
  
  

  شکنجه

، پيش و به ھنگام اعدام و يی، زندان، بھداری، دادگاهھای جسمی و روانی در دوران بازجو شکنجه
ھای  شد؛ گونه ی زندانيان اعمال می ھايی که بر خانواده تداوم آن پس از آزادی از زندان؛ شکنجه

  ... وشکنجه
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ميان مظالم بشری ھيچ چيز به قدر ايراد تعمدی درد و رنج، ناموجه و نابخشودنی 
ی خوار و خفيف کردن انسانی در بند، توھين به ساحت  نيست و ھيچ چيز به اندازه

.شود مشترک بشری محسوب نمی  
 

١٩٨۴الملل،   بين سازمان عفو  
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يابی  ترين و کارسازترين ابزار برای دست  را به عنوان اصلیی گسترده از شکنجه استفادهگر بھای سرکو تمامی رژيم
ھای مترقی و مبارز و مخالف خود  به اطالعات به منظور دستگيری، سرکوب، فروپاشی و نابودی نيروھای سازمان

کند، تداوم شکنجه، آزار  بگر دنيا متمايز میھای سرکو چه که رژيم جمھوری اسالمی را از ديگر رژيم آن. شناسند می
يی و در دوران تحمل کيفر و حتا بعد از آزادی از ھای خودسرانه و غيرانسانی بعد از دوران بازجو و اذيت و اقدام

در نظام . گيرد جاست که خانواده و کودکان زندانيان را نيز در بر می ھای سرکوبگرانه تا آن ی اقدام دامنه. زندان است
  :گيرد جمھوری اسالمی شکنجه در سه مرحله و به سه منظور انجام می

  ؛ ) و محافل قضايی رژيماعتراف نزد بازجو( برای دست يابی به اطالعات و تشکيل پرونده - ١
  ؛ )ھای جمعی  گر رسانهزندانيان، راديو و تلويزيون، مطبوعات و دي(  برای اعتراف به گناه و جرم در برابر جمع - ٢
، چه بر زبان آورده شده از طريق مشارکت در شکنجه  و نشان دادن و اثبات آن"اسالم" و بازگشت به دامان  توبه- ٣

ه چنين برای نيل ب .يی، جاسوسی، زدن تيرخالص و يا ھمکاری در حلق آويز کردن ياران و دوستان پيشينبازجو
ای از  شود که پاره ی ديگر توسط عوامل رژيم اعمال می ھای خودسرانه اھدافی، انواع شکنجه، آزار و اذيت و اقدام

 در .ام به چشم ديدهخود که بپردازم  مواردیام تنھا به ذکر  در اين راه تالش کرده. شوند جا آورده می ھا در اين  آن
چندين منبع موثق از  ام که قت و وسواس زياد، فقط موردھايی را ثبت کرده نيز ، با رعايت دمحدودارد ای مو پاره
ی روزمره در   ھای وحشيانه دانم که تنھا بخشی از واقعيت شکنجه و آزار و اذيت و اقدام  ھمه می  با اين.ام شنيده
 و آزار و اذيتی  کنجه شمواردنبايد از نظر دور داشت که ھر يک از . ام ھای جمھوری اسالمی را عنوان کرده زندان

بار جسمی و روحی شديدی روی قربانی داشته که گاه تا آخر عمر از  که در زير آمده است، اثرات و عوارض زيان
  . رود بين نمی

  
  يی در دوران بازجو  شکنجه١

ی  توان به  دو دسته شوند، می  اعمال میھای رژيم يی در زندانھايی را که در دوران بازجو ترين انواع شکنجه شايع
  .جسمی و روحی تقسيم کرد

   
  ھای جسمی  شکنجه١-١

  
  ھای توأم با آن  کابل زدن و شکنجه١-١-١

ای کثيف يا جوراب در   به کف پاھا در حالی که کھنه زدن کابل در قطرھای گوناگون در مراحل مختلف شکنجه- 
 ؛اند دھان زندانی فرو کرده

   زدن کابل به پشت کمر و باسن؛- 
  ، آلت تناسلی؛)حد سر در گوھردشت( زدن کابل به سر- 
   شده و بانداژ شده؛  کابل زدن روی پاھای شکنجه- 
  شده و بی حس شده؛  کشيدن جسم سخت، نوک تيز يا برس سيمی به پاھای شکنجه- 
  شده؛ ه باال و پايين پريدن روی پاھای شکنجه اجبار زندانی ب- 
   شده با پوتين؛  لگد کردن پاھای شکنجه- 
  قطع عضو زير کابل، قطع انگشت و ناخن؛- 

ين و تر ، کارسازترين، وحشيانهدر واقع اين نوع شکنجه. تر از زدن کابل به کف پا نيست ای دردناک ھيچ شکنجه
  .ترين نوع شکنجه است شايع

  
   آويزان کردن- ٢-١-١

  ؛ھا و روزھای متوالی ھا به شکل قپانی و رھا کردن زندانی برای ساعت  بستن دست- 
ھا و فشار آوردن   روی دستی قپانی، خواباندن زندانی روی تخت، نشستن يک بازجو  ترکيب بستن دست به شيوه- 

  شود؛  زمان از دو سوی به کف پای زندانی زده می کابلی که ھم ضرباتھا با  روی آن
   آويزان کردن از سقف توام با دستبند قپانی؛- 
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 و ھر بار با باز کنند  وصل میودش  به دری که باز و بسته می رادر اين حالت يک سر طناب.  صليبی بستن زندانی- 
کند بندھايش  ای که احساس می گونه شود، به ی کشيده میگاه، زندانی به صورت بسيار دردناک و بسته کردن در شکنجه

  شوند؛ از ھم جدا می
  ھا؛  ی دست  آويزان کرد فرد از سقف به وسيله- 
  ی پاھا و به صورت وارونه؛  آويزان کردن زندانی از سقف به وسيله- 
ی در اتاق ما، خود به ديدن آن ا ھادی خامنه( کابلضربات جوجه کباب، نوعی از بستن زندانی و توأم کردن آن با - 

  ؛)اعتراف کرد
  . ترکيب آويزان کردن با کابل زدن- 
  

  دنان  سوز- ٣-١-١
   داغ کردن؛ - 
   سوزاندن نقاط مختلف بدن با سيگار؛ - 
 يزدی ی محمود محمدی نامه( سوزاندن با فندک، سوزاندن با نفت و گازوييل و سوزاندن عورت با چوب گازوييلی - 

  ؛) نقل شده است که در کتاب خاطرات منتظری۶۶ در آبان ھا به خمينی  در زندانيکی از نمايندگان منتظری
ويژه  ابطه با متھمان دادگاهدر ر(شود  ھا که از آن به عنوان مراسم جشن تولد ياد می  روشن کردن شمع زير بيضه- 

  ؛)ام ًاز يک منبع کامال موثق شنيده. شد روحانيت در تھران به کار برده می
 .  سوزاندن با اتو و اجاق برقی- 
  

   ضرب و شتم- ۴-١-١
  و لگد به يکديگر پاس زندانی را در ميان خود به شکل توپ فوتبال با ضربات مشت چند نفر بازجو.  توپ فوتبال- 

  دھند؛  می
  ی سنگين و زنجير به نقاط مختلف بدن؛   زدن با چوب بيس بال و يا چماق، قنداق تفنگ، سنگ، وزنه- 
  ؛... شکستن دست و پای زندانی، دنده، از جا در آوردن کتف و- 
  شود؛ پا که منجر به شکستن ساق پا می فلزی به ساق ھای نوک  ضربه زدن با پوتين- 
  شود؛  محکم از دو طرف به گوش که ارتعاشات زيادی در مغز را باعث میضرباتارد کردن  و- 
ات ً که در زيرزمين آن واقع بود، غالبا با ضرب٢٠٩گاه  ھنگام بردن فرد به شکنجه(ھا   پرتاب کردن از بلندی و پله- 

  ؛)کردند ھا به سمت پايين پرتاب می مشت و لگد زندانی را از پله
   تمرين ضربات و فنون کاراته و جودو روی زندانيان؛- 
   نگاه داشتن سر در زير آب؛- 
   گرفتن از گيس و مو و کشيدن زندانی به روی زمين؛- 
  ی دمپايی پالستيکی   زدن ضربات سيلی به صورت زندانی به وسيله- 

 ياد "خوری ملی" محسوب نشده و از آن به ر و تعزي يان شکنجهيک از موارد فوق از نظر بازجو  ھيچ: توضيح
  ! شود  می
  

   انواع ديگر شکنجه- ۵-١-١
شود تا  گذاشته میسر خودی که بر  ؛ کاله)گرفت بطور گسترده مورد استفاده قرار نمی( استفاده از دستگاه آپولو- 

  ؛ او پيچيده شود  در گوش فريادھای زندانی در زير شکنجه
  ی مخصوص و دادن حالت خفگی به زندانی توأم با ضرب و شتم او؛   گذاشتن سر در کيسه- 
   شوک الکتريکی؛- 
   استفاده از باتوم برقی برای ضرب و شتم افراد؛- 
  شود؛ ھای برقی که ضرباتش باعث ايجاد شوک در زندانی می  استفاده از دستکش- 
  ی سنگين به بيضه؛   بستن وزنه- 
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 کرده و باعث بيھوش شدن  ھا فشار آورده و توليد درد وحشتناکی ھا در يک گوی ويژه که به بيضه يضه قرار دادن ب- 
  شود؛ زندانی می

ی در اتاق ا ھادی خامنه(ھای آب روی سر او که در دراز مدت کارساز است بستن فرد و چکاندن قطره.  قطره چکان- 
  ؛)ما اعتراف به ديدن آن کرد

  ؛)در تھران چندان معمول نبود... ( کشيدن ناخن و- 
 .)ھا معمول بود در شھرستان( فرو کردن ميخ در نقاط مختلف بدن زندانی- 
  

  ی جنسی  تجاوز، تھديد و سوءاستفاده- ۶-١-١
  ؛...يان، حکام شرع، پاسداران و تجاوز به زنان زندانی توسط بازجو- 
  يی؛ان و دختران زندانی به ھنگام بازجوی جنسی از زن  سوءاستفاده- 
  لخت شدن به ويژه در مورد زنان؛  اجبار زندانی به - 
  ھای جنسی به افراد، به ويژه زنان؛   زدن تھمت- 
  يی؛ھای زشت به زنان ھنگام بازجو  به کاربردن الفاظ رکيک و دادن نسبت- 
  در رابطه با زنان؛ تھديد به تجاوز جنسی به ويژه - 
 تجاوز جنسی مکرر به مردان، به ويژه در مناطق کردنشين به منظور تحقير، شکستن و گاه برای به ھمکاری - 

  ؛ھا  آن کشاندن
 د مردان به منظور تحقير آنان؛قع استعمال اشياء سخت در م- 
  ؛ )انزنان و مرد(  اجبار زندانی به اقرار نسبت به داشتن گناھان و انحرافات جنسی- 
  .ھا و جرايد عمومی کشور  تھديد فرد نسبت به انتشار اقارير او در روزنامه- 
  

   و آزار و اذيت در بھداری شکنجه- ٧-١-١
امروزه پزشک موظف است تا آخرين لحظه از محکومان به مرگ پرستاری و مراقبت کند و بدين ترتيب 

شان پايان بخشيدن   در رديف کارگزارانی جا گيرد که وظيفهی درد؛ در مقام مأمور آسايش و تسکين دھنده
. شود  به محکومان داروھای آرام بخش تزريق می ی اعدام نزديک است؛ ھنگامی که لحظه. به زندگی است

گيرد مانع از آن شود   در عين آن که زندگی را از محکوم می :اوتوپيای مالحظه کاری قضايی چنين است
 و  اش محروم کند بدون آن که درد و رنجی به او برساند؛ و را از تمامی حقوق ا که آن را حس کند؛

 1.کيفرھايی عاری از ھرگونه درد بر او تحميل کند
. آوردھای بشر سر جنگ و ناسازگاری دارد ھا قرون وسطايی است و با دست کارکردھای اين رژيم در تمامی زمينه

 بوده و کارشان تحميل درد به جسم و زشکی جزيی از سيستم شکنجهھای رژيم، بھداری، پزشک و کادر پ در زندان
  .روح زندانی است

 و يا پرسنل بھداری که منجر به کنده شدن پوست و بافت تر توسط بازجو  کندن بانداژ روی زخم با شدت ھر چه تمام- 
  شود؛  آسيب ديده می

  حسی موضعی؛ یھوشی و يا ب  عمل جراحی بدون بی- 
   در اختيار نگذاشتن داروھای مسکن؛- 
  ؛پيچيدند به دستور بازجو ِ قطع تزريق داروی مسکن در سرم زندانی تحت دياليز و کسانی که از درد به خود می- 
  داری؛ در بھ توسط بازجوھای ناشی از شکنجه  فرو کردن پنس و جسم تيز در زخم- 
 در باالی تخت بيماران و بررسی وضعيت آنان جھت بردن يان با انواع و اقسام وسايل شکنجه حضور يافتن بازجو- 

  ھای مکرر؛ گاه و انجام تھديد به شکنجه
 بتوانند زندانی بيمار مورد نظر را در ٢٠٩يان شعبه ھفت و  اجبار بيماران به کشيدن پتو روی سرشان، تا بازجو- 

   قرار دھند؛ ھمان اتاق روی تخت بھداری مورد بازجويی و شکنجه
  شد؛   در کنار تخت زندانی نيز به ھمين شکل عمل میاری دادگاهز در بھداری و برگ برای حضور حاکم شرع- 

                                                 
  .٢١ی   فوکو، صفحه  تولد زندان، ميشل–  مراقبت و تنبيه 1
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  حسی؛   کشيدن دندان بدون استفاده از داروی بی- 
   عدم رعايت موازين و اصول پزشکی در درمان زندانيان؛- 
  .بيشتری   تالش برای درمان مقطعی زندانی به منظور آماده کردن وی برای شکنجه- 
  

  :ھای روحی  شکنجه- ٢-١
  

  ی روحی زندانی در ارتباط با خانواده  شکنجه- ١-٢-١
  ؛...ندانی به زدن کابل به ھمسر، بستگان، دوستان نزديک و اجبار ز- 
ی ھمسر، پدر و  ھای استغاثه آميز و ملتمسانه  در مقابل ديدگان زندانی، شنيدن فرياد  کردن اعضای خانواده  شکنجه- 

  ؛ در زير شکنجه... مادر، فرزند و
  ؛)در، ھمسر و فرزند، خواھر و برادراعم از پدر و ما( تھديد به دستگيری اعضای خانواده - 
   گروگان گرفتن اعضای خانواده؛ - 
   گرسنگی دادن به طفل شيرخوار برای فشار آوردن روی مادر؛ - 
   کردن مادر و پدر در مقابل ديدگان فرزند خردسال؛  شکنجه- 
  ؛...)نواده وکشته شدن فرزند و يا اعضای خا( دادن اطالعات نادرست در مورد سرنوشت اعضای خانواده - 
  .ی اموال و در به در کردن خانواده و يا تھديد به انجام آن  مصادره- 
  

   خرد کردن شخصيت زندانی- ٢-٢-١
   اجبار زندانی به در آوردن صدای حيوانات مانند عرعر کردن، پارس کردن، قارقار کردن و يا صداھای نامفھوم؛ - 
  ی چھارپايان؛ يوه نشستن روی پشت زندانی و اجبار او به حرکت به ش- 
  ھای گوناگون؛  مسخره کردن زندانی با شيوه- 
  ؛... و"غلط کردم"، "گه خوردم"ھای تحقيرآميزی چون   اجبار زندانی به بر زبان راندن عبارت- 
  .ی کابل مورد استفاده در شکنجه  مانند انتخاب نوع و اندازه اجبار زندانی به انتخاب نوع شکنجه- 
  

  ... و اعدام مصنوعی- ٣-٢-١
  .ی اعدام و تيرباران افرادی که در کنار او قرار دارند  قرار دادن زندانی در جوخه- 
طناب به دور گردن زندانی انداخته شده و به آھستگی و با احتياط وی را ( اجرای نمايشی مراسم دار زدن زندانی، - 

اين عمل چندين بار تکرار . دھد ا شده و حالت خفگی به زندانی دست میپاھا از روی زمين جد. کشند باال می
  ؛)شود می

نامه، نوشتن اسم زندانی با ماژيک روی پايش که يکی از   بردن زندانی به اتاق وصيت و اجبار او به نوشتن وصيت- 
  مراحل قبل از اعدام است؛

  رای اجرای حکم اعدام و منتظر نگاه داشتن وی؛ھای متوالی زندانی در شب به منظور آماده شدن ب  فراخواندن- 
  ای که کسی از سرنوشت زندانی آگاه نشود؛  تھديد به کشتن و دفن جنازه در محلی نامشخص به گونه- 
  ؛) اوين۶٠تابستان ( و تھديد آنان به اعدام ی زندانيان در گودال افراد  خواباندن چندين ساعته- 
با توجه به سوابق امر و تجربيات زندانی، تنھا شکل  (ھای وحشيانه و کشتن زير شکنجه ه تھديد به اعمال شکنج- 

  .)تھديد نداشته است
  

  ھای دلخراش  اجبار زندانی به ديدن صحنه- ۴-٢-١
  ھای سياسی؛  ی افراد خانواده، دوستان و رھبران جريان  بردن زندانی بر سر جنازه- 
  ؛...ديدن جنازه در باالی دار، سطل آشغال و بردن زندانيان برای - 
  ؛ی ديگر زندانيان  دار زدن زندانی در مقابل چشمان حيرت زده- 
ی اعدام، زدن تيرخالص، حمل جنازه، دادن  ھا به شرکت درجوخه ھای اعدام و اجبار آن  بردن زندانيان به صحنه- 
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  ؛ ...شعار عليه قربانيان و
   ؛ی فرزند، ھمسر و بستگان به زندانيان ه نشان دادن پيکر درھم شکسته شد- 
  ...ی دلخراش اعدام ھمسر، برادر و   اجبار زندانی به ديدن صحنه- 
  

  ... وبند، سلول انفرادی  چشم- ۵-٢-١
  يابد؛  متوالی ادامه میھای  که گاه تا ماهشکنجه و يیبند در مراحل دستگيری، بازجو  استفاده از چشم- 
گاه اين مدت در . ھا و روزھای متوالی گاه و راھروھا برای ساعت يی، شکنجهی بازجو  نشاندن زندانی پشت در شعبه- 

  يافت؛  ھا ادامه می  تا ماهمشترک کميته
  ھا و روزھای متوالی؛ ن زندانی برای ساعتت بيدار نگاه داش- 
  يی در شب؛ ھای متوالی زندانی برای بازجو  فراخواندن- 
  ھای متوالی؛  برای مدت استفاده از سلول انفرادی- 
  ھا؛ ھای افراد درھم شکسته و گاه بحث با آن  اجبار زندانی به گوش کردن مصاحبه- 
  يی؛ بالتکليفی طوالنی زير حکم و يا زير بازجو- 
  .  يک  نداشتن مالقات با بستگان درجه- 
 

   و آزار و اذيت در دادگاه شکنجه- ۶-٢-١
  ؛ ۶١-۶٠ی ھا ھای سال ع در غالب دادگاهشر بند وعدم رويت حاکم  با چشم حضور در دادگاه- 
   روی او؛ ی شکنجه يی و اعمال دوبارهی پرونده  به بازجو  تھديد زندانی به پذيرش کيفرخواست و يا ارجاع  دوباره- 
   و يا عدم پذيرش کيفرخواست؛ در دادگاه"گويی دروغ" به خاطر  و شکنجه صدور حکم تعزير- 
   و تھديد زندانی به پذيرش کيفرخواست؛ در دادگاه حضور بازجو- 
 ؛  توسط حاکم شرع ضرب و شتم زندانی در دادگاه- 
 در ، برقراری دادگاه)ی ھفت  مھر در شعبه۵بعد از  (يی و در کنار تخت شکنجهی بازجو  در شعبه برقراری دادگاه- 

  ھای زخمی و مجروح ديگر بيماران زندانی؛ بھداری و در کنار بدن
شان برای ازدواج با پاسداران و افراد  گی  زنان زندانی از طريق طرح سؤال در مورد آماد اعمال فشار روحی روی- 

 و يی، دادگاهی مراحل بازجو  زن در کليه ھای زيادی به اين ترتيب، به ويژه از زندانيان تواب  سوءاستفاده. اللھی حزب
  مل آمده است؛دوران زندان به ع

   انقالب و دولت؛شان به دادستانی بخشی از اموال) بخشش( کردن  اعمال فشار بر روی زندانيان متمول برای ھبه- 
  ھای سياسی؛  و محکوم کردن گروه تھديد به پذيرش مصاحبه- 
  .  صدور حکم شالق در کنار محکوميت به زندان- 
   
   و رفتار وحشيانه پيش از اعدام، به ھنگام اعدام و تداوم آن بعد از اعدام شکنجه- ٢

شود عنصرنمايش و درد از اعدام گرفته شود و مرگ تنھا تالشی باشد برای گرفتن  ھای مدرن اعدام تالش می در آيين
   .حيات و زندگی از قربانی

ای ھمراه نشود يا آسيبی بر جسد وارد   از پيش با ھيچ شکنجه از يک لحظه طول نکشد،بيشترمرگی که 
ھا   که در آنای  ھای طوالنی ديگر از آن مرحله.  به زندگی اصابت کند نه به بدنبيشترنيايد، اعدامی که 

   2.د خبری نبو شد، ھايی متوالی تشديد می افتاد و با ضربه ھايی حساب شده به تعويق می مرگ با وقفه
کنون، ھيچ چيزی مانع از اجرای حکم اعدام نگرديده است، حتا  ايی جمھوری اسالمی از بدو تأسيس تادر نظام قض

چرا که . برعکس تالش شده است تا ھر چه زودتر حکم اعدام را در مورد قربانی اجرا کنند...  بارداری و بيماری و
ھا  ھمچنين تمامی تالش. قت بايد اجرا شوداعدام حکم خداست و حکم خدا نبايد روی زمين معطل بماند و در اسرع و

اما اين که چرا بعد از مرگی . ترين شکل از زندانی بستانند شود تا حيات و زندگی را به جانکاه به خرج داده می
گشت به يک اعتقاد قديمی که ريشه در دوران بربريت  می   بر،داشتند زندانی بر نمیی   جنازهجانکاه نيز دست از سر

                                                 
  .٢٢ی  ، صفحه تولد زندان، ميشل فوکو–  مراقبت و تنبيه 2
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  ."پس از مرگ نيز نبايد از تعقيب ُمشرك، دست بر داشت" که معتقد بودند طا داشتو قرون وس
  ھای مختلف؛   زجرکش کردن زندانيان به شيوه- 
  ی زندانی؛   شليک در رحم و بيضه- 
  تر کردن مرگ؛ کاه  تأخير در زدن تير خالص به زندانی به منظور جان- 
   شليک از کمر به پايين و رھا کردن زندانی؛ - 
   کابل؛ضربات و  مرگ در زير شکنجه- 
  ؛)ھا اتفاق افتاده است در شھرستان( زنده به گور کردن افراد- 
   مرسوم بوده است؛۶٠ی ھای اوليه دھه  کشيدن خون قربانی قبل از اعدام که در سال- 
   تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام؛- 
  يش از اجرای حکم اعدام؛ شالق پضربات محکوم کردن زندانی به تحمل - 
عبور ) ديوار مرگ... ( زندانيان محکوم به اعدام در مواردی از ميان تونلی از پاسداران مسلح به کابل و زنجير و- 

 مرگبار را بر سر و روی ضرباتپاسداران که به عدم بازگشت زندانيان محکوم به اعدام مطمئن بودند، . شدند داده می
  .بست جان زندانيان را به رگبار می ھای اعدام تنھا پيکر بی ھی جوخهگا. کردند  آنان وارد می

کسانی که در شدگان جنگ و   کشتهھای بردن زندانيان زير اعدام و کسانی که عمليات نظامی داشتند بر سر قبر- 
 توسط  زندانيان و شتم شديد ضربباھای جمعه  در شباين عمل  . از بين رفته بودندی مجاھدين ھای مسلحانه عمليات
  ؛ ھمراه بوددر محلاللھی  و اوباش حزبشدگان   کشتهی ھای تحريک شده خانواده

   خفه کردن به جای دار زدن؛- 
 قادر به ايستادن هھنگامی که زندانی به علت شدت جراحات وارد(  به رگبار بستن زندانی روی برانکارد و پتو- 

  ؛)نباشد
داختن طناب به دور گردنش در مواردی که وی به علت شدت جراحات وارده و يا فلج شدن  نگاه داشتن زندانی و ان- 

  قادر به ايستادن نباشد؛ 
  اند؛  شده   آويزان شدن از پای کسانی که به دار آويخته- 
   اعدام زنان باردار؛ - 
   دار زدن با جراثقال و گرداندن جنازه در شھر؛- 
  .ھای پر رفت و آمد ھای معروف و ديگر مکان ھا، پل  شھر مانند ميدانھای عمومی  قرار دادن جنازه در محل- 
 
  معمول و رايج در طول دوران سپری کردن محکوميتھای   شکنجه- ٣

بلکه با ) گرفت گاه به اين منظور نيز انجام می(ً در طول دوران زندان، نه لزوما برای بدست آوردن اطالعات شکنجه
لی از مقاومت در مقابل سيستم و ايجاد وحشت و اضطراب دائمی در ميان زندانيان، اعمال ھدف شکستن ھر شک

گران را انجام داده و بوسه بر آستان  يان و شکنجهھای بازجو آموزی بسازند که فرمان ھا افراد دست شد تا از آن می
  .  رژيم در جامعه شوند"اصالتحقانيت و "آنان زده و پس از آزادی از زندان نيز از مبلغان 

  
  داشتن زندانيان در فضاھای کوچک   نگاه- ١-٣

و عدم برخورداری  رحصا  متر مربع در قزل۴ھای مجرد با مساحت کمی بيش از  ھا زندانی در سلول  جای دادن ده- 
  از حداقل نور و ھوا؛

  ؛٢٠٩ھای انفرادی   در سلول شده حبس چندين زندانی به شدت شکنجه- 
  ؛ متر مربع در اوين٣۶ھايی با مساحت حدودن   نفر در اتاق١٠٠ تا ٧٠ حبس بين - 
  ؛)رحصا گاودانی قزل(ين امکانات اوليهکمترھای بسيار کثيف و نمور و تاريک بدون   حبس کردن زندانيان در محل- 
ی غذايی و محروميت استفاده از  با حداقل جيره) خانه تاريک(ھای تاريک و بدون منفذ گوھردشت  حبس در سلول- 

  شد؛ زندانی تنھا يک بار در شبانه روز به توالت برده می. توالت
ھا که گاه  سلول فاقد  ھا و سال  برای ماه...  و بدون امکان مطالعه، ھواخوری حبس کردن زندانی در سلول انفرادی- 

  زيرانداز، موکت و پتوی کافی بود؛
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   .ی کتک و انواع آزار و اذيت  ھمراه با جيره حبس کردن زندانی در سلول انفرادی- 
  

  خوابی و سرپا نگاه داشتن  بی- ٢-٣
ھای کوتاه مدت و  و ترکيب آن با نشستن) گاه تا ده روز(زھای متوالیبند به مدت رو  سرپا نگاه داشتن زندانی با چشم- 

  ی زندانی؛ ی اين سيکل تا شکستن اراده ادامه
و اجبار او به ) کرد  زندانی بايد پاھايش را به قدر شانه باز می(بند از شب تا صبح   سرپا نگاه داشتن زندانی با چشم- 

  ی اين سيکل برای روزھای متوالی؛ تا غروب و ادامهاز صبح ... انجام کارھای سنگين ساختمانی و
   داشتن زندانی از شب تا صبح در سرمای زمستان، در ھوای آزاد و بدون لباس گرم؛  سرپا نگاه- 
ھا در  شب اجبار زندانی به سرپا ايستادن و نخوابيدن در زيرھشت بند برای روزھای متوالی در حالی که ديگران - 

ھا مجبور به تحمل شرايط  ھا گوش تا گوش در کنار ھم خوابيده بودند و زندانی با ديدن آن طول راھروی بند و سلول
  شد؛  العاده وحشتناکی می فوق

  ھای شب؛ ھای انفرادی در نيمه  لگد زدن به در سلول- 
   ...خوابی مزمن به خاطر نبود جای خواب، روشن بودن چراغ اتاق در شب و  بی- 
  

   قفس، واحد مسکونی- ٣-٣
  ھای متوالی؛  نشاندن زندانی در جعبه با چشم بند برای ماه- 
  ھای متوالی؛ بند برای ماه  خواباندن زندانی بر روی تخت و بستن دست و پای وی به تخت، ھمراه با داشتن چشم- 
جا زندانيان ترکيب وحشتناکی از سرپا  مجاھد، در آنی زنان  ر ويژهحصا محل خاصی در زندان قزل:  واحد مسکونی- 

بند، حضور دائم  خوابی، زندگی با چشم ی دوستان، بی ايستادن مداوم ھمراه با ضرب و شتم و تحقير، اجبار به شکنجه
  کردند؛ را تحمل می...  در محل، فشارھای روحی مداوم، تحقير وبازجو

  ... متعارف مانند قرار دادن وی در کمد، توالت و ھای نا  حبس زندانی در محل- 
  

    و آزار و اذيت معمول در زندان ديگری از شکنجه  انواع- ۴-٣
 حمله و يورش پاسداران و مسئوالن زندان به بندھا و ضرب و شتم شديد زندانيان با کابل، زنجير، چوب، مشت و - 

  ؛...لگد و
جمعی کردن، در آن انداخته و به   به جرم ورزش دست راھا نفر تابستان دهاتاقی بدون منفذ که در گرمای :  اتاق گاز- 

  شدند؛ خاطر تعرق باال و نبود اکسيژن، افراد دچار تنگی نفس و غش می
ھا بگذرد، با کابل و مشت و  پاسداران در دو طرف به صف ايستاده و زندانی را که مجبور بود از ميان آن:  تونل- 

  دادند؛  ار میلگد، مورد ضرب و شتم قر
در ... مجبور کردن زندانيان به کارھای ساختمانی، حمل و نقل، تعميرات، نظافت و:  بيگاری کشيدن از زندانيان- 

ی بار و بارگيری، تخليه فاضالب، آسفالت کردن محوطه و بندھای  زندان، مانند کندن کانال، تفکيک زباله، تخليه
  ؛ ...ھای زندان زندان، شستن راھرو

  ھا به شکستن اعتصاب غذا؛ بردند و اجبار آن  و شتم شديد زندانيانی که در اعتصاب غذا به سر می ضرب- 
  ؛ھای انفرادی گوھردشت  ضرب و شتم شديد زندانی قبل از پخش غذا در سلول- 
فی کسی که در حال بردند به خاطر عدم معر می ھای يک بند به سر ی افرادی که در سلول جمعی کليه  تنبيه دست- 

  مورس زدن بوده است؛
  شد؛  تزريق دارو در زير پوست زندانی که منجر به زخم عميق می- 
  ؛)۶٧عام  بعد از قتل(خواندند   اجرای حکم شالق در ھر وعده برای زندانيان مارکسيستی که نماز نمی- 
  دانی؛ به بھداری نبردن بيماران و در اختيار قرار ندادن داروھای حياتی به زن- 
   گرسنگی مفرط دادن به زندانيان؛- 
  .ی جنسی نگھبانان و پاسداران مرد از زندانيان کم سن و سال  سوءاستفاده- 
  

جلد نخست: غروب سپيده 8 of 14 نه زيستن نه مرگ



ھدف کسب اطالعاتی که زندانی در دوران (رحصا  در قزلھای رايج در دوران تسلط بھزاد نظامی  شکنجه- ۴
  )يی ارائه نداده استبازجو

  ھا؛  شالق زدن با کابل در حمام بند و در زير دوش آب سرد در ھوای سرد زمستان در شب- 
  ی دوستانشان؛ ھا به شنيدن و ديدن شکنجه  بيدار نگاه داشتن افراد بند و اجبار آن- 
  سوراخ کردن گوش؛- 
   زدن آمپول ھوا؛- 
  ؛... زدن دستبند قپانی و آويزان کردن زندانيان- 
   ضرب و شتم شديد زندانيان؛ - 
  ھا؛  آن  خواباندن زندانيان کف راھرو بند و دويدن از روی- 
   زدن موی سرزندانی و ريختن آن در توالت و اجبار او به خوردن آن؛ - 
   اجبار زندانيان به زدن کابل به دوستانشان؛- 
ھا و   انجام ندادن فرمان تنبيه افراد به خاطر درستدادند و سپس  ھا فرمان می  اجبار زندانيان به انجام اعمالی که آن- 

  ! ھا  آن يا دقيق و صحيح انجام دادن
  
  ، آزار و اذيت و فشارھای روحی  شکنجه- ۵
  

   برای آزادی زندانيان ھای تحقيرآميز و ايجاد شرايط آزاردھنده  اعمال روش- ١-۵
و يا ابالغ حکم ثانويه مبنی بر اين که تا اطالع  عدم آزادی زندانيان پس از اتمام محکوميت و ابالغ حکم جديد - 

  مانيد؛ در زندان می) احراز توبه(ثانوی
  ھای اجباری به منظور آزادی از زندان؛  الزام به نوشتن انزجارنامه و شرکت در مصاحبه- 
  .از زندان الزام افراد به گذاشتن وثيقه، ضامن و سند ملکی بعد از اتمام محکوميت برای آزادی - 
  

  ھای ايدئولوژيک  فشار- ٢-۵
  ؛...ھای فرھنگی، مذھبی، سياسی و ھا و برنامه  اجبار به شرکت در کالس- 
  ھا شده بودند؛  ھای اجباری که زندانيان مجبور به انجام آن  اجبار به شرکت و تماشای مصاحبه- 
در مقاطع (در طول دوران زندان...  در جمع، ھمکاری با مسئوالن زندان و، اعالم انزجار اجبار به انجام مصاحبه- 

  ؛)گوناگون
  ؛به ھنگام رفتن به ھواخوری"  ای امامخمينی" اجبار زندانی به خواندن سرود - 
  ای بند؛ پخش نوارھای نوحه و زاری به صورت مداوم از بلندگوھ- 
در صورت امتناع زندانی، وی را تنبيه (  و يا مراسم مشابه اجبار زندانی به نوشتن مقاله برای سالروز ورود خمينی- 

  ؛۶ بند- رحصا قزل) کردند  می
بزرگداشت اعياد مذھبی و اجبار و ) مانند نماز و دعا( مجازات زندانيان مجاھد به خاطر انجام فرايض دينی جمعی - 

  زندانيان غيرمذھبی به خواندن نماز و انجام فرايض دينی؛
  ؛...ھای ملی مانند نوروز، شب يلدا و   ممنوعيت برگزاری جشن- 
شد  و ھای آمد  بند و محل و ديگر رھبران رژيم به ديوارھای، بھشتی نگارش انواع و اقسام شعارھا، سخنان خمينی- 

  زندانيان؛
ای به زندانيان بعد از موفقيت در انجام جنايتی از سوی عوامل رژيم و اجبار  خامه  تعارف کردن شيرينی و نان- 

  .ھای رژيم ھا و سوگواری زندانيان به شرکت در جشن
  

  ھا  ايجاد فشار از سوی تواب- ٣-۵
  ھا و عناصر خود فروخته؛ برداری از تواب  اجبار زندانيان به فرمان- 
  ھای رژيم دست دارند؛ ھا و کسانی که در جنايت  اجبار زندانی به زندگی در کنار تواب- 
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ھا و عناصر بريده و ارائه گزارش لحظه به لحظه از اقدامات زندانيان به   کنترل دائم زندانيان از طريق تواب- 
  .يان و مقامات زندانبازجو

  
   از توالت و حمام محدوديت در استفاده ايجاد - ۵-۴

  ؛)به علت قرار داشتن توالت در سلول(ھای انفرادی  اجبار زندانيان به استفاده از توالت در نزد ديگران در سلول- 
  ؛) نفره١٠٠ تا ٨٠ دقيقه برای اتاقی ٢٠( عدم فرصت کافی برای استفاده از توالت و حمام- 
 به توالت ھنگام لزوم و نياز فوری، مجبور شدن زندانی به رفع جاحت در حضور  اجازه ندادن به زندانی برای رفتن- 
  ھا نفر؛ ده
   کرده بودند؛ گرم و سرد و يا قطع آب ھنگامی که تعداد زيادی از زندانيان داروی نظافت استفاده  بستن شير آب- 
  .  اجبار زندانی به استفاده از آب سرد برای استحمام- 
  

  )اشتراکی(ی اعمال مقررات ضد کمونی   به واسطه فشار روحی شديد- ۵-۵
  ؛)تحت عنوان ممنوعيت زندگی کمونی و اشتراکی(بند سلول و ھم  ممنوعيت کمک به ھم- 
  گو و تماس با افراد سلول؛ و  ممنوعيت گفت- 
  ھای ديگر؛ ھا و سلول آمد به اتاق و  ممنوعيت رفت- 
  چه که در تصور بيايد؛ شاک، مواد غذايی، بھداشتی، و ھر آنی اشتراکی از پو  اجبار زندانيان به عدم استفاده- 
   ممنوعيت تعارف کردن چيزی به دوستی- 
  ؛)۶ بند - رحصا قزل(نامه از ھمسر و يا پدر و مادر برای کشيدن سيگار   اجبار زندانی به گرفتن اجازه- 
   ممنوعيت آموزش به ديگران؛- 
  ؛ ... و  ممنوعيت آموختن زبان خارجی- 
  ؛... و   کارھای دستی و ھنری  ممنوعيت انجام- 
  زندانيان حق نداشتند با زندانی بايکوت شده صحبت کنند؛. شان اتاقی  اجبار افراد به بايکوت کردن ھم- 
وگو با  ی گفت ی خارج شدن از تخت در طول روز و شب و نيز اجازه زندانی اجازه.  حبس زندانی در روی تخت- 

  توانست از تخت پايين بيايد؛ تنھا ھنگام رفتن به دستشويی می. تکسی را نداش
  .۶٣-۶٢  سالدر البالغه، صحيفه سجاديه برای زندانيان مجاھد به ويژه در بند زنان   ممنوعيت استفاده از قرآن، نھج- 

  ... آزار و اذيت روحی از طريق سياست ادغام زندانيان و- ۵-۶
  ًبعضا خطرناک؛ ادغام زندانيان سياسی و عادی و - 
 که با زندانيان سالم در انفرادی گوھردشت) سل ريوی، غدد لنفاوی، مغز استخوان(سلول کردن زندانيان مسلول   ھم- 

  .منجر به شيوع بيماری سل در زندان شد
  بردند؛ پريشی شديد و مزمن رنج می  اجبار به زندگی ھمراه با بيمارانی که از روان- 
 امکانات بھداشتی، درمانی، کوچکترينشان در زندان بدون داشتن   خردسال مادران به نگھداری کودکان اجبار - 

  ؛...رفاھی و
   به ھمراه زندانی روان پريش؛ نگاھداری زندانی در سلول انفرادی- 
  . اجبار زندانی به کار در کارگاه زندان- 
  

   اقدامات آزار دھنده- ٧-۵
 ھا به پوشيدن لباس زندان؛  وی سر زندانيان از ته و اجبار آن زدن م- 

گرفت مانند تراشيدن  شان که به منظور تحقير کردن آنان صورت می اجبار زندانيان به انجام کارھای برخالف ميل -
  سبيل؛

   اجبار زنان به سر کردن چادر سياه؛ - 
  .  اجبار زنان به رعايت حجاب در سلول انفرادی- 
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   محروميت از امکانات محدود زندان- ٨-۵
  ھای طوالنی؛  ممنوعيت مالقات برای مدت- 
بعد از چندين سال اجازه داده شد که خواھر و ). برادر و خواھر (  عدم امکان مالقات اعضای درجه يک خانواده- 

   سال، سالی يک بار به مالقات بيايند؛ ٣۵برادر باالی 
ھم روی  شد، تنھا پنج خط آن که اين امکان فراھم می در صورتی. نگاری مرتب با اعضای خانواده  عدم امکان نامه- 

  شد؛ ی زندان مجاز شمرده می ھای ويژه برگه
  ھای متوالی؛  برای ماه قطع ھواخوری- 
  ؛ ...، تلويزيون و  قطع سيگار، روزنامه- 
  .ی نقدی زندانيان ندانيان، اموال آنان و گاه ھمراه با جريمهساز ز  حمله به بندھا و تخريب وسايل دست- 
  

  تحقير و توھين مداوم- ٩-۵
  ؛... اجبار زندانيان مارکسيست و غيرمذھبی به انجام فرايض دينی مانند نماز، روزه و- 
ھا مانند   آن با ھايی در رابطه  ھا و اعمال محدوديت  تحقير زندانيان غيرمذھبی و غيرمسلمان با نجس خواندن آن- 

گيرند، ممنوعيت رفت و آمد به مسجد بند،  ممنوعيت شستن ديگ غذا و ظروفی که مورد استفاده عمومی قرار می
 ؛...ھای عمومی بند و ممنوعيت استفاده از توالت

 تحقير و توھين به زندانيان مارکسيست و بھايی متأھل، مبنی بر اين که ازدواجشان رسمی نبوده و دارای روابط - 
   اجبار آنان به جاری کردن صيغه عقد توسط يک آخوند؛.اند نامشروع با ھمسرانشان بوده

 به ھنگام پاسخ به پرسش در "مجاھدين" به جای 3"منافقين"ی   از کلمه ھا به استفاده  تحقير زندانيان مجاھد و اجبار آن- 
  .ی اتھام باره

  
   و اعدام بر سر زندانیيی و شکنجه نگاه داشتن تيغ بازجو- ١٠-۵

   و محاکمه؛يی، شکنجهی زندانی و تھديد دائم او مبنی بر تجديد بازجو   مفتوح بودن پرونده- 
  مه و افزايش حکم؛ يی در طول دوران زندان به منظور تجديد محاک و بازجو تداوم شکنجه- 
  .ھای مختلف ھا و ليست  انتقال زندانی به وزارت اطالعات و نھادھای امنيتی و مجبور کردن وی به پرکردن فرم- 
  
  پريش   فشار روی زندانيان روان- ۶
  ھا؛   آن ی طوالنی برای اطمينان يافتن نسبت به صحت بيماری پريش در يک پروسه  ضرب و شتم شديد زندانيان روان- 
ھای   سالن بين).  در اوين آموزشگاه ی  ای از محوطه گوشه(پريش در يک اتاق بدون پنجره  داری زندانيان روان  نگاه- 
  ؛)٣٨اتاق ( را ديوار کشيده و تبديل به يک اتاق کوچک کرده بودند٢ و ١
فرسا و ھمراه با  اسفناک و وارد آوردن انواع فشارھای طاقتپريش در وضعيتی به غايت  داشتن زندانيان روان    نگاه- 

  ھا؛  ی جنسی به منظور اطمينان يافتن نسبت به صحت بيماری آن تجاوز و سوءاستفاده
 امکان درمانی و يا کوچکترين بدون ھم در يک فرعی ويژه در گوھردشت پريش در کنار  نگاه داشتن زندانيان روان- 

  ھا؛  آن ھا و اطمينان کسب کردن نسبت به صحت بيماری  به منظور افزايش فشار روی آنبھداشتی
  ھا؛  برای اطمينان يافتن نسبت به صحت بيماری آنپريش در سلول انفرادی  حبس طوالنی مدت زندانيان روان- 
  .پريش  در اختيار قرار ندادن داروھای ويژه برای کنترل زندانيان روان- 
  
   آزار و اذيت کودکان زندانی به خاطر والدينشان- ٧
  ی والدين و تحمل فشارھای بعدی ناشی از آن؛ گاه به ھنگام شکنجه  حضور کودکان در شکنجه- 
  ؛ھا در زير شکنجه ی والدين و شنيدن صدای آن  به ھنگام شکنجه تنھا شدن کودک در سلول انفرادی- 
  ؛ی وضعيت ناگوار پدر و به ويژه مادر بعد از شکنجه  مشاھده- 

                                                 
د  را منافق میصدر بخش ماركسيست شده درون مجاھدين  موقع بنی آن.  ابداع شدصدر  بار در خارج از كشور توسط بنی  واژه منافق اولين  3 د از . نامي بع

  انقالب اين واژه به سازمان مجاھدين خلق اطالق شد
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  بار؛  ھای انفرادی در شرايط فاجعه  حبس در سلول- 
ھای  ھايشان با ديگران که به روش يان برای کسب اطالعات از کودکان در مورد پدر و مادر و رابطه تالش بازجو- 

  شد؛ گوناگونی انجام می
  ؛... محروميت از داشتن شيرخشک، پوشاک مناسب، پوشک، داروھای مورد نياز و - 
  ءتغذيه و عدم رعايت موازين بھداشتی در زندان؛  رنج بردن از سو- 
  ؛...بازی و سن و سال، داشتن اسباب  محروميت از تنفس آزاد، بازی، ديدن کودکان ھم- 
  . محروميت از ديدار با بستگان نزديک- 
  

  ھای زندانيان و اعدام شدگان شار روی خانواده ف٨-
  

  ی روحی در گورستان   آزار و اذيت و شکنجه- ١-٨
در بعضی موارد ( ھای عمومی شان در قبرستاننی دفن عزيزا ھای داغدار از طريق عدم صدور اجازه  تحقير خانواده- 

  ؛)شدند  ان میش  ان در باغ و يا حياط منزل مسکونیشھا مجبور به دفن فرزندان خانواده
  ی غيرمسلمان و مارکسيست  ھای ويژه برای دفن زندانيان اعدام شده  اختصاص قبرستان- 
  ؛)ھا ًغالبا در شھرستان(ھا  ی والدين آن آوردن جنازه و رھا کردن آن در پشت درب خانه   نبش قبر و بيرون- 
 در تھران به ۶٧عام  ی که فرزندانشان در قتلھاي اکثر خانواده(  ندادن نشانی قبر و تاريخ اعدام فرد به خانواده- 

  ؛)اند رو بوده به شھادت رسيدند با چنين مشکلی رو
زھرا و گورستان خاوران بر سر   که در بھشت ی مادران و ھمسرانی يی و شکنجه ضرب و شتم، دستگيری، بازجو- 

  کردند؛ ان تجمع میشقبرھای فرضی فرزندان
  ی زندانيان اعدام شده توسط عوامل رژيم؛ قبرھا  شکستن سنگ - 
اند به منظور  جا به خاک سپرده شده شد زندانيان سياسی در آن ھايی که گفته می  در محل  دفن کردن مجدد جنازه- 

 ھا؛ جلوگيری از تجمع خانواده
لعنت "ھايی چون  گذاری  ماند، از طريق نا  ھا به خاک سپرده شده ھايی که اعدام شدگان در آن  تحقير و توھين گورستان- 

  . ھا  برای ناميدن آن مکان"آباد
  

  شان  آزار و اذيت خانواده قربانی به ھنگام اعالم خبر اعدام فرزند- ٢-٨
  شان؛ شده  ھا برای دادن نشانی قبر فرزندان اعدام  ی پول تير از خانواده  مطالبه- 
 برای ،، مرگ به صورت عادی"متوفی"ت عنوانی اعدام شدگان تح  قرار دادن پيش شرط باطل کردن شناسنامه- 

  نشان دادن محل و نشانی قبر؛ 
ی بعضی از دختران اعدام شده مبنی بر اين که فرزندشان پيش از اعدام به عقد يکی از   اطالع دادن به خانواده- 

ی  ول به خانوادهدر اين رابطه پاسدار مربوطه به ھمراه يک جعبه شيرينی و مقدار اندکی پ. پاسداران درآمده است
  کرد؛ مورد نظر مراجعه می

  ھای زندانيان اعدام شده برای ابراز خوشحالی نسبت به اعدام فرزندانشان؛    درخواست از خانواده- 
  ھای زندانيان اعدام شده مبنی بر عدم برگزاری مراسم يادبود و يا سوگواری؛   تھديد خانواده- 
مجدد ھا نتوانند ازدواج   شد ھمسران آن ر اعدام افراد متأھل که موجب میی مدرک مبنی ب  ايجاد مانع و عدم ارائه- 

 ھمسر و يا . ھمسرشان را دنبال کنند...)اعم از فروش مايملک و يا انحصار ورثه و (کرده و يا کارھای حقوقی
ای را امضا  گهباشند که برای دريافت گواھی فوت، بر  موظف می۶٧عام شدگان  خانواده فرد اعدام شده به ويژه قتل

  . کنند که فرزند و يا ھمسرشان در اثر مرگ طبيعی فوت کرده است
  

  ی اعدام شدگان در بالتکليفی  قرار دادن خانواده٣-٨-
  اش؛   اعدام زندانی و عدم اطالع آن به خانواده- 
ی عکس از زندانی  ، تھيهش آزاديبخش و ارتھای مجاھدين  اجبار زندانی به نوشتن نامه مبنی بر زندگی در پايگاه- 
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ی زندانی مبنی بر اين که او در خارج از کشور به سر   زير عکس رھبران مجاھدين و ارسال آن برای خانواده
  برد؛ می

از اين موضوع در واقع يکی .  ھا در بالتکليفی  عدم پذيرش مسئوليت دستگيری زندانی و قرار دادن خانواده- 
  . ھای اصلی باال رفتن آمار مفقود شدگان بوده است علت

  
  ی زندانيان سياسی به ھنگام مالقات  آزار و اذيت خانواده۴-٨-

ھا با  ھايی دور از شھر و محل سکونت خانواده که مشکالت زيادی را در راه مالقات خانواده  تبعيد زندانيان به زندان- 
انيان سيستان و بلوچستان، بندرعباس، بوشھر، مسجد سليمان، برازجان، بھبھان، اعزام زند. کرد فرزندانشان ايجاد می

  ای از آن است؛ به تھران و کرج نمونه... کردستان، کرمانشاه، مشھد و
ھايی که خارج از مقررات و ضوابط مالقات در زندان، با زندانی صحبت  ی خانواده يی و شکنجه دستگيری و بازجو- 

  ی مسائل خانوادگی بودند؛ وگو در باره زندانيان تنھا مجاز به گفت. اند کرده
 و مراکز قضايی رژيم برای جمعی به دادستانی ھايی که به شکل دست ی خانواده يی و شکنجه دستگيری، بازجو- 

  کردند؛ دادخواھی نسبت به وضعيت بستگانشان رجوع می
ھا قادر به  رغم اين که بعضی از افراد خانواده ھا به فارسی صحبت کردن در زمان مالقات علی  اجبار خانواده- 

ردھا و بخشی از ُفارسی صحبت کردن نبودند و يا برايشان به سختی امکان داشت، به ويژه در رابطه با ک
  ھا؛ آذربايجانی

  ھا پيش از مالقات؛  خانواده توھين، فحاشی، تحقير و تھديد به دستگيری افراد- 
ھای فاقد شيشه و پنجره و ايجاد جو رعب و  بوس ی زندانيان سياسی به سالن مالقات در مينی  نقل و انتقال خانواده- 

  ؛)گوھردشت(ھا پيش از مالقات  آن وحشت در ميان
   ايجاد فضای رعب و وحشت به ھنگام ديدار خانواده با زندانی؛- 
  ؛ ی زندانی به خانواده ی اخبار نادرست در باره ئه ارا- 
  ھای طوالنی؛ المالقات کردن زندانی برای مدت  ممنوع- 
  ی مالقات حضوری فرزند باالی شش سال با پدر و مادر؛  عدم اجازه- 
قات  سالی که با پدر و مادرشان مال۶ تھديد، بازرسی، ايجاد جو رعب و وحشت در رابطه با کودکان خردسال زير - 

  کردند؛ حضوری می
   فشار روی ھمسران بعضی از زندانيان سياسی برای جدايی؛ - 
  الوقوع زندانی؛ ھا مبنی بر آزادی قريب ھای توخالی به خانواده  وعده- 
  .که متأھل بودند  تالش بی وقفه برای ايجاد تضاد بين خانواده و زندانی، به ويژه در ارتباط با کسانی- 
  
   و آزار بعد از آزادی از زندان تداوم شکنجه- ٩
 و ديگر نھادھای به وزارت اطالعات، دادستانی...) ھفتگی، ماھانه و(ای خود   اجبار زندانی به معرفی نوبه- 

  ود؛ب... يی، ضرب و شتم، تھديد، تطميع و ًر رژيم که معموال ھمراه با بازجوگسرکوب
ھای سياسی   احضار زندانی به وزارت اطالعات در مقاطع گوناگون از جمله قبل و بعد از انتخابات و يا سرفصل- 
  ؛...يی و ھمراه با بازجو... و
ھای  ھای آنان و به ويژه خانواده  گرفتن تعھد و امضا از زندانی مبنی بر عدم تماس با زندانيان آزاد شده و خانواده- 

  شھدا؛
  ھا؛ ھای اجتماعی و آزار و اذيت آن ی زندانيان سياسی آزاد شده به ھنگام بروز بحران  دستگيری گسترده- 
ھايی که فرد ملزم به  ی پيشنھاد ھمکاری اطالعاتی با نھادی امنيتی واطالعاتی در مقاطع گوناگون و زمان  ارائه- 

  معرفی خود به نھادھای امنيتی است؛
ھای از پيش تھيه شده از سوی وزارت اطالعات خطاب به  سياسی آزاد شده به امضای متن اجبار زندانيان - 

ھای حقوق  و محکوميت فعاليت ارگان) به ويژه مجاھدين(ھای فعال سياسی المللی در رابطه با جريان ھای بين ارگان
  کوشند؛ بشری که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران می
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برد  المللی برای پيش ھای بين ی ويژه ملل متحد و يا ديگر ھيئت زندانيان سياسی جھت مالقات با نماينده اجبار - 
  سناريوھای مورد نظر وزارت اطالعات؛

   ممنوعيت مسافرت به شھرھای مرزی و يا نزديک مرز؛- 
  ھای دولتی؛ ی تحصيل در دانشگاه  عدم امکان ادامه- 
  لتی و نيمه دولتی؛ عدم امکان اشتغال در مراکز دو- 
  ھا و افراد ويژه؛  ضرب و شتم زندانی به قصد کشت در خيابان توسط تيم- 
   و سربه نيست کردن زندانی پس از آزادی؛ ربودن، شکنجه- 
  تلفنی؛ ھای مکرر  غيررسمی از طريق تماس يان و تھديد تھديد به ربودن و کشتن به صورت رسمی از طريق بازجو- 
   تعقيب و مراقبت علنی و غيرعلنی برای ايجاد فضای رعب و وحشت دائمی برای زندانی آزاد شده؛ - 
ھا و يا افراد سياسی با او مراتب را به وزارت  که در صورت تماس گروه  گرفتن تعھد از زندانی مبنی بر اين- 

  ع دھد؛ انقالب اطالاطالعات و دادستانی
 و تماس با زندانيان آزاد شده و  از سوی وزارت اطالعات و دادستانی سياسی موازی با مجاھدين  ايجاد تشکيالت- 

  ھا به فعاليت سياسی و سپس سربه نيست کردن آنان؛  ترغيب آن
از سوی وزارت ) به ويژه مجاھدين(ھای سياسی فعال  ھا و گروه جريانی   ارسال فيلم، نشريه، جزوه، کتاب، اطالعيه- 

  ھا؛ اطالعات برای زندانيان آزاد شده جھت تحت فشار قرار دادن بعدی برای جلب ھمکاری آن
  ھای تلفنی زندانيان آزاد شده به منظور ايجاد فشارھای بعدی؛  کنترل تلفن و ضبط مکالمه- 
ی جنسی  ی مورد نظر به منظور ايجاد رابطه فروش و ھمکار وزارت اطالعات بر سر راه سوژه نان تن قرار دادن ز- 

ی  رود که سابقه اين شيوه در رابطه با کسانی به کار می. برداری از آن برای تحت فشار قرار دادن سوژه با او و فيلم
  را دارند؛ھا فعاليت سياسی داشته و مقامات اطالعاتی قصد سوءاستفاده از آن

 بعدی يا جلب   در اتاق خواب زندانيان آزاد شده و افراد فعال سياسی به منظور ايجاد فشارھایا گذاردن شنود حت-
 .ھا ھمکاری آن
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