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  بادرنگی مختصر،

  بر پاره ای ازعملکرد ھای جمھوری اسالمی ايران،

  .را بر مال  نمود توان ماھيت اصلی آن می

  

  )ستيزمند( با نام مستعار    قبالً کبير توخی

  )٢٠٠٧می٢٤ (

  ی در جمھور" قتل ، صلب ،اعدام و شالق -  اجرای احکام قصاص ، رجم ۀ نحوۀآئين نام " -٨

   .اسالمی ايران

  . چگونگی شکنجه و اعدام درزندان ھای جمھوری اسالمی ايران از ديد ايرج مصداقی -٩ 

  

  

  

  

اعدام  رجم ، قتل ، صلب ،  اجرای احکام قصاص ،ۀ نحوۀآئين نام"    نگاھی به بخشی از -٨

  :درجمھوری اسالمی ايران " و شالق

  

   : نوشته"ايران استار  " ۀدر نشريده کنم که نويسن آغاز می..." آئين نامه "   از آن بخش 

  

سال از اجرای اين مجازات ھای خشن و نا انسانی می گذرد نه فقط تا کنون  قدمی برای لغو آن بر  ... «  

متن اين ...   اجرای انواع اين مجازات ھا را نيز مشخص کرده است ۀن نامه ای نحوئي طی آنداشته است که اخيراً 

 درج شدن است نشان ١٣٨٢ ]قوس[ آذر١٩ رسمی جمھوری اسالمی به تاريخ ۀروزنام ... ۀن نامه که در شمارئيآ

گو با مقامات غربی از بھتر  و موران جمھوری اسالمی در گفتأ که مئیدھد که درست درھفته ھا و ماه ھا می

ه می دادند نه شدن وضع حقوق بشر در ايران سخن می گفتند و برای نمونه لغو مجازات  سنگسار را به آنان وعد

تھيه و تصويب اين آئين نامه را بايد کار ...  آن بوده اند ۀن نامئيتنھا چنين قصدی نداشتند ، بلکه در حال تنظيم آ

  . مجريه و قضايه جمھوری اسالمی ايران دانست ۀمشترک دو قو

ه در جمھوری اسالمی بن نامه ، ھمانطور که از عنوان  آن بر می آيد  تنھا به موضوع شالق و اعدام که ئي  آ

به صليب ( صورت روزمره  رواج دارد  اکتفاء نمی کند و بلکه مقوالتی ديگر از جمله سنگسار ، قتل و صلب 

 5 قسمت 
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شايد برای غالب ايرانيان  که شاھد خشونت ھای فراوان و بی حد جمھوری .  را نيز در بر گرفته است ) کشيدن 

 مجازات  ھای خشونت بار و آدم کشی قانونی در اين جمھوری از اسالمی بوده اند باور کردنی نباشد که انواع

عالوه بر اين ،  نويسندگان .  آن به  مراتب فراتر می رود  و به حدی باور نکردنی می رسد ۀنمونه ھای شناخته شد

ات ھا چنان با خون سردی و   سنگدلی از اجرای مجاز) و قوانين مربوط به آن( تصويب کنندگان اين  آئين نامه و

  . کمترين احساس انسانی  در آنان يافت نمی شود ئیسخن می گويند که گو

  :   آئين نامه می گويد ١٤ ۀدر ماد

 ۀ دار ، و يا شليک اسلحۀاجرای قصاص نفس ، قتل  واعدام ممکن است  به صورت حلق آويز به چوب« 

اعدام به »  .   رأی انجام گيرد ۀ کنندآتشين  و يا اتصال الکتريسيته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضی صادر

خوانيم  اکنون می.  آتش  روش غالب آدمکشی قانونی در جمھوری اسالمی بوده است ۀ دار و يا جوخۀ چوبۀوسيل

وری اسالمی ايران ظاھراً  برای مقامات جمھ. که  استفاده از برق نيز برای اين کار مجاز شناخته شده است 

) امريکا( از ايالت ھای ابر قدرت جھانی   کشی  خود ، اين روش را که در برخیکردن شيوه ھای آدم" مدرن"

  ...  را مجاز دانسته اند  اعدام  رواج دارد نيز پسنديده و آن

 ياد شده ھمانطوری که ديده می شود  به شيوه ھای ياد شده  اکتفاء نمی کند  و بلکه عالوه بر آن به ۀدر ماد

قاضی می تواند  به ھر نوع به موجب اين ماده  ، . اسير را بکشد " ه نحو ديگرب" قاضی اجازه می دھد  که 

وی محکوم خراب کردن و سنگسار که  در ر، از گردن زدن گرفته تا از بلندی پرت کردن و ديوار بردلخواه

ی ديگری   ابداعۀجمھوری اسالمی ايران و  افغانستان طالبان  و عربستان سعودی رايج بوده است ، و يا ھر شيو

به عبارت ديگر   آئين نامه  . که خود بينديشد و يا بتواند از دوران بربريت  بشر اقتباش کند ، آدم را به کشتن دھد 

آئين نامه ای که در سال ھفتم حکومت . نمی شناسد " قتل و اعدام " ھيچ حد و مرزی برای خشونت و سبعيت  در

اضيان و مجريان قتل و اعدام تنظيم شده  در عمل راه را برای اعمال  آقای خاتمی ظاھراً برای نظم دادن به کار ق

  . ھر نوع خشونت باز گذاشته است 

اختصاص يافته است  )  سنگسار"  (تشريفات خاص اجرای حد رجم "   مبحث چھارم اين  آئين نامه که به 

 اينجا می خوانيم  که در. ت  اجرای اين مجازات ضد انسانی را توضيح داده اسۀ تبصره نحو٢ ماده و ٣وطی 

موران أھم چنين م) .  ٢١ماده " (اجرای حــد حضور داشته باشند الزم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان  "

 قانون مجازات اسالمی حفر نموده و مقداری سنگ ١٠٢موظفند بدواً  محل اجرای حد را به کيفيت مقرر در ماده "

 بعدی ، آئين ۀدر ماد) . ٢١ماده " (در محل اجرای حکم آماده کنند   ھمان قانون  ١٠٤ مقرر در ماده یبه اندازه ھا

عالوه  بر . ھدان بايد بزنند  حکم  يا شاۀن می کند که در چه شرايطی  سنگ اول را  قاضی صادر کننديينامه تع

ر خود اوثابت شده باشد  کند که چگونه محکوم می تواند در صورتی که زنا به اقرا ، در يک تبصره مشخص میاين

فراموش  نکنيم که بر اساس  قانون مجازات اسالمی ، برای . با فرار از گودال ،  خود را از مرگ نجات دھد 

کنند ،  و در اين صورت معلوم است که کدام يک ازآنان  سنگسار ، مرد را  تا کمر و زن را تا سينه زير خاک می
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شانس بيشتری برای بر کشيدن خود از گودال و فرار از مرگ زجر )  صرفنظر از قدرت جسمی متفاوتشانحتا (

 زجر کشی محکوم به سنگسار را ۀحاضر در صحنه که وظيف" مؤمنين"و باز فراموش نکينم که . دارند آور خود 

مرگ " کومــمح"وی زن ـنگ پاره  ھای خود را به ســمالً با قساوت بيشتری  ســبه عھده دارند مردند ،  و ع

  .کنند  تاب میپر

   آئين نامه می ٢٤ ۀآشنا می شويم  در ماد"  ب ــتشريفات خاص اجرای حد صل" در محبث پنجم  ما با  

  :خوانيم 

 دار که شبيه صليب تھيه  شده ،  در حالتی که پشت به صليب  و ۀدر اجرای حد صلب محکوم را به چوب " 

 داشته باشد آويزان کرده و دست ھای وی را به دو چوب افقی و رو به قبله بوده  و پاھايش مقداری از زمين  فاصله

مورين نيروی انتظامی به أپاھايش را به چوبه عمودی  می بندند و به مدت ســه روز  تحت حفاظت و مراقبت م

دو ھزار سال پس از داستان به صليب کشيدن مسيح ، جمھوری اسالمی . چنين است " ھمان حال رھا می کنند 

 زجر آور را  برای کشتن يک انسان به کار می  گيرد  و در اوج جنبش اصالح طلبی خود برای آن  ۀن شيوايران اي

موران أولی تصور کنيم که م. در اينجا قاضی مربوطه حکم را  صادر می کند و می رود .  آئين نامه می   نويسد 

ان شده و زير  چشم آنان  به تدريج جان می انتظامی بايد پيوسته مراقبت زجرکشی انسانی باشند که بر صليب آويز

البته  اگر محکوم جثه ای قوی و بدنی سالم داشته باشد ممکن از اين شکنجه سه شبانه روز جان سالم به در . دھد 

ی سه روز ، او را از چوبه دار   پائين می آورند  ، اگر فوت کرده ا   ياد شده می گويد که پس از  انقضۀماد. ببرد 

يعنی باز در جمھوری اسالمی " کنند  س از انجام مراسم مذھبی دفن و در غير اين صورت  او را رھا میباشد پ

  . ضعيف ھا اند که بايد از طريق صلب يا سنگسار زير شکنجه جان دھند 

   اجراء گذاشته  شده است  سندی رسواۀ ياد شده که ھمين چند ماه پيش  تصويب گرديده و به مرحلۀآئين نام... 

اين سند نشان می .  قانونی و سازمانيافته درجمھوری اسالمی به شمار می رود ۀو تکان  دھنده از خشونت و حشيان

دھد که خالف ادعا ھای رھبران اين جمھوری در مجامع بين المللی ، و داعيه ھای مدنيت و حقوق بشری که از 

اعمال سبعانه ترين و ضد انسانی ترين شيوه شود ، جمھوری اسالمی ھمچنان صحنه ھای  چند گاھی سر داده می

جمھوری .  ھای  مجازات دوران وحشت بشری است و با جھان مدرن و انسانی امروز کمترين ميانه ای ندارد 

 خندان آقای  ۀراتی که  اصالح طلبان در چند سال اخيردر روبنای آن ايجاد  کرده اند  و يا چھريياسالمی را  نه تغ

ھاد ھای قدرتمند واليت فقيه و نھاد ھای وابسته به آن و از جمله قوه قضائيه  و شالق و کشتن و خاتمی ،   بلکه ن

ھم اکنون که نھم ماه می (و وقتی که شش سال .  سنگسار و دست و پا بريدن و به صليب کشيدن تعريف می کنند 

شاھد صدور چنين   آئين نامه    پس از آغاز جنبش اصالح طلبی ما  ) ... - می باشد  پوره نه سال ٢٠٠٧سال 

  »    برای سخن گفتن از اصالح پذيری اين رژيم باقی می ماند ؟ ئیھائی ھستيم ، آيا ھنوز ھم جا

  ) ٢٠٠۴ اپريل ١۶مؤرخ »   ايران استار«   نشريه ھفتگی ۵٠٨  ۀشمار(  
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  : )از ديد ايرج مصداقی (    شکنجه و اعدام درزندان ھای جمھوری اسالمی  چگونگی-٩

را به زجر ،  له را دنبال کرده اند ، توجه شانأی که  با حوصله مندی تا اينجا مسبا ابراز سپاس از خوانندگان

 ودر تيرگی طور غير رسمی و غير علنی و در  خفاءه کشتار ، اعدام و اعدام  ھای دسته جمعی  که ب شکنجه ،

  .شب ھای  ھولناک در زندان ھای جمھوری اسالمی  به وقوع پيوسته ؛ جلب می نمايم 

در ميان . نمی دانم چه تعداد  کتاب  در مورد  زندان ھای رژيم  شاه و جمھوری اسالمی نوشته شده است 

نھای عربی و انگليسی خاطراتی که مربوط  زندان ھای رژيم شاه می شود يک اثر آموزنده و معروف که به زبا

بوده که "  مقاومت ۀحماس"  جنبش انقالبی ايران   اشرف دھقانی  تحت عنوانۀنيز ترجمه شده از شخصيت برجست

 به مفھوم برداشت –اين زندانی دوران شاه، تصوير روشن و رئالستيک . دھد را نشان می١٣٥٢چاپ اول آن سال 

ان ھای شاه را پيش چشم خواننده می گذارد ، چنانکه اين اثر پر  حوادث و وقايع خونبار داخل زند-ديالکتيکی 

اھميت شکل کتاب آموزشی را برای سازمان ھای مبارز ايران ، افغانستان ، منطقه و کشور ھای امريکای التين 

  . [*]گرفته است 

لم قرار به دسترس اين ق" درجدال با خاموشی"زير عنوان اين اثر صورت تکامل يافتۀ  زمانی که - [*] 

در جدال با خاموشی اثری از " تأملی بر  کتاب « (  نقدی بر آن  تحت عنوان ٢٠٠٧/ جدی  / ٢۶، به تاريخ گرفت

 کتاب در سايت ۀنوشتم که  به عنوان اولين نقد در زير کليش» ) اشرف رھقانی " ( نماد مبارزه و مقاومت ايران

 آزاد –افغانستان آزاد "خوانندگان گرامی در پورتال  ۀرا غرض مطالع عنقريب آن. سياھکل بر قرار گرديد 

  ].  خواھم فرستاد  "افغانستان

  

 در رابطه با زجر و شکنجه و اعدام و کشتار ھای دسته جمعی در  زندان ھای جمھوری اسالمی نيز کتابھای 

را سياه چال ھای  ش اين نوشتار که مھمترين سالھای زندگی مبارزاتی اۀنگارند. بسياری نوشته و چاپ شده است 

ھراس انگيز  و ھولناک زندان  مخوف ومشھور پلچرخی ازوی گرفته است ، تا کنون توانسته  چند اثر مربوط به 

خاطرات زندانھای  رضا شاه و خمينی جالد را دستياب و  مطالعه  نمايد، که خاطرات داکترغفاری  و ايرج 

که " )  غروب سپيده –نه زيستن نه مرگ (" نام ه رج مصداقی باين قلم از کتاب  اي. مصداقی شامل آن بوده است 

در زندانھای جمھوری اسالمی از   ابتداء ... در چھار جلد منتشر شده ، از جلد اول آن  در مورد انواع شکنجه و 

ان دھم  تا به آنعده  ازھموطن   ھم ميھنان قرار  میۀتا کنون، فراز  ھائی را انتخاب و در معرض ديد خوانند

طرفدار حزب وحدت و سرداره ھای خون آشام و پليدش مزاری ، محقق و خليلی، به خصوص جمعيت اسالمی و 

شورای نظار مسعود که زير   تأثير ستايش ھای آميخته با کرنش قلم   به دستان اين باند ھا از برادر بـزرگ شـان 

جمھوری اسالمی ايران ارتباط استخباراتی که بنا بر  مصلحت آمران روسی شان با  واواک [ جمھوری اسالمی 

برقرار  ساخته و از آن  خوان نعمت نيز می خورند ، مثل قوی کوشان ، مصطفی کاظمی وھمرديفانشان که   بعداً 
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قرار گرفته  ؛ ھمچنان نوشته ھا ، خطابه ھا و صحبت ھای کسانی را که ]  تذکری در   مورد شان داده خواھد شد

در جريان سالھای درد آور پناھندگی در آن کشور تن به خيانت به وطن داده به عضويت اين سازمان  جھنمی 

ا ، يعنی باند  خيمنی و خامنه ای و باند ساخته  شدۀ آنھۀدرآمده و برای منافع آن قدم و قلم زده ، به تطھير و تبرئ

ند  و تبليغات شان را با نيت پاک وبدون چون و چرا می پذيرند ، ھمينطور تبليغات  اوحدت  در افغانستان مشغول

که زير پوشش ھای مختلف ، مثل فلمساز و شاعر وکارکنان فنی در پروژه [سيستماتيک اعضای  ايرانی واواک را 

 جاسوسی  به نفع جمھوری اسالمی  بوده و مسعود را برتر از ھای تخنيکی و فرھنگی در افغانستان مشغول کار

اعطا " ابـدال"و " غـوث"و " قطب"و " ولـی"گـوارا و ھـوچی من جلوه داده به  وی مرتبه ه ناپليون  و مائو و چ

بيشتر نمايند ، کمکی کرده باشد ، تا شناخت   باور می]  ساخته اند   ] ١ [» سيد مھدی آتش نفس« نمـوده و از وی 

  .و بھتر از واقعيت نھايت پليد رژيم جمھوری  اسالمی وابسته به امپرياليزم  پيدا نمايند 

 ، زندان ، ئی شکنجه ھای جسمی و روانی در دوران باز جو- شکنجه ۀ جلد اول کتاب در بار٢۶٣در صفحه 

زندان ، شکنجه    ھائی که بر بھداری ، دادگاه ، پيش از اعدام و به ھنگام اعدام و تداوم آن پس از آزادی از 

  :؛ چنين آمده ... خانوادۀ زندانيان اعمال  می شد ؛ گونه ھای شکنجه و 

 تمامی رژيم ھای سرکوبگر   استفادۀ گسترده از شکنجه را به عنوان اصلی ترين و کارساز ترين  ابزار «

ودی نيرو ھای سازمان ھای مترقی برای دستيابی  به اطالعات به منظور  دستگيری ، سرکوب ، فرو پاشی و ناب

  . مبارز و مخالف خود می شناسد 

آن چه  که رژيم جمھوری اسالمی را از ديگر رژيم ھای سرکوبگر دنيا متمايز می کند ، تداوم شکنجه ، آزار 

 و در دوران تحمل کيفر و حتا بعد تر در ھنگام ئیو اقدام ھای خود سرانه و غير انسانی بعد از دوران بازجو

 اقدام ھای سرکوبگرانه تا آنجاست  که خانواده و کودکان  زندانيان  را نيز در بر می ۀدامن.  آزادی  از زندان است 

  »  . گيرد 

را   تقسيم کرده و آنانی  جسمی و روۀ به دو دستئینويسنده ، شايع ترين انواع شکنجه را در دوران بازجو

  :توضيح داده است) طور مفصله ب( صفحه ١٦طی 

  : حال نوشته مصداقی را درذيل دنبال می نمايم 

  

   : ئی شکنجه در دوران   باز جو- ١«   

  

 در زندان ھای رژيم اعمال می شوند ،  می توان به دو ئیشايع ترين انواع شکنجه   ھائی که در دوران بازجو

  . دسته جسمی  و روحی تقسيم کرد 

  

   شکنجه ھای جســـمی١-١



  
  با درنگي مختصر ، بر پاره اي از عملكرد هاي جمهوري اسالمي ايران

  .ميتوان ماهيت اصلي آنرا بر مال نمود
  
  
  
  
 

6 

   و شکنجه ھای توأم با آنزدن] کيبل[ کابل ١-١-١

 زدن کابل در قطر ھای گوناگون در مراحل مختلف شکنجه به کف پاھا در حالی که کھنه ای کثيف يا جوراب در -

  دھان زندانی فرو کرده اند؛

   زدن کابل به پشت و کمر و باسن ؛-

  ، آلت تناسلی ؛)حد سر در گوھر دشت (  زدن کابل به سر -

  بانداژ شده ؛ شکنجه شده و   کابل زدن  روی پاھای -

   کشيدن جسم سخت ، نوک تيز يا برس سيمی به پاھای شکنجه شده و بی حس شده ؛-

   اجبار زندانی به باال و پائين پريدن روی پاھای شکنجه شده ؛ -

   لگد کردن پاھای شکنجه شده با پوتين ؛-

   قطع عضو زير کابل ، قطع انگشت و ناخن ؛-

در واقع اين نوع شکنجه ، کار ساز ترين ، وحشيانه ترين . تر از زدن کابل به کف پا نيست ھيچ شکنجه ای درد ناک

  .و شايع ترين نوع شکنجه است 

 مربوط  به ۀچند و چندين پيکر" کيبل زدن و شکنجه ھای توأم با آن "    مصداقی در زير ھر عنوان مثالً [

 آن پرداخته شد ، توضيح کرده و اين قلم  برای فشرده نوعيت ھای مختلف شکنجه توسط کيبل را که در باال  به

ً به درج   يک  يا دو  پيکره  مربوطه  بسنده می نمايد ، تا  مطالع  تمامی پيکره ۀساختن  عنوان ھای بعدی صرفا

  ] توخی. ھای زير ھر عنوان موجب تلف شدن وقت و مالل خاطر خواننده نگردد

  : آويزان کردن ١-١-٢ 

  ؛) ھمچنان پاھا ( فرد از سقف به وسيله دست ھا  آويزان کردن -

ھادی خامنه ای در اتاق ما ،  خود به (  جوجه کباب ، نوعی از بستن زندانی و توأم کردن آن با ضربات کابل -

  ؛  )ديدن آن اعتراف کرد

   سـوزاندن- ١-١-٣

نامه محمود محمودی ( يلی سوزاندن با فندک ، سوزاندن با نفت و گازوئيل و سوزاندن عورت با چوب گازوئ-

 که در کتاب خاطرات منتظری نقل ٦٦ )عقرب(يزدی يکی ازنمايندگان منتظری در زندان ھا به خمينی در آبان

  ؛) شده 

در رابطه با متھمان دادگاه ( د  روشن کردن شمع زير بيضه ھا که از آن به عنوان مراسم جشن تولد ياد می شو-

  ) موثق شنيده ام از يک منبع کامالً . رده  می شد  روحانيت در تھران به کار بۀيژو

  : ضـرب و شـتم - ١-١-٤

  ؛... و) شانه(از جا در آوردن کتف ) قبرغه(شکستن دست و پای زندانی ، دنده  -
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چند نفر باز جو زندانی را در ميان خود به شکل توپ فوتبال با ضربات مشت و لگد به يکديگر .  توپ فوتبال -

  پاس می دھند ؛

  : انواع ديگر شکنجه - ١-١-٥

يضه ھا فشار آورده و توليد درد قرار دادن بيضه ھا در يک گوی ويژه که به ب( سـنگين به بيضه ؛ ۀ بستن وزن-

  حشتناکی کرده و باعث بيھوش شدن زندانی می شود ؛و

دی خامنه ای ھا( بستن فرد و چکاندن قطره ھای آب روی سر او که در دراز مدت کار ساز است .  قطره چکان -

  ؛) در اتاق ما اعتراف به ديدن آن کرد 

  : تجاوز ، تھديد و سوء استفاده جنسی - ١-١-٦

  .. .)و تجاوز جنسی به مردان ، و... (  تجاوز به زنان  زندانی توسط بازجويان ، حکام شرع ، پاسداران و-

   استعمال اشيای سخت در  مقعد مردان به منظور تحقير آنان؛-

  :ه و آزار و اذيت در بھداری  شکنج- ١-١-٧

  ؛) وکشيدن دندان بدون استفاده از داروی بی حسی (  عمل جراحی بدون بی ھوشی و يا بی حسی موضعی -

   فرو کردن پنس و جسم تيز در زخم ھای ناشی از شکنجه توسط بازجو در بھداری ؛-

  

  : شکنجه ھای روحی-١-٢

  :خانواده  شکنجه ھای روحی زندانی در ارتباط با - ١-٢-١

   گرسنگی دادن به طفل شير خوار برای فشار  روی مادر؛-

 شکنجه کردن اعضای خانواده در مقابل ديدگان زندانی ، شنيدن فرياد ھای استغاثه آميز و   ملتمسانۀ ھمسر ، پدر -

  در زير شکنجه ؛... و مادر ، فرزند و

  : خرد کردن شخصيت زندانی١-٢-٢

وبر زبان راندن عبارات تحقير (مانند   عرعر کردن ، پارس کردن  صدای حيوانات  اجبار زندانی به در آوردن-

  ؛.. ) و" گه خوردم" آميز چون 

  ... :  اعدام  مصنوعی و ١-٢-٣ 

طناب به دورگردن  زندانی انداخته شده و به آھستگی و به احتياط وی (ايشی مراسم دار زدن زندانی ،  اجرای  نم-

اين عمل چندين بار .  ھا از روی زمين جدا شده و حالت خفگی به زندانی دست می دھد پا. را باال می کشند  

  ؛) تکرار می شود 

و تھديد (  فرا خواندن ھای متوالی در شب به منظور آماده شدن برای اجرای حکم اعدام و منتظر نگھداشتن وی ؛ -

ابق امر و تجربيات زندانی ، تنھا شکل تھديد با توجه به سو( به اعمال شکنجه  ھای وحشيانه و کشتن زير شکنجه 

  ؛  ) نداشته 
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  : اجبار زندانی به ديدن صحنه ھای دلخراش - ١-٢-٤

 بردن زندانيان به صحنه ھای اعدام و اجبار آن ھا به شرکت در جوخه اعدام ، زدن تير خالص ، حمل جنازه ، -

  دادن شعار عليه قربانيان ؛

و نشان دادن پيکر درھم شکسته   شدۀ فرزند ، ... لخراش اعدام ھمسر ، برادر و  اجبار زندانی به ديدن  صحنۀ د-

  ؛... ھمسر ، برادر و 

  ... :  چشم بـند سلول انفرادی و - ١-٢-٥

   و شکنجه که گاه تا  ماه ھای متوالی ادامه می يابد ؛ئی استفاده از چشم بند در مراحل دستگيری ، بازجو-

  )ونداشتن مالقات با بستگان درجه يک ( رای ساعت ھا  و روز ھای متوالی  بيدار  نگھداشتن زندانی ب-

  : شکنجه و آزار و اذيت در دادگاه - ١-٢-٦

    ضرب و شتم زندانی در دادگاه توسط حاکم شرع-

ال در مورد آمادگی شان برای ازدواج با پاسدار و افراد حزب ؤ اعمال فشار روی زنان زندانی از طريق طرح س-

 و دوران زندان به ئیاين ترتيب به ويژه از زندانيان تواب در کليه مراحل  بازجوه وءاستفاده ھای زيادی باللھی س

  عمل آمده است  ؛

  

  : شکنجه و رفتار وحشيانه پيش از اعدام ،  به ھنگام اعدام و تداوم آن بعد از اعدام -٢

ی به منظور جانکاه تر کردن مرگ ، شليک  شليک در رحم و بيضه زندانی، تأخير در زدن تير خالص به زندان-

، زنده  به گور کردن افراد )يبلک( از کمر به  پائين و رھا کردن زندانی ، مرگ در زير شکنجه و ضربات کابل 

  ؛ کشيدن خون زندانی قبل از اعدام ،) ر شھرستان ھا اتفاق افتاده استد(

  ؛) حامله(ار  از اعدام و اعدام زنان بارد تجاوز به زنان باکره قبل-

  

  :دوران سپری کردن محکوميت   شکنجه ھای معمول و رايج درطول-٣

  :   نگھداشتن زندانيان در فضاءھای کوچک -٣-١

قزل حصار و ) زندان( متر مربع در  ٤حت  کمی بيش از  جای دادن ده ھا زندانی در سلول ھای مجرد  با مسا-

  عدم  برخورداری از حد اقل نور و ھوا ؛

 و سالھا  که گاه  ھابرای  ماه... ردن زندانی در سلول  ھای انفرادی بدون امکان مطالعه ، ھواخوری و حبس ک-

  سلول فاقد زير انداز ، موکت و پتوی کافی بود ؛

  : بی خوابی و سر پا نگھداشتن -٣-٢
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 ديگران شب ھا را که  اجبار زندانی به سر پا ايستادن و نخوابيدن در زير ھشت بند  روز ھای متوالی در حالی-

در طول راھرو بند و سلول ھا گوش تا گوش در کنار ھم خوابيده بودند و زندانی باديدن آنھا مجبور به تحمل 

  شرايط فوق العاده  وحشتناکی می شد ؛

لگد زدن به در سلول ھای ...      بيخوابی مزمن به خاطر نبود جای خواب ، روشن بودن چراغ اتاق در شب و-

  ر نيمه ھای شب ؛انفرادی د

  : قفس ، واحد مسکونی-٣-٣

   نشاندن زندانی در جعبه  با چشم بند  برای  ماه ھای طوالنی؛-

 خواباندن زندانی بر روی تخت و بستن دست و پای وی به تخت ، ھمراه با داشتن چشم بند برای ماه ھای متوالی -

  ؛

  :ن انواع ديگر ی از شکنجه و آزار و اذيت معمول در زندا-٣-٤

  ؛ ) ٦٧بعد از قتل عام (  اجرای حکم شالق در ھر و عده برای زندانيان  مارکسيست که نماز نمی خواندند -

   جنسی  نگھبانان و پاسداران مرد از زندانيان کم سن و سال ؛ۀ سوء استفاد-

  

  : شکنجه ھای رايج در دوران تسلط بھزاد نظامی در قزل حصار-٤

  آن در توالت و اجبار او به خوردن آن ؛ زدن موی سر زندانی و ريختن -

   اجبار زندانيان به زدن کابل به دوستان شان ؛-

          ادامه دارد                                                                                             

  

  توضحيات

  

دستور دريافت کرده  بودند که به ) واواک ( کز شان دو سه تن ازديپلماتھای جمھوری اسالمی از جانب مر]  ١[ 

نجناب اطفال شان رنج مسافرت از ايران به پنجشير را متحمل شوند و از قبر آ" مرض العالج"خاطر تداوی 

را در گلوی اطفال معصوم خود  بمالند  ومدتی بعد باخوشی  به  خاکی بر داشته آن)  احمد شاه مسعود قھرمان(

... . ند که تب دايمی طفل شان که در ايران معالجه نشده بود، برطرف شده و صحت ياب  گرديده مردم منطقه بگوي

 اطالع حاصل - ١٣٣٠ سالھای -شايد اعضای سفارت ايران از گذشته . اين جنايتکاران ديپلمات شده چنين کردند 

که يک منزل " آتش نفس"ھدی به زيارت سيد م") سياه سرفه("کرده بودند که مردم کابل به خاطر برطرف شدن  

رفته با انگشت شھادت  مقدار )  ھوائی  سابق در غرب سفارت امريکاواقع در ميدان (از سطح زمين پائين بوده 

ا غشای مخاطی را  به داخل گلوی طفل يا کودک شان  فرو برده به دورا دور خاک آن مرحوم را برداشته بعداً آن

    ]فاء   يابدوی   ش" خراسک "وی می ماليدند تا 
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