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  .تقليد صداي فاميل زنداني، تداوم وتداركي بود براي شكنجه هاي بعدي  - 5
  

داخل « : زاوية همان دهليز ، يك دروازة كم عرض را باز نموده گفت در يك .  باز هم از اين طرف به آن طرف دهليز حركت نموديم 
عرض . است ) »دستشوئي« (فهميدم  اين اتاق نبوده ؛ بلكه تشناب .  داخل آن  جا كه شدم ، دروازه را از بيرون بست . » ! شو 

كمود . ز  شدت  استعمال از كار افتاده بود قفلك درون آن ا.  سانتي متر بود ؛ دروازه اش از بيرون بسته مي شد 80تشناب تقريباً 
از ... . فرشي داشت و تانك چدني آن به روي ديوار نصب شده بود كه با كشيدن زنجير زنگ گرفتة اش ، آب از آن جاري مي شد و

در . سانتي بود طول سطح تشنابك تقريباً يك متر و پنجاه . كدام قسمت تانك آب به روي ديوار نفوذ كرده به داخل كمود مي رفت 
يك دانه گروپ كه به روي آن جالي سيمي ضخيم زنگزده كشيده شده بود )  تشناب بلند مي نمود كه چهار متر از زمين( ن سقف آ

فكر مي شد اين تشنابك را كه رطوبت و نم زياد داشت طور موقت . ، ديده مي شد ،كه با نور شمع مانندش روشني پخش مي كرد 
نفوذ آب به روي كانكريت ، كه در معرض هوائي كه از زير دروازة  تشناب به درون جريان داشت ؛ سطح  . ودند كوته قفلي ساخته ب

زنداني ، يا ايستاده مي ماند و يا  هر دو زانويش را در بغل . در چنين محلي جاي براي نشستن نبود . تشناب را سرد ساخته بود 
تكيه .  تشناب تماس مي داشت و خودش به ديوار مرطوب آن تكيه مي كرد گرفته طوري مي نشست كه دو كف پايش بر زمين

فقط با نشستن به روي تشناب مي بايد . كردن به ديوار مرطوب  تشناب هم مشكل بود ؛ زيرا رطوبت زياد مانع تكيه كردن مي شد  
  .اكتفاء مي كرد 

فرو رفتگي كمي كاغذ تشناب  پيچده شده در .ده مي كردند از در و ديوار اين تشناب معلوم مي شد كه بعضي اوقات از آن استفا
توگوئي . بعضي قسمت ديوار هاي آن خطوطي به رنگ خون خشك شده متمايل به جگري كشيده شده بود در. ديوار آويزان بود 

، خون شكنجه در اصل اين خطوط رنگي ( كودكي  با انگشتش رنگ روغني سرخ دلمه شده را بر روي ديوار هاي آن كشيده باشد 
در زير سقف يك پنجره ) . شدگاني بود كه با دست هاي آغشته به خون از ديوار محكم گرفته بودند تا به سطح تشناب نه غلتند 

سقف حدود چارمتر يا بيشتر از . شايد هواي تشناب از همين مجرا بيرون مي شد .  سانتي متر  وجود داشت 15 در 10كوچك 
اينهم مانع خوابيدنم .  صداي  پاي كساني كه در دهليز در رفت و آمد بودند ، به وضاحت شنيده مي شد .سطح تشناب ارتفاع داشت 

 .رج از اتاق خواب ؛ بيدار مي شدم با تأسف در زندگي عادي هم خوابم طوري بود كه به اندك ترين سر و صدا در خا. مي گرديد 

ه خاطر ندارم تا چه مدت ايستاده ماندم ، احساس خستگي و درماندگي ب.  لحظه ها و دقايق با تنبلي خشم آوري سپري مي شد 
مدتي نگذشته بود كه درد عينك هاي زانوانم  . كردم ، به همان شكلي كه توضيح دادم ، به روي سطح مرطوب تشناب نشستم 

  .بيشتر شد  ؛ دوباره  بلند شدم 
. طي زمان در ذهنم ؛ گذشت هفته هاي دلگير را تداعي مي كرد  عبور كند لحظه هاي دردناك و اضطراب آور ، و گذشت بسيار ب

سكوت مدهش و سنگيني كه بر شانه هاي كوبيده شده ام ، به سختي فشار مي آورد ، هرازگاه صداي ناله و يا فرياد هاي شبيه  به 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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گاه گاهي هم ، به درستي . مي زد فرياد هائي را كه از دل شب سياه و از ژرفاي جنگل تاريك و  انبوه  به گوش مي رسيد ؛ برهم 
تشخيص داده  مي شد كه  فرياد ها از دختران و زناني بود كه با دادن دشنام  به شكنجه گران مزدور ، خشم فرو خورده و نفرت 

  .  نشان مي دادند يانشان را از جالدان و با دارشانعميق و بي پا
 دورة حاكميت شان ، زنان ؛ حتا كودكان و اطفال نوزاد گرفتار شدگان را زماني كه به اين فكر مي شدم كه جالدان بيرحم خلقي در

انتقال داده آنان و كودكانشان را  هم لت و كوب مي كردند ، تا زنداني از شنيدن آواز اعضاي » كام « و  » اكسا « هم به  زندان هاي 
زنداني را در برابر  زنداني مورد  ضرب  وشتم قرار مي دادند خانواده اش دچار دگرگوني رواني شده اعتراف نمايد و يا اعضاي خانوادة 

  .  
يكي آن كه ممكن است صدا هائي را كه مي شنود واقعاً از . از نظر من در چنان شرايطي زنداني مي بايد دو احتمال را در نظر بگيرد

گاهانه و با قصد ويراگرانه بدان وسيله مي شكنجه اي باشد كه همان لحظه كسي در زير آن رنج مي كشد و ديگرش آن كه زندانبان آ
 خواهد از يك طرف امكان چند لحظه استراحت و خواب را از زنداني بربايد و ديگر آن كه از طريق استمرار شكنجه بدان وسيله،

مام بكوشد تا نه پيشنهاد من در همچو موارد براي زنداني آن است كه بسيار آگاهانه و با قدرت ت.  مقاومت زنداني را تضعيف نمايد
آن صدا ها را بشنود و نه هم بدان ترتيب اثر بدهد، زيرا منطق مبارزاتي حكم مي نمايد كه انسان نيرويش را به خاطر امري اختصاص 

  .دهد كه مؤثريتي از آن متصور باشد
  

[  به تاريخ    زنداني19ان و گفت وگو با  دو بار زندةتجرب:  ايران شرح سعيد پورحيدر، روزنامه نگار، از شكنجه در زندان اوينبگذاريد 
  :را در اينجا  بياورم   ]  1:37  ساعت     -  2011 مي 31
  
   : انجام شده با خود در زندان به كمپين گفت رحيدر در مورد بدرفتاري هايآقاي پو «
خود   جسمي مضاعف يا اذيت و آزار فزيكي را متحمل نشودةگونه شكنج يك زنداني هيچ سلول انفرادي حتي اگر قرار باشد «

بود )  سفيد ةشكنج(  روحي و رواني ةمن گذشت شكنج عمده ترين آزاري كه در زندان بر. مصداق بارز شكنجه روحي و رواني است 
ه يا ساعتها ب  آب سرد وةي، بي خوابي دادن و يكبار انداختن در بشكئضرب و شتم در حين بازجو  فزيكي همچونة شكنج و گهگاه

ه زدن  اخبار و مطالب دروغ، تهديد بةنيز مي توان به ارائ از شكنجه هاي روحي و رواني. صورت عريان نگه داشتن در هواي سرد 
كذب بازداشت همسر و پدر،  به پذيرش اتهامات غيراخالقي، تهديد به بازداشت اعضاي خانواده و يا دادن خبر شالق، وادار كردن

كه مي گفتند دختر و همسرت نيز بازداشت و در زندان هستند،  اين  ويئپخش كردن صداي دخترم در يكي از جلسات بازجو
  .»  اس با خانواده مي توان اشاره كردــات و تمــن، ممنوعيت مالقاحكام سنگين زندا ديد به صدورـته
 

از شنيدن اين آواز ها ، ضجه ها و ناله هاي زنان مظلوم و اسير پنجة جالدان خلقي پرچمي و خادي دچار چنان توهم مي شدم كه 
همچنان دست به )  رانه راه مي روند كه درزير ساية سوسيال امپرياليزم شوروي مغرو(فكر مي كردم اين جنايتكاران تازه نفس 

 چنان مرا در خود مي فشرد و گاهي تنگناي تاريك توهم. ده اند چنين كاري زده  همسران زندانيان را هم در اين شكنجه گاه آور
اي پيش خود كه صحنه ه. مي پنداشتم ) رحيمه ( افكارم را به بازي مي گرفت كه فرياد زني را شبيه آواز  همسر و همرزمم 

شكنجة وي را مجسم  مي كردم كه جالدان با اعضاي فاميل هاي ما ، با همسران دلير و مبارز ما چگونه برخورد مي نمايند ، از 
اين وضع نهايت دشوار و رقتبار را كه بر من مستولي . شدت خشم و نفرت از اين جالدان و بادارشان تار و پود وجودم مي سوخت 

چ  نويسندة توانا  قادر نيست ؛ آن طوري كه من و ساير زندانيان در تنگناي استخوان شكن آن گير كرده شده بود ، نه من ، و نه هي
  . بوديم ، به تصوير كشيده به خوانندة  حساس و با درد و با احساس منتقل نمايد 

. از دچار حملة مايگرن شدمدر چنين حالتي ب.  در گرداب سرب مذاب چنين پندار هاي استخوان سوز به سرگيچه دچار شده بودم 
« در لحظاتي كه استفراغ مي كردم ، آواز . حالت تهوع برايم دست داده بود . درد سرم هر لحظه بيشتر و بيشتر شده مي رفت 

بگير « : گفت » ترحم«دروازه را كه باز كرد ، با  . سر باز بود . از آن وضع هالكت بار بيدرنگ به خود آمدم . دروازه بلند شد » قلفك
سرباز سرفروختة خاد كه . » باز پشت بشقاب و كيالس خالي مي آيم « : آن گاه بشقاب غذا را به دستم داده اضافه نمود . » ! نانت 

 منعكس ساخته بود ، اين را گفته مي خواست  را درخطوط چهرة به ظاهر مهربانشاحساس ندامت از خدمت به دولت دست نشانده
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دواي سردردي من پيش  لطيف شريفي است ، تا دوايم را . مي بيني كه دچار استفراغ شده ام « : گفتم . كند دروازه را دو باره بسته 
صداي . گفته دروازة تشناب را بست ) خوب ( سرباز مزدور خادي شده ، با نوعي ترحم كذائي خو .  » شده مي رودنياوري حالم بدتر 

  ... .يج  آهسته و آهسته تر شد چكمه هايش بر روي دهليز كانكريت شده  به تدر
به ياد ندارم كه محتواي بشقاب چه بود و غذا آورده شده را تا چه مدتي .  غذاي زندانيان را توزيع  نمودند فهميدم شام شده كه

   . خورده نتوانستم ودرد بيره هاي  التهابي امنسبت سردردي نهايت شديد ناشي از حملة مايگرن
با آن كه گرسنه و تشنه بودم  .  به روي زمين تشناب بود بشقاب و گيالس.  مزدور خبري نشد  از سرباز ،در هر صورت  مدتي گذشت

 سبب شد كه كسي بيايد و كوبيدن پيهم دروازه. وبيدم با مشتم به شدت به دروازة تشناب ك. ؛ مگر ميل به خوردن غذا نداشتم 
« :  شخص ناشناس گفت . يضي ام و نيامدن سرباز موظف را برايش گفتم جريان مر» چه شده چرا دروازه را مي زني ؟ « : بگويد 

  . » ! آرام باش . ديگر به دروازه نزن  من از مريضي ات اطالع مي دهم 
بي اشتهائي و بي ميلي غذاي رطوبت و دمة تشناب هم بيشتر شده بود ؛  براي تجديد قواء به ناچار با .  خيلي خسته شده بودم 

. آن را  چندال كردم و در سطح مرطوب تشناب گذاشتم . مجبور شدم كرتي ام را بكشم .  صرف كردم به هر شكلي بود  شده راآورده
ناگزير بودم  . پاهايم را دراز كرده نمي توانستم ؛ زيرا عرض تشناب اجازه نمي داد . بعداً باالي آن نشسته به ديوار تشناب تكيه كردم 

. مدتي سپري شد ؛ مگر خوابم نبرد . همين كار را كردم  . هاي پاهايم را  به ديوار تشناب  بچسپانم زانوانم را خميده ساخته پنجه 
بي درنگ به اين . ، و بشقاب و گيالس خالي را گرفته مي خواست دروازة تشناب را ببندد  دروازه را باز نمود سرباز موظف آمده

حالي باز . هرچه پاليدم نبود « :  مزدور با تأثر ساختگي ابراز داشت »  راجع به دوايم به لطيف شريفي گفتي يا نه ؟ « : مزدور گفتم 
  .دروازه را بست و رفت . » ميروم و مي پالمش 

 نمي گذاشت ، درچنين  نان زير شكنجة خادي هاي بي ناموسش كردم بخوابم ؛ مگر ضجه و ناله و چيغ دختران و ز بازهم تال
خواب گاهي چنان بر من غلبه مي كرد كه فكر مي كردم . گذشت زمان را نمي دانستم . فضائي آگنده از زجر و ناله و نوحه بخوابم 

پلك هايم تمايل زياد به . يافتن به چنين آرزوئي غير ممكن و محال مي نمود در يك لحظه به خواب خواهم رفت ؛ مگر  دست 
دقايقي كه در حالت نيمه خواب و نيمه بيداري مي بودم ،  باز هم فرياد هاي دلخراش و ضجه ها و ناله هاي . بسته شدن داشت 

جه را اينطور  شنيدم كه خطاب  به مستنطق  صداي يك زن زير شكنمن. و دختران زير شكنجه بلند مي شد هراس بر انگيز زنان 
 را به زور  شدهمستنطق بي ناموس ، زن زنداني: استنباطم  از اين جمله ، اين بود كه » ... او بي ناموس اياليم كو ....  « :  مي گفت  

آن هم در جريان  تحقيق و  )  »او بي ناموس « ( استعمال اين جملة كوتاه و ناتمام  . در آغوش گرفته خيال تجاوز به وي را داشت 
در غير چنين حالت ، زنان زير شكنجه خشم و . شكنجه از زبان يك زن ، جز همين معني ، كدام  چيز ديگري را تداعي نمي كند 

  .فرو مي  نشاندند » !  فروش وطناو « نفرت شان را ، داغ و درد شان را ، با  گفتن 
اين بار يكي از  . اب ، وضع  نيمه خوابم را برهم زدته بود كه باز شدن دروازة تشنپاره اي از شب تلخ ، ظلمتبار وديرپا گذش

از تشناب خارج  شده از عقب اين خاين و بد اخالق . » ! بيا با من « : دروازه را باز كرده گفت ] عبداهللا بچة سرور[مستنطقين 
در گوشه و كنار آن .  فقط داراي يك ميز و  دو و يا سه چوكي بود اين اتاق. دروازة يكي از  اتاق ها را باز نمود . معروف روان شدم 

مدتي . خادي رقصنده وارد آن اتاق هم شد . دروازة يك اتاق ديگر هم در داخل همين اتاق باز مي شد . چيز ديگري ديده نمي شد 
يك باال پوش درازِ . ومي چهرة الغرداشت خادي د. از عقبش يك نفر ديگر هم بيرون شد . بعداً از آن اتاق بيرون آمد ... . گذشت 

  .فوالدي رنگ  بهاري به تن داشت كه تا نزديك بند پايش مي رسيد 
اين خاين از همين خاد صدارت است  به راديو تلويزيون رفته در آنجا آواز مي « :  بعد ها زندانيان صدارت در باره اش مي گفتند 

با تأسف اسم اين هنر فروش  جالد شده را . » ق مي كند و آنان را شكنجه مي كند خواند و در اينجا كه آمد از زندانيان تحقي
  . فراموش كرده ام و چهرة الغر و استخواني اش هم به خاطرم نمانده است 

آن را به روي . بكس را از آن اتاقي كه به اين اتاق راه داشت گرفته بود . يك بكس چرمي چرك و كهنه بود » رقصنده « در دست 
اگر «  : گفت . به روي چوكيي كه نزديك ميز قرار داشت و بازوانش بسيارمحكم  بود ، نشستم . ميز گذاشته به من گفت بنشين 

 دست راستم را گرفته باالي بازوي اولين كسي بود كه» بازنگر« .  » كوچكترين  حركتي نشان بدهي سربازان را اينجا مي آورم
 سانتي  بود از درون بكس كهنة دستي  بيرون آورده  5 يا 4ه بنداژ لوله شدة طبي را كه عرض آن بعداً  تكه اي شبي. چوكي گذاشت 
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الال تو هم دست چپش را «: ش گفت » هنرمند « به رفيق  . به دور دست راستم كه باالي بازوي چوكي قرار داشت ، پيچاند 
زيون تكة بنداژ مانند را بر روي دست چپم و بازوي چوكي مي در اثنائي كه خادي خوانندة راديو تلوي. » ! همينطور  بسته كن 

تو همينجا منتظرم باش ، كارم : با قد درازش پيش از اين كه از اتاق خارج شود ، به رفيق خادي اش گفت » بچة سرور« پيچاند ؛ 
ر يكي از چوكي ها لم داده هنر فروش خادي  شده يك جلد كتاب كوچك جيبي را از جيبش بيرون آورده د. كه تمام شد مي آيم 

  .شروع به خواندن آن كتاب نمود ، و يا ظاهراً خودش را مصروف مطالعه نشان داد  
كندي  لحظات ، گام برداشتن غژگاوي را در ذهنم  به تصوير مي كشيد كه با كوله بار سنگينش تالش مي كرد  از ميان سنگالخ 

هر قدر تالش مي كردم ، خودم را از . د و زمستان يخبندان را پشت سر بگذارد هاي صعب العبور ، بلند و پربرف كوه پامير بگذر
رد ، بيرون بكشم گرداب انديشيدن به چگونگي نوعيت شكنجه اي كه اين جنايتكاران اجير شده لحظات بعد بر من اعمال خواهند ك

. كه اين خود نوعي از شكنجة فرسايندة رواني است يك حالت فروتر به انتظار شكنجه قرار داده بودند ، من را در. ؛ ميسر نمي شد 
اضطراب و هراس طوري مغزم را در خود مي فشرد كه تصور مي كردم  لحظات با بيرحمي به سان دندانة اره بر روي تنم كشيده مي 

  . شود  و ذرات پوست و گوشتم را به دو طرفم مي ريزاند  
حكيم در جريان گفت و .  درخدمت پادشاهي قرار داشت ، به فكرم متبادر شد در اين چنين حاالت ، به يكبارگي گفتة حكيمي كه

پادشاه بي خرد كه اين گفتة . گو با شاه ، ابراز نظر كرده بود كه يك انسان را مي شود از طريق  انتظار و اضطراب به زودي كُشت 
حكيم  فرمود خيمه اي پرپا . در اختيارش قرار بدهند عالمانة حكيم را نپذيرفته بود ، امر كرد تا يك  زنداني محكوم به مرگ را 

. برپا دارند ) متصل به خيمة زنداني محكوم به مرگ ( حكيم دستور داد ، خيمة ديگري . زنداني را به زير خيمه جاي دادند . كردند 
و عسكر را توظيف نمود تا در يم  دحك. در بين آن كساني را توظيف كرد تا به نوبه ، و به وقفه ها در آونگ چيزي سختي را بكوبند 

: بگويند .  گياهي زهرناكي كه در هاون كوبيده مي شود ، طوري باهم ديگر صحبت نمايند كه زنداني محكوم به مرگ بشنود مورد
 زماني كه .كوبيدن و خرد كردن آن گياه  زهراندود وتازه كشف شده را كه به اين زنداني مي خورانند ، وقت زيادي را در بر مي گيرد 

اين گياه ، خوب كوبيده شد و به ذرات بسيار ريزه  تبديل گرديد ؛ آن گاه مقداري به اندازة كمتر از نيمه ماش را به زنداني مي 
زنداني كه صداي . عساكر چنين كردند . خورانند ، بعداً مي بينند كه زهر  كوبيده شده  زنداني را در يك لحظه چگونه مي كُشد 

به خصوص .  در هاون را از درون خيمه مي شنيد ، اضطراب و انتظارش لحظه به لحظه بيشتر شده مي رفت  » زهر« گويا كوبيدن
بعد از چند . زماني  كه صداي كوبيدن هاون  به گوشش نمي رسيد ، مي پنداشت زهر آماده شده و حاال آن را به وي مي خورانند 

 .ي از كار بازماند شبانه روز اضطراب وهراس سبب شد كه  قلب زندان

گر در معرض ديد دو جالد خودم را بار دي. باز شدن دروازة اتاق شيشة تصورم را در بارة آن زنداني محكوم به مرگ درهم شكست 
ويلخانه اسباب و آالت شكنجه بوده ـ شايد اين اتاق تح. آن گاه از برابرم گذشته وارد پسخانة اتاق شد. عبداهللا بازنگر بود . يافتم 
  .   باشد 

. يك لين سيم از دو طرف به يك سويچ وصل بود . ديده مي شد ... در دست اين شكنجه گر سيم پوش دار .  از آن جا بيرون آمد 
چهار و يا پنج سيم برق را . نزديك تر آمد يك دانه پنجه بوكس برنجي را از جيبش بيرون كشيده آن را در ميان انگشتانم قرار داد 

.  اصلي بود ، از ميان حلقه هاي پنجه بوكس گذشتانده سر قطع شدة سيم ها را به دور انگشتان دستم  قرار داد كه متصل به سيم
شنيده بودم . معلوم نبود سيم برق را به چي وصل كرد . گذشتانده داخل آن جا شد ) تحويل خانه ( سيم اصلي را از زير دروازة اتاق 

زندانيان دورة تره كي و امين كه از زير . جداگانه بود ) در زندان صدارت(  و بربريت خلقي ها اتاق برق دادن زندانيان در دورة وحشت
  : تيغ آن وحشيان نجات يافته بودند ، مي گفتند 

 سانتي متر طول و عرض و ضخامت داشت ، و اين ماشين 25اين وحشي ها توسط يك صندوق كوچك كه در حدود ... « 
از به هم سائيده شدن دو فلز  مدور مقناطيسي . ه اش مانند دستة ماشين خياطي چرخانده مي شد  دست، شكنجه ساخت هند بود 

  .» . ، برق مورد نظر ، كه اندازه اش  توسط يك عقربة حساس نشان داده مي شد ، وجود زنداني  را به لرزه مي  آورد 
الال متوجه اي گلبديني « : را به طرف رفيقش كرده گفت بعد رويش . بازنگر خادي از آن اتاق خارج شده و دروازه اش را بست 

با . بعد از گفتن چنين كلمات از اتاق خارج شد . » را چگونه سر زبان مي آرم ....باز كه آمدم توخواهي ديد كه اين ! آدمكش باش 
مرا به باند اسالمي گلبدين . ستم ه. ] ا . ل . م [ من كه يك كمونيست . اين رذيل  چرا مرا گلبديني خطاب نمود «  : خود گفتم 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

5 

. جاي اضطراب و دلهرة ناشي از انتظار را چنين اتهامي سخت و بويناك و ننگين و تكاندهنده گرفت » ... . جاسوس چرا نسبت داد  
در . ده بود غرور طبقاتي و مبارزاتي ام  شديداً جريحه دار ش. فكر كردم بدترين و سخيفترين دشنام هاي دنيا را به من داده است 

در ) چه يك مسلمان صادق ؛ چه يك دموكرات ميهن پرست ، و چه يك كمونيست ( چنين لحظاتي كه يك مبارز راستين راه مردم 
چنگ دشمنان زبون مردم مي افتد، با اندكترين ؛ حتا با ايما و اشاره ، اگر  توهين شود ، شديداً خشمگين مي شود ، و حس نجيب 

 كه به سرعت  مانع گسترش ساية شوم و خفتبار اضطراب و دلهره و دلشوره و هراس در دماغ زنداني مي در حيني» خشم مقدس« 
آنهمه اضطراب و هراس مسلماً به تحت شعورش رانده مي [گردد ؛  آن همه اضطراب و هراس را با شتاب از سطح دماغش  مي روبد 

ا بار ديگر سربلند كرده ، تا هنگام مرگ ، سبب كابوس هاي وحشت بر شود كه درآن جا تا ساليان طوالني به انتظار مي نيشيند ت
و نيروي ناشناخته و عظيمي را در وجودش آزاد مي سازد كه منبع ... ] خواب هايش شده نمي گذارد به راحتي بخوابد و انگيز

تا « : به مزدوران شان مي گفتند استادان شكنجه . واكنش هاي افتخار آفرين بعدي در برابر دشمن حاكم برهست و بودش مي شود 
  .» حد توان بكوشند و حوصله نمايند كه زنداني را خشمگين نسازند

  
  ادامه دارد  

  
  


