبم ن تويا
-ي مـ يبهـار هـم گذشـت تـا کـ     : گفـت يم کرد وي ميبه زعم خود سخنران  آمد و يسالن م  مرتب به    يدر ماه رمضان حاج رحمان    «

ک آدم سـالم را از پـا در آورد   يـ توانسـت  يکـرد کـه مـ   يش دعوت ميها لگديهمانيها را به م  د؟ سپس بچه  ينينجا بنش يد در ا  يخواه
 عضـالت را بـر   ي بـود کـه گرفتگـ   يمثـل ورزشـ   ،حرکـت نشسـته بودنـد   يبـ  ک مکان چهار زانويها بود در   که ماه  ها بچه ي برا يول

   ٤٢».کردي شکنجه انتخاب ميگر براي دياوهيش"  دارد مسلمايها چه اثرن لگديدانست که اي مياگر حاج کرد ويطرف م
 وابم ودادند بخـ ين شب بود که در همان حالت به من اجازه نم        يچند: کرد که يف م ي مجاهد تعر  يها از بچه  يکيه  يفرزاد گرانما 

 در يدانـم چـه مـدت بـود ولـ     ي نمـ . خوابم ببـرد ،گذاشتندينم  سرم بودند وين به نوبت باالي در همان حالت نشسته هم تواب  يتح
 از ياعـده  حـاج داود و  ها روشـن شـد و  باره نورافکنکيم که اه شديکيهمان حالت که نشسته بودم احساس کردم وارد غار تار  

 و شـدم کـه بـا داد    وربه تواب پشت سـرم حملـه   چشم بندم را باال زدم و  بلند شدم و   ه از جا  ن مرا به گلوله بستند ناخود آگا      يتواب
د بـا  يکردم که حاج داود هم سـر رسـ  يگر دست خودم نبود به همه طرف حمله م    يگر به کمکش آمدند من د     ياد او چند نفر د    يفر

  شـرح مـا  يدم فقط احساس کردم تواب اوليفهميم را ن  يزيگر چ يتا رمق داشتم مرا زدند د      ختن سر من و   ي ر يچند پاسدار همگ  
 يدم کـه حتـ  يـ  خوابيدانم چه مدتي راستش نم.اجازه دادند بخوابم  ودپس از آن مرا به تابوت خودم برگرداندن      دهد و يوقع را م  

  .دارم نکردنديهم ب  نمازيبرا
 ي را بـرا ي خاصـ يروزهـا قـرار شـده باشـد    شـان بر ني بـ يهمـاهنگ   داشـته باشـند و  يگـر تماسـ  يدکـه بـا هـم     نيـ جواد بدون ا    و يعل

 کـه  ي طـور يعنـ ي غـذا خـوردن بـا صـدا      ،دراز کردن پا  " مثال(ر پا گذاشتن مقررات     ين کرده بودند که در آن روز با ز        يخودشان مع 
قـول   ه بـ .کتک بزننـد  رون بکشند ويها را بآن ن به حاج داود گزارش داده ويکردند که توابي ميکار) ...قاشق به بشقاب بخورد و 

  گـوش خـراش و  ياز صـدا   وشـدند ي از آن مکـان خـارج مـ    ي اول از همـه مـدت کوتـاه        ،زدنـد ير چند نشان م   يک ت يخودشان با   
 ي از کرخـ يو بدنشان تا حدود  ورزش کرده بودندي بعد با کتک خوردنشان به نوع   .کردنديدا م يسوهان مانند بلندگوها نجات پ    

  .نديه نماي وارده را تخلي روحي فشارهايحدود ر ضربات تاين زتوانستند با دادزديهم م  وآمديرون ميب
غات خرد کننده بـودن بـا درد حاصـل    ير بمباران تبليچشم بند نشستن در ز ک جا نشستن با چادر ويماه در  ۹ . ماه گذشته بود  ۹«

شـان بـه ابـزار سـوء     ل شـدن يبـد ت ن دوسـتان و   ي در هم شکستن بهتـر     يبا درد توانفرسا   د و يچيپيبند بدن م   که در بند   يحرکتياز ب 
هـا نفـر از دوسـتان سـابق      بلکه دربـاره ده ،م شکافتندي رژي خود را برايهاشهيبم اند  و ري که نه تنها ز    ي بودند کسان  .مياستفاده رژ 
   ٤٣». کردنديسيخود تک نو

 نمـودن  يتهـ  ت ويوردن انسـان  به زانو درآيستم جهنمين سيگردانندگان ا  ازيکي به عنوان    يتوان حاج داود رحمان    تمام تالش و  
ا يـ  و آوردنـد يهـا در مـ  مارسـتان ي سـر از ت ،ي گردند کـه پـس از رهـائ   يشان احواليا دچار پري که يطوره  ب،ان بود يت زندان يشخص

   .نه مشاهده کندي در آيک انسان حتياز شرم نتواند خود را به عنوان چ زمان يه يزندانشدن که چاله مخرد شدن و
- چشـم ،ميهـا  چشم،ميها چشم،يبه تمسخر گرفت دم رايعقا  احساسات و،يم را در گلو خفه کردي صدا،گفتمدر درون به خود   «
 نفـرت را در مـن   ، در قتـل گاهـت  ،گاهت در شکنجهيبا به من داد ي ز يا تجربه ي حاج داود رحمان   يراست...  دستانم ، دستانم ،ميها
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چـه   کـنم و ي احسـاس مـ  يدارهي در مقابـل نظـام سـرما   ياز هر لحظـه ا تريرا قو  من خودي حاج داود رحماني آها،يپرورش داد 
 ضـد خـود را   ،با استثمارش  با رشدش و،ه در درونش يرا که سرما   "فستيمان"ن اصل   يپوست خود ا   با درک کردم با گوشت و     يز

   ٤٤.» دهديپرورش م
  

  مرحله سوم
  :رانيا امروز يهازندان شکنجه و

 ت ويــم جنايــرژگــر اقشــار جامعــه يد ان وي دانشــجو،انيــ فرهنگ، زحمتکشــان، کــارگرانشيبــه افــزا اعتراضــات رو بــا تحرکــات و
تنهـا   نـد و يبي خـود نمـ  يش رو ي در پـ   ي مردمـ  يهازشي از خ  يري جلوگ ي برا يگرياعدام راه د   شکنجه و  جز زندان و  ه  سرکوب ب 

ه روزه مـردم شـاهد   گـر همـ  ي ديرها کـه در کشـو  ين رو در حـال   يـ  از ا  .دانـد يشـکنجه مـ    چاره کار را استفاده از اهـرم خشـونت و         
 هسـتند کـه روز بـه      يديـ  جد يهـا ران هم شاهد احداث زنـدان     ي مردم ا  ، هستند يحيمراکز تفر  و هامارستانيب  مدارس و  يگشائباز

 يهـا  در تهران تـا سـرداب  ...دان ونک ويم جاده ساوه و  گرفته تا فرودگاه و۵۹ و ۵۸ از زندان .شوديها افزوده م روز به تعداد آن   
م يـ زان هـم رژ يـ د بـه همـان م  شـو ي افـزوده مـ  ي هر چه بـه وسـعت اعتراضـات مردمـ    .زيتبر ه و ياروم اراک و  رشت و  نمور مشهد و  

  . سازديز مي که در راه است خاکريلي سيال خام خود براي وبه خ.ندي بي مردم تدارک مي شکنجه را برايابزارها
 در يسـع  ......) وي جـان  ي الجـورد  ،يامثال حاج داود رحمـان    (اموفق گذشتگان   ات ن يران با استفاده از تجرب    ي ا يهاامروزه در زندان  

 اغلـب  ي بـرا يگـر يا جعبـه را بـا روش د  يـ  امت وي ق،هاتابوت" تر مثال مدرنيوه هايات دارند البته با شين تجربينه از ا  ياستفاده به 
نتوانسـتند   ط قـرار گـرفتن و  ين شـرا يـ ره در ايـ غ هـا و يعبد ها وامک پورزندي سوها يسازند که امثال دکتر سحاب    يان اجرا م  يزندان

  .دهنديمه مااد و ماننديم و  که ماندنديناميب ها چه اشخاص گمنام ونيادامه دهند در کنار ا
طـور کـه    همـان .زنـد يمواد مخـدر حـرف اول را مـ         و يد به مسائل جنس   يتهد کابل و   مثل تجاوز و   ييها شکنجه يط کنون يدر شرا 

روابــط  "کننـد، يف مـ يــ هـم رد يمنکراتـ   وياتهــام اخالقـ   دويکـ ي يا مطبوعـات يـ  ياســيکنـار هـر اتهـام س    :ديــگويمـ  »ينا مطلبـ يسـ «
ح بـه  ي صـر ميبـازجو  ...ينـه مـدرک     هست و  يهر چه که دستشان برسد، نه سند      " مصرف مواد مخدر  " و   ،"شرب خمر  "،"نامشروع

-يمـ " انـد زنا داشته دهند با توين االن شهادت ميستند که همشش تا زن ه"ن جا ي هم،يکه اگر به اتهامات اعتراف نکن  من گفت   
بارهـا   بـرد و ي خـوابم نمـ  ،شـدند ي شکنجه مي استغاثه زنان تن فروش که در بند کنار      يها از صدا   شب ،زنديدانستم که بلوف نم   

   ٤٥".نديگويت ميا برايا بگو ي"کنند، ي مي هر کاريخورند در قبال آزاديده بودم که قسم ميشن
 ياژهيـ  ويهـا  خودشـان زنـدان  يبـرا ) هـا  آنيهـا ر مجموعـه يـ  زيحتـ ( متنـوع  ينهادهـا   ارگـان و   کيـ  که هـر   نينظر گرفتن ا   با در 

 ،را انـدرزگاه  هـا زنـدان " طور که قبال همان،خواننديالبته خودشان بازداشتگاه م( يهائتوان به تنوع شکنجه در زنداني م .اندساخته
ــدامتگاه و ــ... ن ــاه  )خواندنــديم ــل زنــدان فرودگ ــاد  عشــرت، مث ــمارها( ۵۵  و۵۹ و ۵۸ ا دريــآب ــاخته يش  ،نيــاو و ۶۴ ) خــود س

ابـان  ي خي سـپاه در انتهـا     ي قرارگـاه مرکـز    ،ني دانشـگاه امـام حسـ      ، جاده ساوه  ، اتوبان کردستان  يکينزد  ونک و  ي حوال ،دشتگوهر
 متشـکل از  يژه رهبـر يـ گـارد و   ايـ ژه سـرکوب    يو گارد (ين در محل آموزش نظام    ي، ورام هي افسر يوم ورزش ي پشت استاد  ،يروزيپ

 بـه شـکنجه    يگروهـ   و يقه شخصـ  ي براسـاس سـل    ينهـاد  ارگان و   که هر شخص و    .برديپ...   و )ي تونس ،ي سودان ،ين عراق يمعاود
ر شـان کـه فقـط د   يهاهـا از اهـداف و آرمـان       کردن انسـان  يهم ته آن ک هدف مشترک هستند و    يالبته همه در    (پردازند  يان م يزندان
هـا  ن زنداني شکنجه در ايمد روز شده جار  وي از ابزار اصليکيهم ذکرشد  طور که در باال همان.) از موارد موفق بودند  ياپاره

ن يـ  بـه ا ينگـاه  ي، مردمـ  ي، دانشـجوئ  يابـان يشـدگان تظـاهرات خ    ري از دستگ  يکـ ياز زبـان    ر  يـ  در ز  .د به تجاوز است   يتهد تجاوز و 
  .مياندازيگردد ميحال حاضر اجرا مگر آن که در ي داع نوا شکنجه و

 او گـزارش  .ديتوان شني م، است)مردان (ياسيان سيهشت که بند زندان   ک و ي آنان را از بند      يصدا  متعلق به زنان است و     ۹بند  «
 بـه بهانـه   ن بنـد يـ ا  مـردان زنـدانبان دختـران را در   .ديتـوان شـن  يها را م آنيصدا شد وين بند به دخترها تجاوز م    يکند که در ا   يم

  »...وزنند يکتک م کنند وي لخت م،گرفتن اعتراف
ن زن را مجبـور کـرده بودنـد    يـ ا  و) نگارنـده –امک پورزنـد اسـت   يمنظـور خـواهر سـ   (ش بـوده    کـه دوسـت خـواهر      يسـال انيزن م «

د، زن يـ اين در" ش بعـدا يکـه صـدا  نيـ  ا يپـس از گـرفتن اعتـراف بـرا          داشته است و   يامک پورزند رابطه جنس   ياعتراف کند که با س    
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اط زندان صـحنه سنگسـار   يدر ح اند ورا کفن پوشانده  اويحت  به سنگسار محکوم کرده بودند ويشيک دادگاه نمايچاره را در   يب
چ کـس  ي کـه بـه هـ   يرا سنگسار نکنند به شـرط  کند تا اوي ميانيپادر م) به ظاهر(ک حاج آقا  ي تا باالخره    ،را هم آماده کرده بودند    

  »...ف نکنديتعران را ين جريا
کـف   وار ويـ  کـه د يمتر ۶ "ک اتاق حدودا  يدر  : رودين م يزمريسه طبقه ز   خورد و يک ساختمان وجود دارد که پله م      ين  يدر او «

هنگـام کتـک خـوردن    ... زدنـد يلگـد مـ   بـا بـاتوم و   کردنـد و يزان مـ يـ ره مانند از پا آويک حلقه دايان را از يزندان آن از مرمر بود و  
شـدن  حـال شکسـته   کـه زانوهـا در   کـرد يدا مـ يـ ن احسـاس را پ   يـ خـوردن آدم ا   در اثر تـاب    کند و يه تاب خوردن م    شروع ب  يزندان

 اسـت کـه طنـاب بـه     ياديـ ار زيست بلکـه فشـار بسـ   يلگدها ن ن نوع شکنجه باتوم ويز اين چيدهد که بدتر ياو گزارش م  . ..هستند
کـه کلـه آدم در حـال    دهـد  ين احسـاس بـه آدم دسـت مـ    يـ  اي کوتـاه کند و البته به علت کلـه پـا بـودن پـس از مـدت          يپاها وارد م  

  ».ستندين هفته قادر به راه رفتن نيندچ گاه تا ،شونديق شکنجه مين طري که به ايانيد که زندانيگوي مي و.دن استيترک
 خواباننـد و يمرمـر مـ   سنگ ي را بر رويو کنند وي را لخت مادر زاد م  يگر شکنجه آنست که زندان    ينوع د : شکنجه با قطره آب   «

 اسـت کـه اتـاق    ين در حـال يـ  ا،زنـد يري مـ ي زنـدان يشـان يهـا قطـره قطـره آب بـر پ          ساعت يبعد برا  بندند و ي را م  ي و يپا دست و 
  » محض فرو رفته استيکيشکنجه در تار

 يک آفتابـه خـال  ي نشانند وي مخصوص ميک صندلي ي را رو يدهد که زندان  ياو گزارش م  : يضه زندان يزان کردن وزنه از ب    يوآ« 
 بعـد در داخـل   .ن باشـد ي تا زميمتري سانت۱۵ ي ال۱۰با فاصله   که آفتابه به صورت معلق و  يبندند طور ي م ي زندان يهاضهيبه ب  را
-يشـتر از او اعتـراف مـ   يهـا ب ضهيفشار بر ب  شود و يتر م ني که آفتابه هر لحظه سنگ     يدر حال  وزند  يرين آفتابه قطره قطره آب م     يا
   ٤٦».رنديگ

   .يدارهي است ماندگار از نظام سرمايارمغان ر ويان ناپذي پايمعضل اعدام ، شکنجه،زندان
 يبـرا ن آ يات ضـد بشـر  يـ  جناينوشـته تمـام   نا ابعاد ناگفته و،راني اي اسالمي جمهوريم ضد خلقي رژي که با سرنگونبه اميد آن  

  .دشوشکار ان آي جهانيتمام
                  

      :هاسيرنويز
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  .۹۰ ص ،کي جلد ، کتاب زنداني، آدمي  آبرو:البرز  21
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