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گھی در اصفھان را می دھد، آ متھمين ۀکه فرمان شکنجرا کسی 

 !بشناسيد

  
   اصفھان را می دھد، بشناسيدگھی درآکه فرمان شکنجه متھمين را کسی 

  

اين شعبه به رياست .شود  بھمن ارجاع داده می٢٢ بازپرسی دادگاه ٨ ۀگھی شھر اصفھان به شعبآتمامی پرونده ھای 

ی به ھمين نام ئاھل روستا .می باشد” ايس پره”فاميل اصلی باز پرس ھمت نژاد  .شود اداره می» دھمت نژا« بازپرس

يکی از شکنجه گران معروف ناجا بود که ) ايس پره(پدر وی محسن ھمت نژاد . استدر نزديکی شھرستان داران

زمانی رياست اطالعات اين نھاد ضد مردمی را در اصفھان به عھده داشت وی ھم اکنون بازنشسته است اما فرزندش 

روال کار بدين  .دھد را در لوای تحقيق و بازپرسی با جديت ادامه می) شکنجه گری(بازپرس ھمت نژاد شغل پدری 

تحت تحقيقات «نويسد   طی حکمی میء بدون استثنا صورت است که پس از دستگيری متھمين، بازپرس ھمت نژاد

  »!فشرده

و بازداشتگاه معروف به )واقع در خيابان قائميه اصفھان(گھی قائميهآشود به  متھمانی که اين حکم برايشان صادر می

نھا اعمال آشوند و بالفاصله از بدو ورود شکنجه بر روی  منتقل می)  دستگردشھيد ايراندوست واقع در پشت زندان(

  :شکنجه کردن بدين شکل استۀ اما شيو.شود می

زار و اذيت بدھد و يا آ تشنه بر  گرمتھم يا بايد تن به خواسته ھای شکنج.برند  متھم را به اتاقھای شکنجه میءابتدا

بندند، اين نوار بدين   بر مچ دستھای متھم نواری پارچه ای میءکنجه ابتدادر فرايند ش .ماده شودآبرای شکنجه شدن 

 از جلو به دستھای متھم ءن ابتداآ دستھای متھم باقی نماند، پس از خاطر است که اثر دستبند پس از شکنجه بر مچ

ن آھنی از سقف آدر اتاقی که قالبی .برند متھم را روی چھارپايه ای می .کنند خر سفت میآزنند و تا  دستبند می



. برند و زنجير وسط دستبند را درون قالب می اندازند متھم وقتی روی چھارپايه باشد دستانش را باال می .ويزان استآ

  .کشند ن چھارپايه را از زير پای متھم میآپس از 

ن به آشود و اندکی پس از  نج ھا شروع میرآ مچ دست ھا بعد کتفھا و ۀ در ناحيءدرد شديد ابتدا .ويزان می ماندآمتھم 

گزارشات از زمان نگھداری متھمان در اين حالت متفاوت و بسته به ميزان  .کند متھم سرايت میۀ گردن و تمام باالتن

ۀ خواسته ھای شکنجه گر را نپذيرد مرحل اگر متھمی پس از چند ساعت که به اين حالت بود، .مقاومت قربانيان است

اينبار از .برند روی ھمان چھارپايه می .بندند در اين مرحله دست ھای متھم را از پشت با دستبند می.ستبعد قپانی ا

قالب را به زنجير وسط دستبند می اندازند و  .ويخته در باالی سقف وصل استآکنند که به قرقره ای  قالبی استفاده می

اين يکی از دردناک . ی متھم تا موازات گردنش باال بيايدکشند که مچ دست ھا نقدر میآشکنجه گر زنجير قرقره را چند 

ين گزارش شده بعضی از متھمان ساعت ھا بد. دھد است که به شدت کتف ھارا تحت فشار قرار میھترين نوع شکنجه 

 صورت مداوم و ھمه روزه و بهه اين شکنجه ھا ب.نھا اعترافاتی غير واقع گرفته شدهآحالت نگه داشته شده اند و از 

.ت بھمن در دو شکنجه گاه ذکر شده در جريان اس٢٢ دادگاه ٨بازپرس شعبه ) ايس پره(دستور ھمت نژاد
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