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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جون ٢٣

  ...شالق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و

١ 
  مقدمه

 جامعه، کنترول قضائی آن در جھت امنيتی و ،  ليسیوھای پ ويژه ارگان  اخير، تحرک حکومت اسالمی ايران، بهۀدر دور

  .ھای مردمی است دھنده ترس و وحشت سران حکومت از اعتصابات کارگری و خيزش قبل از ھر چيز نشان

زاده،  چنان ادامه دارد و جعفر عظيم شان ھم اعتصاب غذای چندين زندانی سياسی در ايران در اعتراض به وضعيت

زندانيانی ھستند که در .. حمد عبدالھی، آيت مھرعلی بيگلو، ايوب اسدی واسماعيل عبدی، احسان مازندانی، رضوی، م

ھا،  اند، اما مسؤوالن قضائی و زندان اعتصاب غذا زده ھای اوين، گوھردشت، تبريز، کاشمر و اروميه دست به زندان

  .اند ھا نداده  آن ھای خواسته تاکنون پاسخی به

ه و يکمين روز اعتصاب غذا در وضعيت بسيار وخيم دچار ده در پنجازا  جعفر عظيم]جوزا[ خرداد ماه٢٩روز شنبه 

  . بيمارستان سينا منتقل شد ھايش گرديد و با اصرار خانواده به حسی قسمتی از سر و دست خونريزی روده و بی

. صی رفتندمرخ به) بھائی ( نقاش زرگران، زندانی عقيدتی) نسيم( پيش از اين نيز بھاره ھدايت، زندانی سياسی و مريم

برد و  سر می  خرداد در اعتصاب غذا به٦مريم نقاش زرگران، نوکيش مسيحی زندانی در زندان اوين است که از روز 

 بھاره ھدايت، فعال دانشجوئی زندانی نيز با سپردن .بيمارستان منتقل شد  خرداد به دليل وخامت حال به٩شنبه  روز يک

   .گرفت روز مرخصی ۴ ميليون تومانی ٢٠٠وثيقه 

داليل اعتصاب غذای اين زندانيان سياسی اگر چه در مواردی با يکديگر متفاوت است، اما فصل مشترک آن اعتراض 

  .ھاست ھای آن شان و نيز صدور احکام زندان در رابطه با فعاليت پرونده روند رسيدگی دستگاه قضائی به به

اعتصاب غذای   سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، بهنگار و زندانی سياسی و رئيس محمدصديق کبودوند، روزنامه

 .چنان در خطر است اش، ھم خود پايان داده اما جان و سالمتی

المللی در دفاع از  دھند که حکومت اسالمی ايران، در اثر اعترااضت داخلی و کمپين بين ھمه اين وقايع نشان می

طلب، در دفاع از  ھای مبارز و مساوات اين انسان.  نشسته استھا، اجبار عقب زندانيان اعتصابی و مطالبات بر حق آن

ھای بر حق و عادالنه اقتصادی، سياسی و اجتماعی خويش و در دفاع از حقوق انسانی کارگران و ھمه  خواسته

ھا  اند که سالمتی آن آخرين حربه يعنی اعتصاب غذا روی آورده گذرانند، به اقشارجامعه که در زير خط فقر روزگار می

 زندان اوين، ٨طور متحد در بند  زاده و عبدی، به عظيم. خطر انداخته است ھم در شرايط دھشتناک زندان، به را، آن
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بيانيه .  ارديبھشت ماه سال جاری، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بودند١٠بيانيه اعتراضی خود را انتشار داده و از 

ھای رياکارانه  غذای خود از اھميت طبقاتی برخوردار است و از سياستزاده و عبدی در تشريح داليل اعتصاب  عظيم

ھا در  آن. کند دارد و از حقوق و آرمان کارگران و محرومان دفاع می داران و حکومت حافظ سرمايه، پرده برمی سرمايه

سيستم برزخی ھای  شدن کارگران و معلمين مبارز و انقالبی و سرکوبگری درستی داليل زندانی بيانيه خود، به

موقع  تحميل دستمزدھای زير خط فقر، عدم پرداخت به«: اند داری حکومت اسالمی تأکيد ورزيده و نوشته سرمايه

اتفاق کارگران با قراردادھای موقت و سفيد  دستمزدھا در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنيت شغلی اکثريت قريب به

التدريسی، شرکتی، پيمانی و پيش  چون معلمان آزاد، حق ن مختلفی ھمگيری از معلمان تحت عناوي امضاء و بخش چشم

کاری در صنايع بزرگ و متوسط دولتی و غيردولتی و غارت  ھای پيمان کردن گسترده شرکت نھادينه... دبستانی

و نابودی تدريجی آموزش و تحصيل رايگان،غارت و چپاول ... رنج کارگران، گسترش کار کودکان مضاعف دست

ھای مستقل کارگران و  ھای بازنشستگی، ممنوعيت ايجاد تشکل ق تأمين اجتماعی و برخی ديگر از صندوقصندو

مثابه  کشان به تحميل چنين وضعيتی بر کارگران و معلمان و ديگر زحمت... کردن اعتراضات آنان معلمان و امنيتی

دانيم و بر اين  ما می... ن تنگ کرده است کهاکثريت عظيم مردم ايران، امروزه عرصه را چنان بر زندگی و ھستی آنا

شکنی و تحميل فقر و فالکت بر  مان امنيت و آسايش کسانی را که بر بستر قانون ھای امر اذعان داريم که با فعاليت

ھای بر  ايم و با اصرار بر تحقق خواست خطر انداخته اند به گری زده غارت کارگران و معلمان ساليان سال دست به

  .»ايم چالش کشيده گرانه آنان را به  تداوم منافع چپاولمان حق

ھای پيمانی  رسميت شناختن شرکت سازی، به حکومت اسالمی اسالمی، در فضای شديدا مختنق و سانسور، با خصوصی

صورت  در واحدھای توليدی کوچک و بزرگ، امنيت شغلی کارکران را نابود کرده و بر تعداد بيکاران جامعه به

ھای   ھای مفتخور از بيت رھبری، سپاه، ارتش، ارگان هللا و آقازاده ھای درنده آيت در حالی که گله. افزوده استميليونی 

، ارتش، دستگاه قضائی، دولت، مجلس گرفته تا مساجد و مراکز اسالمی و غيره از جيب طبقه کارگر و پوليسامنيتی، 

ھای تروريستی اسالمی  اند؛ برای گروه جيب زده لياردھا دالری بهھای بادآورده مي کنند؛ ثروت محرومان جامعه تغذيه می

ميزان سه  کنند و حداقل دستمزد در چارچوب خط فقر به و جنگ داخلی سوريه و عراق و يمن و غيره حاتم بخشی می

ه و ھرگون.  ھزار تومان کاھش داده است٨١٢شرمانه به  بی» شورای عالی کار«ميليون و پانصد ھزار تومان را 

، با اتھامات واھی امنيتی، ...موقع دستمزدھای ناچيز  ھای آشکار، با عدم پرداخت به اين دزدی اعتراضی نسبت به

. گردد ھا تحميل می آن شوند و آزارھای روحی و جسمی به زندان افکنده می سرکوب و فعاالن کارگری و فرھنگی به

کارگران، معلمان،  ھای تعزيری به زندانيان سياسی و حبسھای  ھای تعليقی و تھديد مستقيم و دائمی خانواده حبس

نگاران، ھنرمندان، نويسندگان، زنان، دانشجويان و جوانان و ساير مبارزين اجتماعی و فرھنگی و مدنی،  روزنامه

  . کنند تحميل می

ان، در تمام ھای حکومت اسالمی، کارگران و ھمه مردم آزاده اير گری ھا و وحشی اما با وجود ھمه اين سرکوب

چنين برابری زن و مرد و لغو کار کودک، بر  ھا از جمله در جھت تحقق آزادی و برابری، عدالت اجتماعی و ھم عرصه

  .کنند عليه اين حکومت جھل و جنايت و ترور، مبارزه می

ھا و  ز خواسته، ضمن حمايت ا...ھای کارگری، نھادھای مدافع حقوق بشر و ھا و کنفدراسيون تاکنون بسياری از تشکل

ھا و  مطالبات اين زندانيان اعتصابی، از افکار عمومی مترقی مردم جھان، فعالين سياسی، فرھنگی و اجتماعی، سازمان

ھای  ھای برحق زندانيان اعتصابی در زندان اند که از خواست احزاب و نھادھای کارگری ايرانی و غيرايرانی خواسته

ھای  می حمايت نمايند تا کمپينی جھانی، سازماندھی شود تا ضمن تحقق خواستهداری حکومت اسال مخوف سيستم سرمايه
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ھمه زندانيان سياسی، زندانيان اعتصابی به اعتصاب خود پايان دھند تا سالمتی جسمی و فکری خويش را برای تداوم 

ی ھستند که اما سردمداران حکومت اسالمی، مسؤول ھر گونه عوارض و عواقب. مبارزه طبقاتی تضميمن گردد

  !خطر اندازد تندرستی فعاالن کارگری و معلمان وديگر زندانی سياسی ناشی از اعتصاب غذا را به

  

   حکومت اسالمی ايرانۀقوانين وحشيان

چھار دھه و از آغاز  ھا توسط حکومت اسالمی ھستيم و اين امر قريب به در ايران ھر روزه شاھد نقض حقوق انسان

واسطه جناياتی چون  حقوقی که به.  و با سرکوب خونين اين انقالب تاکنون تداوم داشته و دارد مردم ايران١٣٥٧انقالب 

کردن مخالفين و معترضان حکومت، عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با  اعدام، بازداشت، زندانی

ينی، شکنجه، تخريب محيط زيست ھای ملی و د معترضان، اعدام اشخاص زير سن قانونی، آزار دگر انديشان و اقليت

  .شود از جامعه بشری ايران سلب می… استفاده سران و مقامات حکومتی و عدم مديريت مسؤولين و ، به دليل سوء...و

غايت ارتجاعی و  کليه قوانين حکومت اسالمی ايران از قانون اساسی و قانون کار آن گرفته تا قوانين جزائی و غيره به

  . سال پيش اسالمی، يعنی دوران بربريست بشر است١٤٠٠ برگرفته از قوانين

است نه » دستگيرشدگان«عالوه بر اصول و موازين حقوقی فوق، در قوه قضائيه حکومت اسالمی، اصل بر محکوميت 

ھای  بتراشد در غير اين صورت پايه» متھم«عبارت ديگر، قاضی در ھمه حال بايد جرمی برای  به. ھا بر برائت آن

  .گردد آيد و سست می لرزه درمی بهاسالمی 

بسياری از اصول، قواعد، ضوابط و موازين قانونی حکومت اسالمی، از اسالم اقتباس گرديده است و ھمگی غيرانسانی 

کند،  کجی می قوانين جھانی و حقوق بشر، دھن حکومت ايران نه تنھا به. شمول حقوق بشر است و مغاير با قوانين جھان

تر آن است که بر خالف اصل شخصی بودن مجازات، در  فاجعه بار. کند مورد ادعای خود نيز عمل نمیقوانين  بلکه به

 .دھند خانواده و نزديکان زندانيان نيز تسری می حکومت اسالمی آزار و اذيت و مجازات و نتايج مجازات را به

پس از صدور حکم . خود محروم استزندانی در طول بازداشت و بازجوئی از حق داشتن وکيل دفاع و حتی دفاع از 

تراشی و عدم رعايت موازين حقوقی مورد ادعا، توسط مجريان،  نظر از اتھام قطعی و در زمان اجرای حکم نيز صرف

ھای حضوری،  متھمين سياسی و عقيدتی از عموم حقوق، حتی حقوق محکومين عادی نيز مانند انواع مرخصی، مالقات

  . محرومند... و

حق دسترسی به کليه وسايل ارتباط جمعی از حقوق حتمی، مسلم و قانومی زندانی است، که حتی در ھمين در حالی که 

منطقه خاورميانه نيز در دسترس زندانيان و محکومين عادی و سياسی قرار دارد، محروم کردن زندانی از وسائل 

بھانه  شود و به  عمل غير قانونی میارتباط جمعی عمل غيرانسانی است که حکومت اسالمی خود دائما مرتکب چنين

  .کند ھای جديد می ھا جرم تراشی زندانيان حمله کرده و با ضرب و شتم، عليه آن يافتن تلفن ھمراه و غيره به

 کشور سياسی فضای اندکی که بودند تصور اين بر متوھمين برخی روحانی، حسن رسيدن قدرت به از پس که حالی در

 و تھديدھا گروھی، ھای اعدام از جديدی دور اما شد؛ خواھند آزاد زندان از عقيدتی و سياسی انزنداني کرد، خواھد تغيير

 برای که ھائی خانواده نمونه برای .است شده آغاز سياسی زندانيان ھای خانواده بر روانی فشارھای و ھا، دستگيری

 بازرسی و نگاری انگشت ھا آن از گذشته، روال خالف بر کنند می مراجعه شھر رجائی زندان به شان عزيزان مالقات

  .گيرد می صورت بدنی تحقيرآميز

مجيد دری نيز از جمله زندانيان سياسی است که بيش از چھار سال بدون حتی يک روز مرخصی در زندان بھبھان در 

ده سال   بدوی بهاين دانشجوی محروم از تحصيل که تنھا جرمش دفاع از حق تحصيل است در دادگاه. برد سر می تبعيد به
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شش سال  اين حکم در دادگاه تجديد نظر به. زندان محکوم شد که طبق حکم، پنج سال از آن را بايد در تبعيد بگذراند

 .تغيير يافت

آيا چھار سال و چند ماه فشار و «: ھا فضای کشور تغييری نکرده، گفته است مادر مجيد دری با تأکيد بر اين که برای آن

. ھائی که تحمل نکرديم کدامين جرم ناکرده بايد اين فشارھا را تحمل کنيم؟ در اين مدت چه سختی ؟ بهعذاب کافی نيست

مالقات مجيد برويم فقط با  دليل گرما و دوری راه و مشکالت جسمانی پدرش دو ماھی است که نتوانستيم به االن ھم که به

زندان و غربت و عدم . برد سر می  در آن شرايط سخت بهتر از چھار سال است که االن بيش. کنيم تلفن گاھی صحبت می

اش  البته روحيه. گذارد ای برای مجيد می دليل ھمان مشکالتی که عرض کردم ديگر چه روحيه ھای ھفتگی به مالقات

پدرش ھم عمل جراحی داشت و خيلی پيگيری کرديم تا مجيد بتواند به . خاطر ھدفش محکم است اما دلتنگ است به

اين کارھا را انجام داديم . مجيد گفتند خودش درخواست بنويسد بيايد اما يکصد ميليون تومان وثيقه خواستند و بهمرخصی 

ما ھم ناراحت شديم و . دھند اما اگر موافقت شد فقط برای سه روز مرخصی می. اما گفتند احتمال دارد موافقت نشود

فقط يکی و دو . دھند ند ماه راضی شوند سه روز مرخصی میتازه اگر بعد از چھار سال و چ. ديگر پيگيری نکرديم

  »!...آن دچار شده بپردازد؟ ھای زندان به درمان مشکالت جسمانی که در اين سال روزش در راه است ديگر چطور به

  

  ھا خانواده بر دستگيری شوک

نيان سياسی، در منزل شخصی و در بسياری از زندا. ايست قلبی است وارد شدن استرس ناگھانی، يکی از داليل ابتال به

ھا با برخوردھای خشن و  ضمن اين که در بسياری موارد اين بازداشت. شوند مقابل چشم پدر و مادر خود دستگير می

  .زننده ھمراه بوده است

: گويد اين دانشجوی زندانی می. وارد شد، جان خود را از دست داد» آرش صادقی«مادر  برای نمونه، شوکی که به

ھمان . ھا را شکستند و وارد شدند منزل ما رفته و شيشه  به۴:٣٠ تا ۴ آبان، حدود ساعت ١٩شب  يروھای امنيتی، نيمهن«

  ».کند  روز فوت می۴شود و بعد از  موقع مادرم دچار حمله قلبی می

  

  دستگيرشدگان از خبری بی

ت موقت و حتی پس از انتقال زندانی به بند خبری از وضعيت زندانی نيز يکی از مشکالتی است که در زمان بازداش بی

پس از ھر دستگيری، نھادھای امنيتی . شود موجب نگرانی و آشفتگی خانواده زندانی می) تحت عنوان تنبيه( عمومی

ھا مشخص نيست که زندانی توسط چه نھادی دستگير  معموال تا مدت. ھا نيستند ھا و سؤاالت خانواده گوی پيگيری پاسخ 

  شود؟ دام بازداشتگاه و تحت چه شرايطی نگھداری میشده، در ک

ھا از   بازداشت شد، تا مدت١٣٩٢ خرداد ٣٠نگار و فعال دانشجوئی که  روزنامه» احمد عسگری«برای مثال، خانواده 

چيز از سالمتی  ما ھيچ«: چنين گفت» ھرانا«خبری، به   روز بی۵٧يکی از نزديکان او پس از . او ھيچ خبری نداشتند

اش جويا شدند، با   احمد ھروقت خواھان مالقات يا تماس تلفنی با او شده يا از وضعيت سالمتی خانواده. دانيم  نمیاو

  ».خطر بيافتد اش به باشند و سالمتی ما نگرانيم که داروھای احمد را به او نداده. رو شدند تمسخر مسؤولين روبه

  :بازجوھا خشونت 

اما . منظور گرفتن اعتراف خالف قانون است ھا به ايران، اعمال شکنجه بر زندانی قانون اساسی ٣٨ظاھرا طبق اصل  

ھای روحی و جسمی را در دوران بازداشت خود دارند و در مواردی نيز شدت  تقريبا ھمه زندانيان تجربه انواع شکنجه

  .مرگ زندانی منجر شده است حدی شديد و حشيانه بوده است که به ھا به شکنجه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھا و  ھای بازجو واکنش اش زير شکنجه نويس، يکی از زندانيانی بود که کشته شدن کارگر و وبالگ» شتیستار بھ«

قدر زدم که  آن. زدم خنديد و من او را می گر اعتراف کرد که ستار می شکنجه«. ھمراه داشت ھای جھانی را به دردی ھم

  )ايرانرئيس کميسيون حقوق بشر  نايب( ».ستار زير دست من از بين رفت

در زندان اوين؛ … حوادثی مثل بازداشتگاه کھريزک، يا فوت ستار بھشتی، زھرا کاظمی، ھدی صابر و با توجه به

کننده  شان بيافتد بسيار نگران ھا از اتفاقاتی که ممکن است در دوران بازداشت برای فرزندان و ھمسران نگرانی خانواده

  . است

   

   سنگين ھای وثيقه

منظور اعطای  موقت فرد تا زمان صدور حکم يا به مام دوره بازداشت و بازجوئی، برای آزادیعموما بعد از ات

منظور دسترسی مراجع قضائی  وثيقه ضمانتی است به. شود عنوان وثيقه از سوی قاضی تعيين می مرخصی، مبلغی به

  .متھم به

ميزان وثيقه برای .  شده، گاه از توان خانواده زندانيان خارج استدر مورد زندانيان سياسی اما پرداخت مبالغ زياد تعيين

در حالی که اين ميزان برای زندانيان عادی، .  ميليون تومان در ازای ھر سال حکم است١٠٠زندانيان سياسی معموال 

 . ميليون تومان مقرر شده است١٠

    

  مالقات مشکالت

  .ات کابينی و مالقات حضوریمالق: مالقات با زندانيان چند نوع مختلف دارد

طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران، زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواھر و فرزندان زندانی حق دارند طبق 

  .ھای ھفتگی با زندانی مالقات کنند شرايط مالقات

  :ھائی مختلفی مواجه است اما در مورد زندانيان سياسی اين امر با محدوديت

ھای  بھانه ر مالقات و تماس تلفنی زندانی با اعضای خانواده و قطع شدن مکرر مالقات و تماس تلفنی بهمحدوديت د* 

  .مختلف

  .ھای مالقات ھای زندانيان در سالن ادبانه و دور از عرف مامورين با خانواده برخوردھای غيرقانونی، بی* 

شھر،  زندانی سياسی زندان رجائی» نژاد ثاق يزدانمي«، بدرفتاری با خانواده ١٣٩۴در فروردين » ھرانا«گزارش  به

نگار زندانی مقابل چشم مادر و ھمسرش توسط  روزنامه» مسعود باستانی«چنين  ھم.باعث ايجاد تنش در سالن مالقات شد

  .شھر مورد ضرب و شتم قرار گرفت ماموران زندان رجائی

علی نظری در  مزدک.  طوالنی برای مالقات استھا طی مسافتی ھای مالقات برای خانواده يکی ديگر از دشواری

مادرم بايد زانويش را عمل «: گويد ھای مالقات برای مادرش می از سختی» خبرنگاری جرم نيست«مصاحبه با سايت 

آمد و عمل  خاطر مھرمادری ھرھفته می ولی به.  طبقه تا سالن مالقات را باال بيايد۴ھای آن  توانست پله کرد و نمی می

  .انداخت ش را مرتب عقب میزانوي

ھای سالن مالقات اوين را  توانست پله که دچار بيماری شديد بود نيز از جمله والدينی است که نمی» مصطفی نيلی«پدر 

  .او در حالی که پسرش امکان مرخی و ديدار با او را نيافت، فوت کرد. طی کند

 سياسی تبعيد شده به مسجدسليمان، پس از مالقات و در زندانی» پيمان عارفی« مادر و ھمسر ،١٣٩٢چنين در آذر  ھم

  .مسير بازگشت به سمت تھران، بر اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند
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  زندانيان ھای خانواده مداوم تھديد

  …ه تجاوز وبازداشت، لغو مالقات با زندانيان، تھديد ب ھای زندانيان سياسی انواع مختلف دارد؛ تھديد به تھديد خانواده

منتشر شد که طی آن » حسن روحانی«ھای زندانيان سياسی، خطاب به  ای توسط خانواده  بيانيه،١٣٩۴ تير ۶در تاريخ 

: شان استفاده کند ھای شده بود از امکانات خود برای کاستن فشارھا بر زندانيان سياسی و خانواده جمھور خواسته از رئيس

زنند، توھين  گويند، تھمت می دروغ می. شوند ھمسرھا و فرزندان تھديد می. وندش ھنوز پدرھا و مادرھا تھديد می«

  ».کنند شان می ديده ھنوز زنان جوان را توصيه به طالق و جدائی از ھمسران ستم. کنند می

   

  مالی مشکالت

اگر . جه ھستندنوعی با آن موا مشکالت مالی، يکی ديگر از معضالت مھمی است که خانواده بسياری از زندانيان به

دھند و  ھای امنيتی متوجه آن شوند آن را مورد تھديد و آزار و اذيت قرار می ھائی شود و ارگان ھا کمک اين خانواده به

  .کنند سازی می ھا پرونده چه بسا برای ان

  

  زندانيان مرخصی

ھای  جرم متھمين به«زندانيان شرايط اعطای مرخصی به  ای راجع به قضائيه با ابالغ بخشنامه  رئيس قوه،١٣٩٠مرداد 

عنف، جاسوسی، اقدام  يافته، تجاوز به آزار، قاچاق مسلحانه، جرائم باندی و سازمان سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به

  .را از شمول در اين بخشنامه مستثنی دانست» ھائی از اين دست عليه امنيت کشور و جرم

: گويد باره می در اين» ياران ايران«زندانيان بھائی و عضو ھيات از » آبادی فريبا کمال«ھمسر » هللا طائفی روح«

حتی تقاضا کردم . حاضر نيستند حتی گوش بدھند! اصال، اصال: گويند کنيم، می ھروقت ما برای مرخصی مراجعه می«

گويا تعمدی در … نه، نه، نه؛ اصال و ابدا: از دور که مرا ديدند، گفتند. ام مرخصی بدھند خانم برای ازدواج دخترم، به

که خانم من حاضر بود برای عروسی دخترش به صورت  در حالی. ھا مرخصی ندھند وجه به اين ھيچ کار است که به

  ». بيايد-برند  که با دستبند و پابند می-اعزام با مامور 

   

  طالق

. ھا است ان و ھمسران آنفشار اجتماعی، مشکالت روحی، دوری روانی و فيزيکی و فشار مالی از داليل جدائی زنداني

  ! طالق توسط بازجويان تشويق به: اما در مورد زندگی زناشوئی زندانيان سياسی مشکالت ديگری نيز وجود دارد

عليرضا «از بيان علنی اين مسأله اجتناب دارند؛ اما در مورد فشار بازجوی » آبرو«خاطر حفظ  اغلب زندانيان به

صادق الريجانی نامه نوشت  به) زندانی سياسی معروف( »ابوالفضل قديانی«سيد که جائی ر ھمسر او، کار به به» رجائی

  .بازجوی فاسد اطالعات سپاه گفت» وقاحت و خباثت«و از 

گيری از ھمسرش  خاطر اعتراف به» زاده علی مطوری«ھمسر زندانی سياسی » بدوی فھميه اسماعيل«در موردی مشابه 

 ميليون تومان وثيقه، تغيير نام دخترش ٣٠٠:  شرط مقرر شد٣برای آزادی فھميمه . که باردار بود بازداشت شد در حالی

  . سال حبس محکوم شد١۵کدام از اين شروط را نپذيرفت و در نھايت به  او ھيچ. از سلمی و طالق غيابی از ھمسرش

  

  زندانی آزادی از پس فشارھا
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باشد که پس از  شود، ممکن است عواقبی داشته  وارد میزندانيان ای که در زندان به فشارھای روحی، جسمی و روانی

خانواده زندانيان سياسی که در تمام مراحل بازداشت و زندان پشتيبان فرد زندانی . ھا است گير آن آزادی ھم گريبان

  .دھند ھا ادامه می اند، پس از زندان نيز به اين حمايت بوده

اش است که  جازاتی خانوادگی در انتظار او و اعضای خانوادهاين ترتيب، با زندانی شدن يک فرد سياسی، م به

  .ھای فراوانی دارد حاشيه

  

  شدن ناپديد

آيد  شمار می الملل تعريف شده، وقوع گسترده يا منظم آن، جنايت عليه بشريت به گونه که در حقوق بين ، آن»شدن ناپديد«

ھای مناسب، قابل پيگرد و  شدن را با تعيين مجازات ديدرو باشد، بايد جنايت ناپ به و ھر کشور طرف با اين معضل ور

عنوان نھاد رسمی مسؤول در جلب و بازداشت،  اما در حکومت اسالمی ايران، عالوه بر نيروی انتظامی به. تعقيب کند

 لباس شخصی، سربازان گمنام ای چون اداره اطالعات، سپاه، بسيج، نيروھای معروف به ھای موازی و پيچيده سازمان

، ھر کدام دارای اختيار بازداشت، حتی بدون احکام قضائی و بدون محدوديت زمانی ھستند که خود را ...امام زمان و

 .دانند گوئی در خصوص سرنوشت مفقودشدگان، نمی پاسخ ملزم به

ف سعيد زينالی، شاه گل سمندرزاده، محمد امين ريگی، کجير ناروئی، عبدالخالد ريگی، حسين علی اکبری، يوس

ھای  عنوان زندانيان ناپديد شده، در سال ھا به سيالوی، عليرضا پيری ديزچی، ھشت شھروند ايرانی ھستند که اسامی آن

 .ثبت رسيده است اخير به

ھای زندانيان  ھای مستقل و فشار ماموران امنيتی، از داليل اصلی سکوت خانواده رسانه عدم دسترسی خانواده قربانيان به

شود که اين امر موجب اخالل در شناسائی و ثبت کامل اسامی ھمه اين نوع قربانيان در ايران شده  الم میناپديد شده، اع

 .است

 

   بازجوئی از زندانيان سياسیۀنحو

ھای ركيك و فحاشی استقبال  گران، از ھمان ابتدای دستگيری با زندانی، با تحقير و حرف بانان و شکنجه معموال زندان

تر وابستگان مونث مثل خواھر، مادر و در  طرف وابستگان درجه يك و بيش ھا اغلب به اين فحاشینوك تيز . کنند می

 .صورت ازدواج ھمسر زندانی است

گيرد تا با گرفتن اطالعات از او، افراد  ترين فشار و شكنجه روی زندانی سياسی صورت می در روزھای اوليه، بيش

كشد مگر آن كه مقاومت  تر از سه يا چھارماه طول می لب شكنجه، بيشاما اغ. تری در اسرع وقت دستگير شوند بيش

ھا  ای از طريق روزنامه مصاحبه برای مثال، مجبور به. گران خواستند گردن بگذارد زنداين زود بشکند و ھر چه شکنجه

  . يا تلويزيون شود

  

  ھا شكنجه انواع از برخی

طرق گوناگون  ھای حکومت اسالمی به ست كه تقريبا در تمام زندانھا ترين، شكنجه زندانی، يکی از رايج زدن به شالق

ھم بافته شده و يا  شالق كابل به. شود تر از ساير اعضای بدن زده می شالق اغلب بر كف پاھا بيش. شود اجرا می

قدر   اين شكنجه آنمعموال. ترين آن نيز ھست ھم بافته است؛ که دردناك ھای الستيك به ھم بافته و يا رشته ھای چرم به رشته

ھا و نسوج  در اين صورت گوشت. پائين جای سالمی باقی نماند ادامه مئيابد كه ديگر در كف پا و اطراف پا از قوزك به
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كند كه در بين  تر می ھای نازك استفاده از شالق گر بعد از اين مرحله اقدام به شكنجه. رود اين نواحی پا تماما از بين می

  . ھا بريزند كند كه ناخن گاھی اين شکنجه نيز تا زمانی ادامه پيدا می. شود یانگشتان پا زده م

ھا بر اثر اعمال اين نوع شكنجه در  دليل عفونت كليه ھای حاکميت جمھوری اسالمی، بسياری از زندانيان به در اين سال

  .و حسين احمدزادهھای بھروز افشاری  نام از جمله دو تن از اين زندانيان به. اند زندان جان باخته

در اين نوع شكنجه موقعيت . کند زندانی حمله می گر با مشت و لگد به يعنی شكنجه. زدن است ديگر مورد شكنجه، كتك

ای پر از  ھا تا كمر در داخل بشكه کند؛ يعنی گاه با چشمان و دست و پای بسته روی صندلی و گاه ساعت زندانی تغيير می

  .کنند جای کابل ار شالق پھن چرمی استفاده می گران به کنجهآب و يخ، که در حالت اخير ش

در اين نوع شكنجه، اگر از باتون يا قنداق تفنگ . است» تونل و اتاق فوتبال«نوع ديگر زدن در اصطالح زندانيان 

  .ھا بسيار زياد است ھا، بينی و دنده ھای فك، دندان استفاده شود احتمال شكستن استخوان

تر  او کم جائی تكيه ندارد تا نيروی وارد به خاطر آن كه زندانی به در اين نوع شکنجه، به. ويختن زندانیآ) معلق( سرازير

خاطر وزن زياد انسان و تمركز اين گونه ضربات، انسان كمتر  شود، نيروی وارده بر او بسياز زياد و سنگين است و به

تواند موجب  گذارد كه می  مستقيما در محل وارد شده میگيرد و در عوض ضربه اثر خود را خود می حركت پاندولی به

  .شكستگی، نقص عضو و يا حتی مرگ شود

طور  اعدام، به افراد محكوم به. ماند ھای ديگر، سوزاندن است كه اثرات آن بر روی بدن می ترين شكنجه يكی از متداول

ترين نوع  رايج. كند گر فرق می سليقه شكنجه بنا بهشوند كه نحوه اجرای آن  رو می بسيار گسترده با اين نوع شكنجه روبه

  . آن سوزاندن نقاط حساس بدن با اشك شمع است

چون عالوه بر آن كه قوای جسمانی . ھائی است كه در زندان رايج است داشتن نيز خود يكی از شكنجه گرسنه و تشنه نگه

خاطر درد معده، و اعضای  شود، خود نيز به نجه میپائين آمدن مقاومت بدن در برابر شك برد كه منجر به را تحليل می

  .برند ھای معده رنج می ھمين خاطر اغلب زندانيان از ناراحتی به. شود گوارش نوعی شكنجه محسوب می

حکومت اسالمی، . ھای متفاوت است بند در شكل ھاست استفاده از دست ترين آن گونه ديگر شكنجه كه اين نيز از مرسوم

تر و فشارش  کند كه در صورت حركت زندانی اتوماتيك بسته بندھای آلمانی استفاده می آن از دستدر تمام انواع 

نقص عضوھای دائمی مبتال شدند  ھای اخير به خصوص در سال ھمين خاطر بسياری از زندانيان به به. شود مضاعف می

ھا  ، مرگ عصبی و از كار افتادگی دستترين عارضه آن اما معمولی. ھا از مچ شده است قطع دست آن كه گاه منجر به

  .طور موقت يا دائم است به

شود و سپس زندانی را  طور معمول از پشت بسته می ھای زندانی به بند اين است كه دست نوع ديگر استفاده از دست

شود و با  ھا می اين نوع شكنجه، بسيار دردناك است و در ھمان اولين دقايق موجب در رفتگی كتف. کنند آويزان می

ھا قبل بدين نحو شكنجه شد  رضا رستميان از دانشجويانی بود كه سال. افتند ھا كامال از كار می گذشت چندين ساعت دست

  . درصد رسيد٥٠ھای او برای ھميشه محدود شد و به  و عملكرد دست

 ٦مدت  طور مشخص به كه به. يكديگر است  ابتكاری حکومت اسالمی، بستن اعضای مختلف بدن به ھایيکی از شكنجه

يك دست و دست  ماه متوالی بر روی اكبر محمدی از فعاالن جنبش دانشجوئی اعمال شد بدين شکل كه گردن او را به

مچ يك پای او بسته بودند، اين زندانی انحرافات كامال مشخصی در ناحيه پشت پيدا كرد كه امكان راست  ديگر را به

  .ھای طوالنی در حين اعتصاب غذا درگذشت  بعد از شکنجهايستادن را از او گرفته بود و سپس
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ای  صورت اول بدين قرار است كه وسيله. شود دو صورت اعمال می ديگر نوع شكنجه، كشيدن ناخن است كه معموال به

آورند  یكنند و باال م وسيله آن ناخن را از سطح گوشت جدا می شود و سپس به زير ناخن فشار داده می مانند پيچ گوشتی به

  .آورند ای ديگر كه شبيه گازانبر است ناخن را با قدرت از ريشه بيرون می كمك وسيله و بعد به

ھای مختلف اجرا  صورت ھائی كه بسيار دردناك تر از خود شكنجه است شوك الكتريكی است كه به يكی از شكنجه

بندند با عبور جريان  آن می ند يا ايستاده بهخوابان طريقه اول آن تخت الكتريكی است كه زندانی روی آن می. شود می

  .شود زندانی شوك وارد می الكتريسيته از تخت فلزی به

ھای گوش، اطراف لب، پره بينی و  ھا، الله نقاط حساس بدن مثل گوشه پلك ھائی به طريقه دوم آن، وصل كردن گيره

شوند و بعد  الكتريكی با ولتاژ باال و آمپر پائين وصل میمنبع تغذيه  ھائی به وسيله سيم ھای فلزی به اين گيره. ھاست بيضه

  .شود بدن عريان تماس داده می طريقه سوم نيز باتون الكتريكی است كه به. شود از روشن كردن كليد مولد شوك وارد می

در كاربرد .  باشدتواند تعداد آن زياد كند اما دفعات آن متوالی است و می تر ادامه پيدا نمی معموال شوك چند ثانيه بيش

گيرد، بلكه   استفاده قرار می باتون الكتريكی معموال برحسب شدت شكنجه نه تنھا اين وسيله برای وارد آوردن شوك مورد

  .شود كار گرفته می عنوان ابزاری برای وارد آوردن ضربه و تجاوز جنسی نيز به به

خاطر عبور جريان  چنين به ھم. ھای فلزی است رهعواقب بعدی شوك الكتريكی چروك شدن پوست در نواحی اتصال گي

شود و زندانی با  شماری در خون كشته می شود كه در اثر آن گلبول سفيد بی الكتريسيته از بدن مقداری خون تجزيه می

ترين عارضه شوك  اما اصلی. كند كه خود دردآور است ھر بار ادرار كردن مقاديری خون و چرك نيز دفع می

  . شود كه امكان دارد عفونی شوند و گاه نيز برای ھميشه عملكرد خود را از دست بدھند ھا می وجه كليهالكتريكی، مت

بدين نحو . ھا رايج است يكی از ابتكارات حکومت اسالمی برای آزار زندانيان شکنجه صوتی است كه بسيار در زندان

ول پخش تالوت قرآن، اذان، سخنرانی توابين و يا روز و با صدای بلند مشغ كه بلندگوھای زندان در تمام مدت شبانه

دانشگاه اسالمی  ھای حکومت اسالمی را به بانان نام زندان ھمين خاطر زندان به. شدگان است صدای ضجه شكنجه

  .اصطالح زندانيان را آموزش بدھند گونه اصوات به فرستند كه از طريق پخش اين می

شكنجه و گاه نيز تجاوز جنسی قرار  زديکان زندانی در مقابل چشمان او، مورد ھا، گاه ن ترين شکنجه يكی ديگر از رايج

شود بنابراين  تر ھم می گران بيش البته انواع شكنجه بسيار زياد است و تعداد آن با ابتكارات غيرانسانی شكنجه. گيرد می

ھای حکومت  ھای رايج در زندان از شکنجهھائی  ھا و نمونه ھا اشاره کرديم تنھا گوشه انواع شکنجه چه که در باال به آن

  .اسالمی ايران است

  ادامه دارد

 

 

 


