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  به نام آزادي
  

اههاي مخفي و خانه هاي امن احداث بازداشتگو اشاعه گسترده موضوع ، امروز بنا به اهميت زماني 

مجموعه فعاالن حقوق ، امنيتي و اطالعاتي  ،امنيتي در سرتاسر كشور از طريق دستگاههاي پليسي 

اعمال ضد حقوق  اقدام به افشايكه با افشاي ماهيت اين بازداشتگاهها  بشر در ايران را بر آن داشت

كه با علم و آگاهانه توسط عوامل حكومتي در بازداشتگاهها رقم زده مي شود و تا بحال بشري 

   .نمايد رباني در پي داشته هزاران ق

و بازداشتگاهها دراختيار مردم و افكار عمومي  قربانيانعلني اطالعات مرتبط به اين به طور گاهچهي

به مدد مقاالت و گزارشات اينچنيني عامه افراد جامعه دوش به دوش  است ، اميد استقرار نگرفته 

مه ها و قشر روشنفكر و نخبگان اجتماعي و فرهنگي جوياي حال فرزندان خود در دخ

بازداشتگاههاي مخفي در سرتاسر كشور گردند كه في الحال به صورت شتابزده اي در حال افزايش 

  .و توسعه است

نقض در بستر كم نيستند افراد كم گناه و بي گناهي كه بر اثر نداشتن پشتوانه افكار عمومي و 

پس باشد كه . دزنده بگور و سالخي و بي سرو صدا دفن مي شون ي مخفيدر دخمه هاحقوق بشر 

مطالب اين گزارش مستند چراغ روشني براي ديدن حقايق پنهان در بازداشتگاههاي مخفي باشد تا 

نق حقوق بشر توجه افكار عمومي را جلب و به حمايت قربانيان ، بتوانيم با آگاهسازي و افشاگري 

در دست به دست هم زمينه نابودي و تعطيلي اين دخمه ها را  و و در سايه اين همياريبرخيزيم 

 .فراهم سازيمسراسر ايران 
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 تهران مركز آگاهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همانگونه كه حدودا بيشتر شهروندان تهراني مي دانند مقر اصلي آگاهي تهران در نزديكي چهارراه 

كه اين قرارگاه آگاهي مركز تا اواخر دهه شصت كه به مركز آگاهي تهران تبديل .شاهپور واقع است

وران پهلوي از آن به عنوان پادگان آموزشي استفاده مي شد و به شد در اختيار شهرباني بود و از د

شصت پادگان آموزشي شاهپور از نيروهاي  شاهپور معروف بود كه در اواخر دههپادگان آموزشي 

ژاندارمري و شهرباني تخليه و به نيروهاي  اداره آگاهي تهران تحويل شد تا نيروهاي اين نهاد 

  .ه مرور زمان به قرار گاه اصلي و مركز آگاهي تهران تبديل شدپليسي در آن مستقر شوند كه ب

همانگونه كه بيشتر ساختمانها و پادگانهاي نظامي دوران پهلوي از ساختار و معماري خاصي 

برخوردار بودند مجموعه بناهاي حاضر در محوطه آگاهي مركز تهران نيز از مجموعه اي از 

بود كه هر قسمت از آسايشگاهها و ساختمانهاي آن در  ساختمانهاي شيرواني دار و قديمي متشكل

تاسر ايران ي قرار گرفت و رسما آگاهي مخوف سراختيار شعبات مختلف تحقيقاتي و تجسسي آگاه

تشكيل شد كه حتي مركز تقليد و الگوپذيري ساير مراكز آگاهي در سراسر كشور شد كه حتي براي 

رفتن اقرار از طريق شكنجه در چندين مقطع زماني در وحشي گري و گ پا گذاشتن به عرصه رقابت

آگاهي هاي منطقه غرب تهران به آگاهي غرب وحشي و آگاهي خيابان تركمنستان به سالخ خانه 

تاتارها معروف شد كه در اين بين حتي در موقعيت هاي آگاهيهاي مراكز استانها نيز براي دور 

شيگري را در زمينه برخورد با متهمين زير وح "نماندن از غافله وحشيگري و كسب اسم و رسم 

به مانند . ل زده مي شدندامثبازداشت به جايي مي رساندند كه حتي در مراكز آگاهي مانند تهران 

آگاهي مشهد و اصفهان و رشت و حتي شهرستانهايي مثل انزلي و ورامين كه با نشان دادن قصاوتها 
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از متهمين بازداشتي در بين نه اقرار گرفتن و ضرب و شتمها و شكنجه هاي تا حد مرگ در زمي

  .ي سراسر كشور خودي نشان مي دادندآگاهيچي ها

ه اقرار گرفتن از طريق شكنجه ولي با اين حال هيچكدام نتوانسته اند در تداوم اسم و رسم در مقول

  .رد پاي آگاهي مركز شاهپور برسندبه گ

  

  :وضعيت فيزيكي شعبات درآگاهي  -1

  

دور محوطه ساختمانهاي تك طبقه به مانند آسايشگاه سربازان وجود  هپور سابق دور تادر پادگان شا

داشت كه پس از انتقال آگاهي به آنجا اين سالنها و آسايشگاهها را با ديوارهايي به چندين سالن 

شعبه تجسسي   3الي    1كوچكتر تبديل و تقسيم نمودند و هر يك از ساختمانها را تبديل به 

و در اختيار شعبات قرار دادند كه در اين شعبات اتاق افسر پرونده ها و رييس شعبه و اتاق نمودند 

بازجويي و اتاق شكنجه به طور مستقل در همه شعبه ها بدون استثنا وجود داشت به همراه اتاقي 

به  كه متهمين را از صبح زود مي آورند و تا بعد از ظهر در آنجا نگهداري مي نمودند و بعد مجددا

ته امروز با اتمام ساختمان اخل آگاهي باز مي گرداندند كه الببازداشتگاه عمومي و مركزي در د

جديد اداري در آگاهي مركز بيشتر شعبه ها به اين ساختمان منتقل شده اند و داراي مجموعه هاي 

  .مجهزتري گرديده اند

  

  :مركزمراحل ورود بازداشتيهاي مراجع پليسي و انتظامي به آگاهي  -2

  

توسط مامورين آگاهي بازداشت و به آگاهي منتقل مي  اٌراسبيشتر متهمين بازداشتي در آگاهي 

درصد بازداشتيها منطبق با دستورات و  20موارد كمتر از شوند و مي توان به راحتي گفت در بيشتر 

كساني هستند جريانات قانوني مي باشند و مابقي افراد بازداشتي زير بازجويي و تحقيق  در آگاهي 

كه از طريق كالنتري ها و حوزه هاي انتظامي و اطالعاتي نيروهاي انتظامي و با دستور قضايي براي 

تكميل پرونده از طريق بازجويي فني و تخصصي يا همان شكنجه و ضرب و شتم وشكستن دست و 

  .پا و اقرار گرفتن زير هر شرايط به آگاهي تحويل يا منتقل مي شوند

  

  :ول ورود بازداشتيها به آگاهي و مرحله ثبت رايانه اي پرونده مرحله ا -3

  

ار ديوار و يا روي صندلي به متهم در سالني كن "اه آگاهي مركز در ابتداي ورود هر متهم به قرارگ

حالت دستبند و پا بند شده نگهداري مي شود و وظيفه مامورين ريزو درشت و درجه دار و افسران 
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را كه دستبند به دستش ديدند براي اينكه حساب كار دستش بيايد و كامال اين است كه هر متهمي 

وال و جواب بالفاصله پس از ت و مسخ جو رعب و وحشت شود بدون سدرك كند كه آگاهي كجاس

اينكه توانستند فرد يا افرادي را در ميان متهمين انتخاب كنند مورد ضرب و شتم و زدن مشت و 

ار مي دهند و اصال اهميت نمي دهند اين شخص دستبند به دست لگد و سيليهاي پي در پي قر

  !!!!گناهكار است يا بي گناه

البته در اين ميان افراد و متهمين سفارش شده هم هستند كه مامورين ثبت رايانه اي متهمين 

نشان شده را با صداي بلند و غير مستقيم به مامورين شعبات كه براي ثبت متهمين آمده اند 

ي كنند و اتهامش را مي گويند تا حسابي از خجالتش درآيند و بيشتر متهمين را اينچنين معرفي م

  :در زمان ثبت هويت ترور شخصيت مي كنند

  !چيست؟.....نام پدر -! مادر به خطا اسمت چيست؟

  !!در كدام محل با خانواده جاكشت زندگي مي كني؟ -! نام مادر فاحشه ات چيست؟

ين گونه پرسيده مي شود كه حتي شرورترين و سخت ترين افراد جرات و تمام سواالت متشابه ا

حرف زدن درآن جو را پيدا نمي كنند و شايد به راحتي بتوان گفت كه در ان لحظات تحقير آميز به 

هريك از اين افراد تحت شكنجه روحي و رواني و جسمي حتي ترسوترين آنها كوچكترين فرصتي 

ي استفاده كند و راه فرار داشته باشد بالدرنگ از شدت فشارهاي رواني رخ دهد كه بتواند از وسيله ا

  .و توهين ها و تحقيرها تك تك مامورين اطرافش را سالخي مي كند

اصال باوركردني نيست كه هر ماموري كه از در وارد مي شود و يا خارج مي شود در محدوده بخش 

ت خالي نمي گذرد و حتما يك يا چند نفر متهم ثبت رايانه كه در مسير تردد مامورين قرار دارد دس

  .ضرب وشتم و مصدوم مي كنند از همه جا بي خبر را كه انتظار رخ داد خاصي را ندارند 

  

  :بازداشتگاه عمومي آگاهي-4

  

آگاهي در انتهاي محوطه آگاهي قرار دارد تا كمتر در تيررس ديد افكار عمومي و  يمبازداتشگاه عمو

  .ارباب رجوعها باشدمراجعه كنندگان و 

  :اين بازداشتگاه داراي دو بخش است

متري مي  18و  12اتاق  10بازداشتگاه عمومي اگاهي است كه داراي نزديك به  -بخش نخست

نگهداري مي شوند به همراه افرادي كه از  3و درجه  2باشد كه بازداشتيهاي زير بازجويي درجه 

  .انها تحويل آگاهي گرديده اندطريق آگاهي و به دستور مرجع قضايي از زند

متهمين شعبه هاي : كه متهمين ويژه در آن نگهداري مي شوند مانندبازداشتگاه آگاهي  -بخش دوم

ويژه كيف قاپي و تعدادي از متهمين ويژه كه بايد مورد  18ويژه قتل و  10سرقت مسلحانه و  1



7 

 

البته اين افراد در انفراديهاي  گيرند كه و رعب و وحشت و فشار رواني سخت قرارضرب وشتم ديد 

به بازداتشگاه سوييت مشهور است كه در اصل همان خاص نگهداري مي شوند و محدوده آن 

انفرادي مطلق و بدون هيچگونه امكانات مي باشد كه از جهت گمراه كردن افكار شنوندگان اين 

  .انفراديهاي مخوف را سوييت نامگذاري كرده اند

ساعت شبانه روز با دستبند و  24سوييت نام دارد تمام بازداشتيهاي آنرا طي در اين انفراديها كه 

ه اي از كتان بر سرشان كشيده شده در انفراديهايي كه هميشه مرطوب سپابند و در حالي كه كي

نگهداري مي شود بدون برخورداري از نور نگهداري مي كنند و براي شدت شكنجه گاهي اوقات تا 

شعبات  توالت محروم مي كنند حتي در زمان انتقال به دستشويي و استفادهد را از چند روز فر

ند و كيسه از سر هاي آنان خارج نميشود و حتي در زمان خواب هم بايد بازجويي نيز دستبند و پا ب

با همين شرايط بخوابند و فقط و فقط در هنگام تغذيه و بازجويي انهم فقط كيسه از سرشان 

بيشتر زمانها آنها را وادار به زدن اثر انگشت به ورقهاي سفيد بازجويي مي  برداشته مي شود و در

  .كنند كه افسر پرونده ها به راحتي خواسته هاي خود را از زبان متهم درآنها بنويسند

  

  :مراحل ورود به بازداشتگاه آگاهي مركز-5

  

د مي نمايند كه البته شدت در تمام مراحل ورود به بازداشتگاه بدون استثنا متهمين را لخت مادرزا

  .برخورد در زمان انتقال به بازداشتگاه براي افراد متفاوت است

و  متهميني كه براي نخستين بار به محدوده بازداشتگاه قدم مي گذارند بايد رعب و وحشت حاكم

 اقتدار متوليان بازداشتگاه را روحا و جسما و عمال درك و حس كنند كه اين مقوله ميسر نيست جز

  .عيار از آنان گرفته شود به اينكه در همان روز و لحظه ورود زهر چشمي تمام

درست در جايي كه متهمين به صف مي ايستند تا به داخل بازداشتگاه وارد شوند دستور لخت شدن 

به همه داده مي شود و همه بدون استثنا پير و جوان و مريض و سالم چه هوا سرد باشد چه گرم 

با يك شورت مي ايستند و بازرسي به صورتي انجام مي شود كه همه افراد لخت لخت مي شوند و 

  .مادرزاد شدن متهم تحت بازرسي را ببينند و بيشتر اين افراد تازه وارد هاي بازداشتگاه هستند

در اين ميان مامورين بازرسي بازداشتگاه به خوبي مي دانند كه تب و ترس و رعب و وحشت آگاهي 

گرفته و آنها نيز براي دامن زدن هرچه ا متهمين ورودي به بازداشتگاه آگاهي را فر سرتاپاي تك تك

بيشتر به اين رعب و وحشت و ايجاد كردن زمينه سو استفاده و بهره برداري در آينده هر چه نزديك 

  .در محيط بازداشتگاه هر آنچه در توان دارند در زمينه ايجاد رعب و وحشت وشكنجه مي كنند

و  خود را دربياورند و محتويات لباسبازرسي پس از اعالم اينكه همه افراد لباسهاي  مامورين

جيبهاي خود را در لبه طاقچه مانند محل ايستادن خود بگذارند كه بيشتر شامل مدارك شناسايي و 
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عب و وحشت مي همان لحظه نخست چند نفر قرباني اجراي سناريوي ايجاد رپول مي شود كه در 

افراد بازداشتي انتخاب مي  كه بيشتر آنها از ميان بدبخترين و ژوليده ترينند نفري شوند چون چ

شوند را در برابر چشمان ساير متهمان انچنان با كابل و تسمه مي زنند كه ديگر كسي توان و جرات 

صحبت كردن و اعتراض نداشته باشد و اين نمايش توحش تا مرحله نخست  رخدادها توسط 

  .شتگاه استمامورين بازدا

در برابر چشم فرد بازداشتي كه در حال بازرسي توسط مامورين است مامور بازرسي و همكارانش 

اموال بازداشتي را كه تا حد مرگ از وحشيگريهاي حاكم در آگاهي ترسيده به طور علني برداشته و 

  .تقسيم مي كنند

ش از يك سوم تا نصف آنرا بر مي اگر فرد بازداشتي يك و يا چند دسته پول داشته باشد بدون شمار

دارند و گوشه اي مي اندازند و يا در جيب مي گذارند و در اين ميان متهم بازداشتي صاحب پول و 

يا ساعت و يا انگشتر گرانقيمت كه همين چند حظه پيش وحشيانه ترين ضرب و شتمها را آنهم به 

  .د به اينكه اعتراض كندخاطر هيچ چيز ديده بود قادر نمي شود كه نفس بكشد چه برس

البته همه اين رخدادها از همان ابتداي ورود متهمان به آگاهي سازمان يافته و برنامه ريزي شده 

اجرا مي شود تا مامورين از اين فرصت پيش آمده نهايت بهره را ببرند و حتي اگر ناموس متهم 

  .كشدحرف بزند و نفس ب بازداشتي را هم از دستش بگيرند بر اثر رعب و وحشت حاكم نتواند

  

  :مكان و روش نگهداري امانت هاي متهمان بازداشتي در بازداشتگاه آگاهي -6

  

پس از اتمام مراسم پر شور باجگيري در قسمت بازرسي  بازداشتگاه متهمين بازداشتي تازه وارد 

براي شدن مي شوند كه در آن به اجبار اموالشان به بهانه ممنوعيت مرحله جديدي از اخاذي 

نگهداري در محيط بازداشتگاه دريافت مي شوند بدون اينكه رسيدي در قبال دريافت آنان داده 

  .شود

است از چند صد كمد درباز و بدون  صطالح نگهداري اموال متهمين متشكلكه اين مجموعه به ا

كاپشن و قفل و كليد كه متهمين بازداشتي را وادار مي كنند اموال خود را از قبيل كيف و كفش و 

ي در يكي از مكمربند را هر چقدر هم ارزان قيمت و گرانقيمت باشد بدون سوال و جواب و اخذ رس

كمدها قرار دهند كه در اين بين منظور و مقصود اصلي و اساسي و هدف نهايي در اين مرحله يعني 

بازداشتي است همان در تيررس قرار دادن اموال با ارزش و گرانقيمت افراد  "تحويل گرفتن وسايل 

كه از همان لحظه نخست طراحان حرفه اي اصول بازداشتگاه نقشه به يغما بردن آنرا ريخته و در 

  .سردارند
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در اين بين چند درجه دار و افسر در بازداشتگاه مسئول برنامه ريزي و هماهنگي در مورد سرقت و 

و امانات به خارج از بازداشتگاه و  نقل و انتقال اموال گرانبهاي بازداشتيها از مركز نگهداري اموال

اداره آگاهي هستند كه پس از انتخاب وسايل گرانبهاي بازداشتيها كه داخل كمدها قرار دارد كيف و 

كفش و خصوصا كتابهاي خارجي و كاپشن و يا پالتوهاي گرانقيمت و به درد بخور را جدا و از محل 

ند كه قسمتي از اين وسايل ازداشتگاه منتقل مي كننگهداري و امانت گذاشته شده به خارج از انبار ب

ايل از بازار فروش در همانجا ميان افراد خواهان تقسيم مي شود و يا به آشنايان بخشيده و باقي وس

هاي اسپرت دسته دوم ميدان گمرك و مولوي سر در مي آورد كه البته هيچ وقت كفشها و كاپشن

ت چون كسي رسيدي اخذ نكرده كه بتواند اموالش را كسي در مورد مفقود شدن آنان پاسخگو نيس

بخواهد و از طرف ديگر مامورين خوب مي دانند كه متهمين در صورت انتقال از بازداشتگاه آگاهي 

شتر به زندان منتقل مي شوند و فرياد و مدعايشان درمورد اموالشان به جايي نمي رسد و يا در يب

ن اموالشان مي شوند كه از شوق فرار از آگاهي و روزهاي د شدحال آزاد شدن از آگاهي متوجه مفقو

وحشتبار آن از خير اموال مفقود شده شان مي گذرند و اما اگر كسي در اين ميان زياد پافشاري كند 

يا مي گويند چنين ادعايي دروغ است و چنين اموالي نداشته و يا مي گويند دوستان خودتان در 

  .موقع آزادي با خود برده اند

الصه اينكه آشكارا دزدي و خيانت در امانت و زورگيري و باجگيري و اخذ رشوه مي شود و كسي خ

 .توان اعتراض و نفس كشيدن ندارد

  

  :شرح كامل وضعيت از داخل بازداشتگاه عمومي و ويژه آگاهي مركزي-7

  

  :تغذيه در بازداشتگاه آگاهي: لفا

  

آگاهي در استانها و شهرستانهاي  شتگاههاي مراكزكه الگوي ساير بازدا در بازداشتگاه آگاهي مركز

ر كشور است تقريبا چيزي به نام تغذيه و وعده غذايي وجود ندارد و در محوطه حياط تقريبا سراس

متري بازداشتگاه يك اتاق وجود دارد كه در آن نان ماشيني و كنسرو و نان و پنير و اقالم  100

  .يه به بازداشتيها فروخته مي شودمشابه با چند ده برابر قيمت از جهت تغذ

از جهت نوشيدني بايد گفت كه به طور كلي نوشيدني گرم و چاي وجود ندارد ولي مي توان يك 

پارچ ويا بطري پالستيكي يك ليتري آب جوش را به همراه يك كيسه چاي كيسه اي كه داخل آن 

هزار تومان خريد و در  2به قيمت مي اندازند براي نوشيدن به صورت قانوني از فروشگاه بازداشتگاه 

هزار تومان مي فروشند و  5صورت بسته بودن و نياز به چاي در داخل بازداشتگاه هر ليوان چاي را 

به طور كلي چيزي به نام خريد و فروش و انتقال دخانيات و استعمال آن دربازداشتگاه وجود ندارد 
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ازداشتگاه بتوانند نهايت بهره را از بازار سياه همه فشار افسرين نگهبان و درجه داران ب تا با اين

(  سيگار ببرند كه با اين ايجاد محدوديت و ممنوعيت مصنوعي سيگار را به افراد سيگاري از نخي

هزار تومان مي فروشند و محدوديت را تا جايي براي سود جويي پيش مي برند  10الي  5 )دانه اي 

در بازداشتگاه آگاهي گرانتر از يك گرم مواد مخدر خريد  سيگار )عدد (  كه در بعضي مواقع يك نخ

  .و فروش مي شود

البته نبايد در اين بين موارد استثنايي ارائه تغذيه را فراموش كرد كه برخي اوقات پس مانده هاي 

غذا و مازاد غذاي آشپزخانه آگاهي را مي آورند و به بازداشتيها بدون هيچ گونه نظم و ترتيب خاصي 

براي تهيه  دكه البته اگر كسي براي تهيه غذا پول نداشته باشد و سايرين به او كمك نكنن. دمي دهن

غذا عمال فرد بازداشتي در گرسنگي مطلق به سر مي برد و نمي تواند از هيچ گونه مرجعي چيزي به 

در حال عنوان جيره و تغذيه دريافت نمايد و بايد دوران بازداشت خود را گرسنه و يا نيمه گرسنه و 

  .گدايي براي غذا سپري نمايد

البته الزم به ذكر است كه دراين بين يكي از بازداشتيهاي مستقر درانفرادي از طرف سايرين در روز 

يك بار پس از بازگرداندن بازداشتيهاي بند عمومي آگاهي به سلولهايشان حق خريد براي افراد 

گاهي را دارد چون ساير بازداشتيهاي اين بند ساكن در انفرادي يا همان بخش سوئيت بازداشتگاه آ

بر اثر دستبند و پابند بودن دائم و براثر كشيده شدن كيسه بر سرشان توان حركت ندارند كه البته 

بر اثر محدوديت حركتي اكثرا پس مانده مامورين آگاهي به متهمين انفراديهاي بازداشتگاه آگاهي 

  .ي مانندمي رسد و آنها كمتر از سايرين گرسنه م

  

  :بهداشت و استحمام در بازداشتگاه آگاهي : ب

  

با توجه به ميزان و تعداد افراد بازداشتي در بازداشتگاه آگاهي و محدوديت مكاني و كوچك بودن 

نفر  30متري گاهي تا  18سلولها  و باالبودن آمار افراد داخل يك اتاق كه عمال داخل يك اتاق 

فقط اثر تنگي جا روي هم مي خوابند و كل امكاناتشان در اين اتاقها  نگهداري مي شوند كه اجبارا بر

موكت كثيف و نمناك زير پايشان است كه هرازگاهي براي باالبردن ميزان شكنجه و فشار و ايجاد 

زمينه اخاذي از بازداشتيها افسرين نگهابان و درجه داران روي موكت اتاقها آب مي پاشند تا به اين 

امت در سلولهاي خشك و كم جمعيت را به متهمين متمول و پولدار در قبال طريق امتياز اق

  .وجوهات سنگين بفروشند

مقوله استفراغ و بي اختياري ادراري و تركيدگي و عفونت كف پاهاي متهمين تعزير و مضروب شده 

اهي بوسيله كابل و سيم و تسمه كه ديگر جزء اتفاقات عادي و پيش پا افتاده در بازداشتگاه آگ
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محسوب مي شود كه در اين بين نبود تهويه مناسب باعث شده كه انواع بيماريهاي تنفسي و اسهال 

  .و استفراغ به همراه سرگيجه مدام در بين افراد بازداشتي شايع باشد

خصوصا اينكه با اين وضعيت عدم وجود امكانات بهداشتي  بيماريهاي چشم درد و عفونت چشمي و 

ا ز بيماريهاي رايج و مصري در بازداشتگاه آگاهي مي باشد كه بازداشتيها ببيماري پوستي گال ا

ولي در مورد بيماري پوستي . عفونت چشمانشان را درمان مي كنند بستن تفاله چاي بر روي چشم 

گال  اكثرا با دخالت و اعتراض بازداشتيها مواد ضد عفوني به افراد مبتال شده به اين بيماري داده 

  .مي شود

ساعت  2ود شپش يكي از عادي ترين چيزهاست كه در بازداشتگاه وجود دارد و در كمتر از وج

  .اقامت در اتاقها خود به خود تمام لباس و تن و سر فرد بازداشتي پر از شپش مي شود

دقيقه آنهم به حالت دسته جمعي  5الي  3نحوه بهره مندي از استحمام در وضعيت معمولي فقط 

روز اقامت در بازداشتگاه را لخت مادرزاد در اتاقي مي اندازند  15شتيهاي باالي است كه همه بازدا

نفر يك قوطي متوسط پودر رخشويي داده مي شود تا در  10د دارد و به هر ودوش وج 5كه حدود 

  .زمان شستشو اسيد پودر رخشويي بدن را ضد عفوني كند و شپشهاي بدن و سر را از بين ببرد

گاهي شاهپور از بهداري و درمانگاه و پزشك به طور مطلق خبري نيست فقط در به طور رسمي در آ

موارد بسيار بسيار حاد و اضطراري كه مسئولين بازداشتگاه از امكان مرگ كسي بيمناك شوند انهم 

يا مصدوم را معاينه كند و به خاطر فرار از مسئوليت اجازه مي دهند كه يك بهيار كشيك بيمار و 

لي در صورتي كه تا مرحله نزديك به مرگ پيش برود او را آنهم به بيمارستان سجاد كه دارو بدهد و

تحت نظارت نيروي انتظامي اداره مي شود مي فرستند تا اگر بيمار و يا همان متهم مصدوم بر اثر 

  .ضرب و جرح و عواملي مانند آن فوت كرد همانجا مسئله را ماست مالي كنند

خرج كردن پول  كه تمام امكاناتي را كه ما مدعاي عدم وجودشان را داريم با البته دور از ذهن نماند

  !!ياستدر بهترين وضعيت مح

كم نيستند افرادي كه از طريق اقامت در آگاهي خيلي كارها مي كنند و فقط كافي است كه پول 

  .باشد

هزار تومان آب  20استحمام براي هر نوبت نيم ساعته براي متهمين گردن كلفت و متمول بيش از 

هي در كنار آن هست كه مي خورد كه البته دهها فاكتور ديگر نيز در جهت تيغ زدن و سرويس د

  .ن اين چنيني  و دست به جيب بپردازندبايد متهمي

  

  :نحوه انتقال متهم از بازداشتگاه به شعبات براي بازجويي -8

ه اتهاماتشان مي برند و پرونده هايشان بازداشتيها را پس از ثبت در دفاتر آگاهي به شعبات مختص ب

  .را راسا رئيس شعبه در اختيار افسرين پرونده ها قرار مي دهد
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متهمين در شعبات در اتاقهاي انتظار . درجه دار زير دست دارد 3الي  1هر افسر پرونده بين 

  .نگهداري مي شوند و در موقع لزوم بازجويي مي شوند و يا مورد شكنجه قرار مي گيرند

شب و صبح و ظهر . البته هيچ وقت و قانون معيني براي امور فوق در شعبات آگاهي وجود ندارد

فرقي ندارد هر وقتي را كه افسر پرونده دوست داشته باشد براي بازجويي انتخاب مي كند حتي شده 

آگاهي  صبح البته در اين نقل و انتقالها به بازداشتگاه آگاهي و شعبات 5و  4باشد نيمه شب و يا 

بعضي متهمين را به صورت سوري و مصنوعي نگهداري مي كنند و چند مورد در همان اوايل 

در شعبات شكنجه مي كنند و مابقي زمان را فقط براي توجيه زماني و نشان دادن حضورشان 

نمايشي دقت و مدت زمان تحقيقات در آگاهي نگه مي دارند و در مواردي هم براي پاك شدن آثار 

م شكنجه و ضرب و شتم در بدن متهمين آنان را با عناوين مختلف نگه مي دارند تا در موقع و عالئ

انتقال به دادگاه و يا زندان آثار و عالئم شكنجه وجود نداشته باشد تا توسط بهداري زندان صورت 

  .جلسه نشود

  

  :عملكرد كارچاق كن ها و داللها و واسطه ها در محدوده اگاهي مركز-9

  

ه كه ساليان سال است معضل و سرطان كارچاق كني در تمام امور اداري به جان ادارات و همانگون

مراكز دولتي افتاده و شاخه اي از دامنه هاي گسترش فساد اداري است اداره آگاهي مركزي تهران 

  .نيز از آن مصون نيست

ام واسطه ها و جلوي درب آگاهي و داخل محوطه و داخل شعبات محل تردد و جوالن انواع و اقس

  .كارچاقكنها و دالالن شعبات است

درصد اين افراد ارتباط مستقيم و چندين ساله با مسئوالن و متوليان و افسران و درجه  90بيش از 

داران شعبات دارند كه سابقه كار بعضي از اين افراد در زمينه كارچاق كني و واسطه گري به بيش از 

  .سال مي رسد 20

و شعبات در كمين مراجعه كنندگان به آگاهي هستند و پرس و جو مي كنند كه در محدوده آگاهي 

درست مثل بازار ! آقا و يا خانم مشكل شما چيست و در قبال حل پرونده خود چقدر مي دهيد 

وحقوق مردم  ثل شرافت و انسانيت و عدالت و حقبورس فقط با اين تفاوت كه در اينجا همه چيز م

  .و كسي كاري ندارد كه بر سر صاحب حق چه مي آيدخريد و فروش مي شود 

البته هر شعبه اي و هر افسر پرونده اي كار چاق كن مختص خود را دارد كه از نظر برخورداري از 

  .سابقه طوالني دارندآخرين متدها و شگردهاي كارچاق كني و واسطه گري در اخذ رشوه 

زد و بند دارند و به راحي به هر شخص و شعبه از البته در اين بين كار چاق كن ها با همكاران خود 

طريق واسطه مخصوص آن شخص نفوذ مي كنند و پول مي دهند و امتياز دلخواه دخالت در امور 
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پرونده را مي خرند البته در مواردي هم كه شخصي از قلم مي افتد و كار چاقكن ها و واسطه گرها 

كنند افسر پرونده ها غير مستقيم خانواده ها و يا  نمي توانند در امور مذاكرات اخذ رشوه معامله

  .ي خود مي اندازنداخود متهم را به دام واسطه ها و كار چاقكنه

داللها و كارچاقكنها بر اثر فوايد كالن مالي كه براي ماموران آگاهي دارند حتي راحتتر از فرمانده 

  .دد نماينددر محوطه شعبات آگاهي تر كل نيروي انتظامي و آگاهي مي توانند

در جايي كه ارباب رجوعها را به داخل محوطه و شعبات راه نمي دهند آقايان كار چاقكن به همه جا 

سركشي مي كنند و اطالعات محرمانه را به متقاضيان مي فروشند و در مورد هزينه هاي رتق و فتق 

  .چانه زني و معامله مي كنند و بستن و يا حتي تشديد كردن وضعيت پرونده ها

اكثرا با گرفت شماره تلفن از افراد درمانده و ال عالج به آنها زنگ مي زنند و شرحي از پرونده را به 

دستيارانش كه بايد حق رئيس گويند كه افسر پرونده به همراه  خانواده ها مي گويند و مثال مي

معامالت مختلف است  كه البته. مي خواهند.... ميليون تا 3شعبه را بدهند روي هم براي فالن كار از 

بر روي مختومه شدن پرونده و يا سبك شدن پرونده و يا معدوم شدن پرونده كه هر كدام با تناسب 

حجم پرونده متفاوت است ولي هزينه هاي زد و بند و باج خواهي در آگاهي بسيار بسيار كالن است 

و واسطه ها مي رود و در  كه در اكثر مواقع بيش از نيمي از مبلغ اخذ شده در جيب كارچاقكن ها

  .اين بين اصال مهم نيست كه حق چه كسي ضايع مي شود

البته دسته بسيار محرمانه ديگري نيز در اين بين با نام سند گذارها در آگاهي فعال هستند كه 

دقيقا با نظارت كامل افسر پرونده ها كار مي كنند كه قضيه به اين صورت است كه افسر پرونده ها 

محرمانه اي كه در اختيار دارند پرونده مجرمين و متهمين خاص و گردن كلفت را كه  با مجاري

ي كنند كه از كالني دريافت متقاضاي مساعدت دارند به صورت دلخواه و خاصي مي بندند و مبالغ 

يق متهمين و يا بازداشتي را با صدور قرار وثيقه از طريق قاضي آزاد مي كنند و البته براي آن طر

ر افسر پرونده مورد براي ه 10بردن هرچه بيشتر از اينگونه متهمين كه شايد در سال بيش از  بهره

ند و از طريق شبكه مخفي خود سند گذاري مي نمايند كه اين زد و رتر مي برخ ندهد خرج را باال

بعضي مامورين آگاهي را طي سالها خدمت صادقانه و مخلصانه در ركاب همكاران كار چاق بندها 

و دله دزدشان به ثروتهاي ميلياردي و افسانه اي رسانده و بي دست و پا ترين مامور در آگاهي كن 

سال از بهترين امكانات زندگي در پرتو اخذ رشوه و باجگيري و حق كشي پولكي بهره  2در كمتر از 

مند مي شود كه البته هر كسي در اين مجموعه خالف جريان حركت كند به هر نحوي از گردونه 

  .خارج و ترد و اخراج مي شود

چون تيمسار و سرهنگ و سرگردي كه امروزه فرمانده مجموعه آگاهي است از زماني كه با ماشين 

گشت شبانه در خيابانها با درجه گروهباني رشوه مي گرفته تا حاال كه افسر عاليرتبه شده پس او به 

خوار را پذيرفته و هيچوقت به  راحتي اين سيستم و خانواده آلوده و فاسد و باجگير و رشوه
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البته در اين موارد به . سيستمي كه در آن به همه چيز رسيده خيانت نمي كند و با آن نمي جنگد

مدعيات فرماندهي نيروي انتظامي كل كشور و فرماندهي آگاهي فعاليتهاي بسياري انجام شده كه از 

وه و كار چاق كني مي باشد كه شكايت از پليس و تشكيالت ضد اخذ رش 197آن جمله مجموعه 

رشد دارد كه امسال توانسته ايم  درصد اخذ رشوه در نيروهاي پليس 16البته فرموده اند ساليانه 

  .درصد اخذ رشوه را در ميان نيروهاي پليس بگيريم 16جلوي رشد بيش از 

  

  :نحوه شكنجه در شعبات -10

  

اداري جديد به اين نحو بود كه تمام نحوه شكنجه در شعبات آگاهي قبل از تاسيس ساختمان 

عضو هاي پي در پي و شعبات داراي اتاقهاي شكنجه مجزا بودند ولي بر اثر تلفات گسترده و نقص 

شكايات مردم به نهادهاي مختلف داخلي و خارجي تدابيري در آگاهي در جهت نحوه شكنجه 

كيف قاپي  18يژه قتل و شعبه و 10سرقت مسلحانه و  1انديشيده شد كه در آن به غير از شعبات 

شعبه هستند متهمين خود را به گوشه اي  20و شعبه كشف جرايم مابقي شعبات كه نزديك به 

محصور شده در قسمت همكف ساختمان جديد آگاهي مي برند و تعدادي از درجه داران و افسران 

رفته تا از سقف م گاز زدن كابل و تسمه و باتو "به طور دسته جمعي متهمين را شكنجه مي كنند

ن امثل جوجه به سيخ كشيده شده  جوجه كباب و با ميله آويزان مي كنند و يا با آويزآويزان كردن 

كردن افراد كتف متهم را از جاي در مي آورند و يا با لوله و چوب دست و پا و حتي انگشتهاي دست 

كنجه ها از نظر مراجع قضايي و قانوني و پاي متهم را مي شكنند كه البته نام اين نوع بازجويي و ش

بازجويي فني و تخصصي است كه آنقدر با چوب به سر متهم مي زنند تا به صدها سرقت و چند قتل 

و سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف اعتراف كند كه مشهورترين روش در سالهاي گذشته در آگاهي 

ن درخت سخنگو بود كه فرد را از تهران بستن متهمين به درخت كلفت و قطور محوطه و يا هما

تاندونهاي دستش  "پشت به اين درخت دستبند مي زدند و دستهاي فرد آنقدر كشيده مي شد تا 

پاره شود و بيهوش شود و آنقدر آب سرد به سرش مي ريختند و كابل و مشت و لگد مي زدند كه 

  .حتي به زنا با مادر و خواهرش اعتراف كند

  

  : ز ادارات آگاهيشكنجه خارج ا -10 / 1

  

و نظارتها كه بنا به مدعاي رئيس كل نيروي انتظامي  البته در اين بين به خاطر بعضي از محدوديتها

احمدي مقدم از طرف سران كشور اعمال شده در مقوله جلوگيري از شكنجه كل كشور آقاي 

و مسئولين شعبات  متهمين در آگاهي كه فرمانده نيروي انتظامي نيز بر آن اقرار دارد و افسرين
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آگاهي آنرا نمي پذيرند و متهمين را در مواردي كه نمي توانند آنگونه كه مي خواهند در محدوده 

آگاهي شكنجه كنند به محله هاي خلوت و پاركها و باغها و حومه شهر مي برند و عمليات شكنجه 

تير به  2جه تمام كرد را در آنجا انجام مي دهند و اگر بر حسب اتفاق متهم كشته شد و زير شكن

بدنش مي زنند و مي گويند در حال اعزام به محل تحقيقات مي خواست فرار كند كه مورد اصابت 

كه البته اين شكنجه خارج از محدوده آگاهي به شدت در حال گسترش  "گلوله قرار گرفت و تمام 

  .و ترويج در ادارات آگاهي سرتاسر كشور است

  

  : و پيرمردانشكنجه نوجوانان  - 10/  2

  

در آگاهي نوجوانان و جوانان كم سن و سال را در سلولي جداگانه نگهداري مي نمايند و اكثرا 

شكنجه هاي آنان بدني مي باشد كه داراي رعب و وحشت است ولي شدت شكنجه متهمين 

  .ميانسال و حرفه اي را ندارد

ختم مي شود كه در بعضي موارد  اكثرا به تراشيدن مو و سيلي هاي پي درپي و كابل و تسمه زدن

براي اقرار گرفتن سريع نوجوانان را در بين چند نفر شكنجه گر مي اندازند كه با يورش چند نفره 

متهم را ترسانده و اقرار بگيرند كه در صورت جواب ندادن اين روشها متهم نوجوان را به سلول 

ف مي برند تا غير مستقيم شكنجه قتل و سرقت مسلحانه و تجاوز به عن: متهمين خطرناك مثل 

  .شود و اگر سوء استفاده اي هم رخ داد چشم مي بندند

 60البته در بين متهمين آگاهي گاها افرادي داراي سن و سال باال نيز يافت مي شوند كه باالي 

دچار حمله قلبي سال سن دارند و يا خيلي ضعيف هستند كه بسيار رخ داده اين افراد تحت شكنجه 

ست قلبي و مشكالتي شده اند كه به فوت و مرگ متهم منجر شده است به خاطر همين شكنجه و اي

صبح و يا اينكه تعداد كمي  4شب و يا  12شكنجه در : اين افراد محدودتر و اكثرا رواني است مثل

ضربات با سيم نازك به كف دست و كف پايشان مي زنند و يا با چند سيلي آنها را مي ترسانند و يا 

به اتاقي مي برند كه متهمين داراي شرايط خاص راشكنجه مي كنند تا فرد پير با ديدن شكنجه ها 

اقرار كند و در مواردي در دست و پا و خصوصا انگشتان دست به عمد در رفتگي ايجاد مي كنند و با 

  .زدن ضربات بر روي نقطه دررفتگي و بادكرده و متورم فرد را شكنجه مي دهند تا حرف بزند

  

  :شكنجه هاي تمام عيار و با اختيار مطلق -10/  3

اينگونه شكنجه ها با اختيارات مطلق به روساي شعبات در موارد خاص داده مي شود كه از جمله از 

قتلها و يا تجاوز به عنفهاي زنجيره اي است كه در آن مامورين و افسر پرونده ها ي : آن مثل 

اقرار گرفتن و يا حتي فقط در جهت شكنجه دادن با متهم  شعبات اختيارات مطلق دارند كه براي
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از بازداشت اهل خانواده و همسر و فرزند و شكنجه آنان در برابر چشم او تا  "همه كار مي كنند 

زدن پي در پي شوكهاي الكتريكي و شكستن دست و پا و فك و دنده هاي متهم و يا استعمال 

ساعته به زندانهاي  72تا ساعته  24اغ به متهم و يا انتقال كردن شيشه نوشابه و باتوم و تخم مرغ د

نفر به متهم  20رجايي شهر به طور سفارشي كه زندانيان گاها تا بيش از : مجرمين خطرناك مثل

با مجوز غير مستقيم متوليان انجام مي شود كه در ويژه و سفارش شده تجاوز مي كنند و اين عمل 

  .ه عنف و كودك آزارها اين اعمال صراحتا انجام شده استمورد چندين نفر از متجاوزين ب

البته در مواردي شدت شكنجه به حدي به اوج غير انساني بودن مي رسد كه آثار و عالئم شكنجه 

اينگونه متهمين تا ساليان سال بر روي دست وپا و بدنشان باقي مي ماند به مانند مواردي كه پاي 

يغ مجروح مي كنند و پايش را در محلول آهك مي گذارند تا اقرار متهم ويژه را از چند ناحيه با ت

كند و يا اينكه آنقدر با سيمهاي مفتولي نازك بر كف پا و دست او مي زنند كه حالت فرورفتگي و 

كه . برشهاي پي در پي تيغ را پيدا كند كه سالها طول مي كشد تا آثار آن التيام يابد و نه پاك شود

اينگونه موارد خاص به گونه اي شكنجه مي شوند كه شكنجه و زجر بيشتري  البته پر واضح است

بكشند ولي نميرند تا بتوان از اعترافات آنان بيشترين بهره را براي تبليغات در مورد عملكرد اداره 

  .آگاهي و توجيه رفتارهاي ضد بشري آن نمود

  

  :بازداشتهاي جايگزين -11

  

 ر آگاهي بازداشتهاي غير قانوني و ضد انساني جايگزين است كهيكي از رايجترين موارد بازداشت د

  .گيري مي كنند در آن مامورين آگاهي رسما گروگان

مادر و پدر را به جاي پسر دستگير مي كنند و يا همسر را به جاي شوهر و يا فرزند را به جاي پدر و 

 مراجع قضايي و يا پنهان نگاه يا برادر و خواهر را به جاي برادر كه در اين موارد با همسويي با

داشتن اين اعمال ضد انساني از متوليان و يا در جريان گذاشتن و كسب مجوز غير رسمي اين 

اعمال را  انجام مي دهند كه خانواده مهم فراري و يا غير قابل دستگيري را غير قانوني بازداشت و 

اري به نحوي براي خانواده متهم نجه مي نمايند و حتي در موارد بسينگهداري و بازجويي و شك

قضايي و آگاهي پرونده سازي مي كنند كه آنان را يا در آگاهي فراري و غايب با چراغ سبز متوليان 

نگاه دارند و يا روانه زندان كنند تا فرد غايب و فراري تحت شرايط روحي و رواني خاص خود را از 

ند چون دقيقا شخص در اين شرايط به يقين بيم تجاوز و تعرض و شكنجه به خانواده اش تسليم ك

مي رسد كه با ضد انساني ترين و كثيف ترين دستگاه پليسي و انتظامي رودررو است كه از هيچ كار 

ضد انساني براي رسيدن به اهداف خود فرو گذار نيستند حتي شده نقض حياتي ترين حقوق افراد 

  .ه در برابر چشمان متهم بازداشتي استجامعه كه از جمله آن شكنجه افراد بي گناه خانواد
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  :بازداشتهاي غير قانوني -12

   

اكثريت بازداشتهاي اداره آگاهي و افسرين آن بدون احكام قضايي و غير قانوني و سليقه اي انجام 

مي گيرد و پس از دستگيري و حتي شكنجه هاي اوليه و گرفتن اقرار نامه هاي متعدد تازه مجوز 

ساعت از بازداشت متهم در آگاهي  48شود در حالي كه در بعضي موارد بيش از بازداشت گرفته مي 

مي گذشته و بعد  مجوز بازداشت اخذ گرديده است كه اين خود نوعي تباني است كه مرجع قضايي 

  .بر روي عملكرد غير قانوني با آگاهي به صورت كامل سرپوش مي گذارد

  

  : وضعيت زنان بازداشتي -13

ه مورد اتهام واقع مي گردند و بازداشت مي شوند افرادي هستند كه مستقيما مرتكب اكثر زناني ك

جرمي نگرديده اند و اكثرا به عنوان مطلع و يا كسي كه مي تواند به عنوان طعمه براي بازداشت 

و خواهران و  مجرمين و متهمين اصلي از آن استفاده كرد بازداشت مي شوند و اكثرا همسران

ن  بازداشتي يا تحت تعقيب هستند كه البته در موارد بسياري دختران و زنان داراي مادران متهمي

رابطه عاطفي با متهمين بازداشتي و يا تحت تعقيب را نيز با بهانه ها و عناوين مختلف بازداشت مي 

نمايند كه برخوردهاي فيزيكي و شكنجه در موارد خاصي در مورد آنها انجام مي گيرد كه به زدن 

اد كمي كابل و تسمه و چند ضربه به دست و پا و كمر با باتوم ختم مي شود كه متهم زن را به تعد

مانند اجراي احكام شالق به صندلي و يا ستون مي بندند و چادر بر سرش مي كشند و شروع به 

زدن مي كنند كه البته اين گونه شكنجه در چند ساله اخير كه تا حدودي اطالع رساني گسترش 

و نوك پيكان شكايات مردم به طرف شكنجه گران آگاهي نشانه گرفته شده به عنوان شكنجه  يافته

متعادل  و متعارف در مورد زنان بازداشتي و متهم و مجرم و يا حتي بي گناه براي گرفتن اقرار 

اعمال مي شود در حالي كه تا چند سال قبل از اين شكايات و افشاگريها مي توان گفت تمام 

اي اعمال شده بر روي مردان بر روي زنان نيز اعمال مي شد خصوصا اينكه آن زمان در شكنجه ه

  .آگاهي مامور زن وجود نداشت و يا اصال ببازي داده نمي شد

مامورين مرد در اوقات دلخواه و با انواع و اقسام شكنجه هاي وحشيانه زنان و دختران و نواميس 

رمين زن را اذيت و آزار و شكنجه مي دادند كه اين متهمين بازداشتي و يا خود متهمين و مج

شكنجه ها و تعرضها و تجاوزات پنهاني به حق و حقوق  هموطنان زن در شعبات و دخمه هاي 

آگاهي و در مراحل تحقيقات و تجسس و حتي دستگيري  حداقل بر تك تك افرادي كه با امور و 

ت كه بهره كشي و سوء استفاده هاي جنسي افراد آگاهي سرو كار دارند محرز و مسلم و مشخص اس

و هدايت به خانه هاي مجردي و پاتوقي مامورين آگاهي جزء پيش پا افتاده ترين  مسائل رايج در 

  .امر برخورد با متهمين و مجرمين منتقل و تحت بازجويي قرار گرفته زن است
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زنان در امور شكنجه بهره  البته مامورين گاهي از نهايت كم اطالعي و بي اطالعي و شكننده بودن

جسته و اكثرا با هدايت هدفمند اعترافات زنان بازداشتي و القاء اعترافات مد نظرشان كه ساخته و 

پرداخته خودشان است و در دهان متهم زن بازداشتي به طور غير مستقيم مي گذارند افراد مد 

بي و اعترافي  غير قانوني اخذ شده از نظرشان را متهم كرده و بازداشت مي نمايند و از اتهامات انتسا

حتي در مواردي از همان روش ايجاد رعب و وحشت و .زنان بر عليه افراد استفاده مي نمايند

فشارهاي رواني كه بر اثر شكنجه سايرين در مقابل چشم متهم انجام مي دهند زنان را وادار به اقرار 

ي براي خالصي از محيط اتاق شكنجه كه در تحت فشار رواني و شكنجه مي نمايند كه زن بازداشت

مقابل چشمان او افرادي را شالق مي زنند و دست و پايش را ميشكنند هرگونه اعترافي را كه مد 

نظر مامورين باشد مي كند كه اكثرا اين گونه اعترافات و اقارير واهي و تحت شكنجه باعث 

افراد جامعه و هم براي خود اجتماع  اشتباهات و رقم خوردن فجايع قضايي مي شود كه هم براي

كه البته به خاطر محدود بودن اجازه بازداشت زنان و كم بودن متهمين از اين قبيل . فاجعه بار است

براي زودتر به نتيجه رسيدن با بزرگنمايي داليل بازداشت متهم زن و عدم اجازه تماس با خانواده و 

شكسته و مي فهمانند كه تنها راه خالصي از شكنجه در وكيل و قرار دادن در انفرادي او را در هم 

اقرار و اعتراف به گناهان و جرائم كرده و ناكرده است  "آگاهي و يا آزاد شدن و يا انتقال به زندان 

كه اكثرا مي توان گفت كه بازجوييهاي اخذ اشده از زنان حكم ورقه بازجويي سفيد امضاء را براي 

آنچه را كه مي خواهند در آن با اتكا به دستان و زبان درمانده و العالج مامورين آگاهي دارد كه هر 

  .متم زن مي نويسند

البته در اين بين گاهي اوقات شكنجه زنان با همان قرار دادن در محيط انفرادي كه فاقد روشنايي و 

  .نور باشد به نتيجه مي رسد و نياز به شكنجه شديدتر نيست

اينهمه زنان نقلو انتقال شده به ادارات آگاهي از قبيل گناهكار و كم  الزم به ذكر است كه در بين

بازداشت مي شوند گناه و بي گناه و مجرم و متهم گاها زناني هستند كه به همراه كودكان شيرخوار 

و يا اينكه داراي وضعيت بارداري هستند كه مي توان گفت كمترين رحم و شفقتي نسبت به آنان 

بلكه شدت عملكرد مامورين و بازتاب  "متهمين بازداشتي كه نمي شود هيچ  در مقايسه با ساير

روحي و رواني و جسمي آن بر روي اينگونه زنان با شرايط خاص در آگاهي و تحت شكنجه هاي 

  .گوناگون صد چندان است

از مسائل بهداشتي در مورد زن داراي كودك و يا زن باردار در آگاهي خبري نيست حتي اگر مدت 

ازداشت او كوتاه باشد و اكثرا اين متهمين زن مثل ساير متهمين مرد با بازپرسها و افسر تحقيقهاي ب

البته اين موارد شكنجه . مرد رو در رو هستند و حتي مايحتاج اوليه يك زن را در بازداشتگاه ندارند

ريت آنها داراي كه قاعدتا در بين متهمين بازداشتي زن كه اكث زنان بازداشتي به غير از آن است

و پس از بازداشت بدون اينكه قانون  خانواده تك سرپرست و بي سرپرست و بد سرپرست هستند
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احساس تعهدي به خانواده ها داشته باشد فرزندان دختر و پسر و كودك و نوجوانشان را در خانه 

اهي مي هاب بي سرپرست و بدون هيچ گونه نظارتي رها مي كنند و سرپرست زن آنان را به آگ

آورند و بازداشت مي كنند كه اكثرا اين افراد و خانواده شان اجاره نشين هستند كه اين خود بر بار 

فشارهاي رواني و شكنجه مداوم اين زنان تحت بازداشت مي افزايد كه هرگونه اقراري را كه مامورين 

ت و نادرست بودنش آگاهي بر عليه ساير متهمين و افراد خاص مي خواهد بدون فكر كردن به درس

  .فقط براي رهايي و بازگشت به خانه در جهت نجات فرزندانشان انجام مي دهند

  

   :كاربرد انواع شگردهاي كثيف مرسوم در آگاهي  -14

و  در مجموعه آگاهي صدها شگرد و ترفند براي اخاذي و چپاول و باجگيري و زورگيري و اخذ حق

د بسيار رايج آن براي تيغ زني و كشيدن شيره هست و حساب و رشوه وجود دارد كه يكي از موار

و مدارك بر عليه اش را بزرگنمايي مي كنند تا هرچقدر مي ت متهم اين است كه اتهام متهم نيس

توانند او را بتر سانند و مشكل و اتهامش را سنگين جلوه دهند و بعد با اين ترفند با او وارد مذاكره 

  .شوند

ال با ارزش را با او تقسيم مي كنند و يا به گنجينه تحويل نمي دهند و با اگر متهم سارق باشد امو

متهم به توافق مي رسند كه با كمترين آسيب پذيري و شاكي او را روانه دادگاه كنند و يا با اخذ 

خودشان راههاي فرار قانوني او را فراهم سازند و يا حداقل با بالصاحب زدن  "مقداري از دارايي او 

  .ز اموال مكشوفه از جرم متهم بكاهندبخشي ا

البته در مواردي هم برعكس عمل مي كنند و دهها پرونده اي را كه مدتها حل نشده باقي مانده به 

البته همانگونه كه رئيس كل . گردن يك  بي گناه و يا بي اطالع از موضوعات  اتهامات مي اندازند

آگاهي  و ما ديگر به دنبال كشف اموال : ودند كهآگاهي در عرايض خود در هفته نيروي انتظامي فرم

مسروقه و امثال آن نمي رويم بلكه متهمين مضنون را مي آوريم و آنها خود به اموال مسروقه اقرار 

  .مي كنند

 300بايد به البته مدعيات رئيس كل آگاهي صحيح است چون سارقي را مي آورند و مي گويند 

تا سرقت نكرده را مي  2ا سارق ديگري را كه در كل عمرش سرقت ضبط اتومبيل اعتراف كني و ي

تا پرونده كيف قاپي  بدون متهم است بايد اينها را گردن بگيري و يا  20آورند و مي گوويند اين 

تا پرونده تجاوز به عنف و تجاوز به كودكان داريم همه اينها  10يك ولگرد را مي آورند و مي گويند 

  !!!را تو مرتكب شده اي

ا اينكه يك مال باخته پول خرج كن مي آيد و مي گويد كه طال فروشي مرا زده اند و افسر آگاهي ي

با اخذ وجه مورد مذاكره سارقي را مي يابد و مي گويد تو سارق طال فروشي هستي و نشان بده به 

خت چه كسي طال ها را فروختي و بعد او را توجيه مي كنند كه با نشان دادن چند طال فروش بدب
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رو در رو بگويد اينها طالي مسروقه را خريده اند و بعد با اتكا به اينكه احتماال هر طال فروشي در 

مدت كسب و كار خود چند بار طالي بدون فاكتور خريده آنقدر طال فروشهاي بدبخت را سالخي 

به آنان مي كنند تا هر كدام بخشي از طال  و يا ارزش طالي مورد ادعاي دزد را كه به اصطالح 

فروخته پس دهند كه البته اين شگرد در مورد تمام اصناف خصوصا طالفروشان و قالي فروشان و 

سمساريها و خصوصا اوراقچي ها و لوازم يدكي فروشي ها صدق مي كند كه با اين شگرد هر كسي را 

بزار قانوني به راحتي وارد جريانات و اتهامات پليسي و قضايي مي كنند و با استفاده از قدرت و ا

  .سالخي و باجگيري مي كنند

البته در اين بين هرازگاهي اموال گنجينه آگاهي كه سر و ته آن دقيقا مشخص نيست با چراغ سبز 

آقايان پشت پرده كه متشكل از انواع و اقسام لوازم صوتي و تصويري و انواع  فرشهاي ريز و درشت و 

شده و به عمد بالصاحب ثبت كه از سارقين كشف گرانقيمت و ارزان قيمت تا هزاران قلم ديگر 

گرديده و يا حتي ليست نشده است به همراه مقداري اقالم خاص مثل مشروبات و ماهواره هاي 

ه يك بار هزاران ضبط صوت و توقيفي از بازار خاصي سر در مي آورند كه مي توان گفت هر چند ما

سيد اسماعيل و اماكن خاص خريد و فروش  مسروقه از گنجينه آگاهي مفقود و از بازار موبايل

  .اينگونه اقالم سر در مي آورد

اما تنها چيزي كه سرنوشت اكثر پرونده هاي كالن را در آگاهي مشخص مي كند ميزان پوليست كه 

  .شاكي و مدعي پرونده خرج مي كنند

ده باشد و مثال اگر در اين بين كسي اتومبيل پژو پرشياي خود را بيش از مدت يك سال گم كر

سرقت شده باشد و سارقش پيدا نشود در قبال پرداخت مبلغ نصف ارزش اتومبيل او را به اتومبيلش 

  .مي رسانند

در صورتي كه بتوانند سارق را و يا اتومبيل را پيدا مي كنند و در غير اين صورت به سارقين حرفه 

د و مي گويند اتومبيل را فاقد اي همكار با مامورين آگاهي سفارش اتومبيل مورد نظر را مي دهن

پالك و شماره موتور و شماره بدنه كرده و در فالن آدرس بگذارند و بعد اتومبيل يك بنده خدا را به 

عنوان اتومبيل مالباخته متقاضي تحويل مي دهند و مي نويسند اتومبيل مالباخته پس از يك سال 

گ با اتومبيل فرد مالباخته باشد منويسند اگر اتومبيل بدلي همرن. تالش مامورين آگاهي پيدا شد

اگر با اتومبيل  شده است يااتومبيل شناسايي شد و بدنه و موتور آن بوسيله سارقين ناشناس پاك 

بدلي هم رنگ نباشد مي نويسند اتومبيل به غير از پاك شدن شماره موتور و شماره بدنه به طور 

ثال اينگونه شگردها آنقدر رايج و تكراري است كه كه امماهرانه اي تمام رنگ تغيير رنگ داده شده 

  .در آگاهي تعجب كسي را برنمي انگيزد

البته اين ها همه به غير از مشاركت در سرقتهاي بزرگ و يا هدايت آن از طريق افسرين كار كشته 

با  اسر ايران خصوصا تهران به اتهام تبانيرآگاهي است كه بازداشت دهها مامور عاليرتبه آگاهي در س
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سارقين در سرقت مسلحانه و سرقت منازل و سرقت مراكز تجاري و تجاوز به عنف شاهد قابل قبول 

  .و پر رنگي بر اين مدعا است

در نهايت فارغ از اينكه بود يا نبود اين مرجع انتظامي چه تاثيري به همين نظم بي نظم در جامعه 

خوفترين و بي قانون ترين و فساد گذارد بايد چنين گفت كه مراكز آگاهي ايران يكي از ميم

خيزترين و رشوه خوار ترين مراكز انتظامي و نظامي در سطح كشور است كه كمتر كسي  را مي 

كز آگاهي يعني توان در بين افراد جامعه يافت كه اقرار بر اين نداشته باشد كه مامورين آگاهي و مرا

ز و تعرض به افراد جامعه و متهمين و وحقوق و شكنجه و اخذ رشوه و تجاو مركز نا حق شدن حق

  .مجرمين است

نهاد و تشكيالتي كه به راحتي هر حقي را مي تواند ناحق كند و هر جرمي را به گردن بي گناهي 

  .بياندازد و هر جنايتكاري را با تباني آزاد كند

وليان چه كم گناهان و بي گناهاني كه در طي ساليان سال بر اثر جنايات مخوف ماموران و مت

آگاهي جان و مال و ناموس و هست و نيست خود را از دست داده و در گوشه هاي زندانها عمر و 

زندگي پوسانده اند و يا بر چوبه هاي دار تاب خورده اند بدون اينكه به حق در احواالت آنان نظري 

  .شده باشد

و دستبند و پابند و  سالها تخصص ماموران آگاهي در چوب و كابل و تسمه و باتوم و سيخ و ميخ

  .دست و پا شكستن خالصه شده است

سالهاست كه قضات دستور تحقيقات فني و تخصصي مي دهند و مامورين آگاهي دست و پاي مردم 

  .را مي شكنند

به خدا قسم كه اگر نيمي از هر آنچه كه  "چه سازگاري بين كابل و شالق و پوست تن انسان است 

كنند با هريك از مامورين آگاهي بكنند زنا با مادر و دختر خود را اقرار  آنان با متهمين بازداشتي مي

و اعتراف و مكتوب مي كنند و جاي شك نيست كه اين قوم با اتكا بر مزدورصفتيشان و جيره خوار 

مطلق و كر و كور بودنشان هر جنايتي را براي ارعاب مردم بدون در نظر گرفتن گناهكار و بي گناه  

ند و اين عامرين نقض حقوق بشر و حتي قوانين تدويني خودشان كه در كتابهاي انجام مي ده

قوانيني كه فقط نوشته شده اند ولي هيچ وقت اجرا نمي شوند  "عريض و طويل نوشته شده است 

  :مانند

قانون اساسي جمهوري اسالمي  38اصل ( قانون منع شكنجه براي گرفتن اقرار در قانون اساسي  

  )ايران 
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  :زندان اوين 209
  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين بازداشتگاه از ساختمانهاي ساخته . اوين بازداشتگاهي نسبتا سري در زندان اوين است 209بند 

در پشت بهداري زندان اوين و جنب آشپزخانه و بند نسوان قرار . شده در دوران قبل از انقالب است 

  .قابل رويت استدارد و از بازداشتگاههاي آموزشگاه 

امنيتي و  350در روبروي آن قسمت نانوايي زندان اوين واقع شده است و انتهاي آن به محدوده بند 

  .كارگري ختم مي شود

شيده شده از پشم طبقه با آجرهاي قرمز فشاري است كه كانالهاي پو 2اين مجموعه ساختماني 

درب ورودي در قسمت  2داراي . مي سازند مينيومي آنرا از ساير ساختمانها مجزاشيشه و فويل آلو

درب كوچك كه داراي آيفون و سيستم مدار بسته تصويري است قسمت ورود . جلو مي باشد

  .متهمين و درب ديگر احتماال محل ورود پرسنل اجرايي و عملياتي در آن مجموعه است

ت حق ورود به هيچ شخصي به غير از پرسنل و متهمين اين بند امنيتي حتي عاليترين مقاما

را ندارند و فقط و با دستور متوليان رده باالي ناظر بر اين بازداشتگاه حق  209محدوده بازداشتگاه 

  .ديدار را دارند كه آنهم در موارد بسيار استثنايي چنين اتفاقي مي افتد

م بند هاي با چش دشويمي  209ك بازداشتگاه باري قبل از ورود از همان جلوي درب كه وارد سالن

وارد محيط مي شوي سريعا چند نفر به سراغ فرد بازداشتي . طوسي رنگ چشم هايت را مي بندند

مي آيند و تمام لباسها و لوازم شخصي را از ريز و درشت به همراه پول تحويل مي گيرند و مبلغ 

  .كمي از پول را در اختيار فرد مي گذارند
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رند تا تمام مشخصات خود را بنويسد در همين حين يك فرمهايي در اختيار فرد بازداشتي مي گذا

سرمه اي رنگ راه راه را تحويل ) اخيرا ( پيراهن و يك شلوار و يك بلوز دوخته شده از پارچه 

به همراه يك عدد صابون و يك شامپوي كوچك و يك خمير دندان و مسواك  "بازداشتي مي دهند 

ه متوسط و بعد روي يك صندلي مي نشانند و بنا بسيار ارزان قيمت و يك حوله كوچك و يك حول

بازداشتگاه تعيين مي شود البته قبل از ورود به  ركارشناسان امنيتي محل نگهداري د به دستور

و درد جسمي را مي سلول فرد را به صورت لخت مادرزاد معاينه مي كنند و دارا بودن بيماري خاص 

مي كنند و اگر در مراحل دستگيري آثار ضرب و شتم پرسند و آثار و عالئم خاص بدن را يادداشت 

زخم و كبودي وجود داشته باشد يادداشت و صورتجلسه مي شود و بر روي تصوير يك فرد كه بر 

روي كاغذ كپي شده محل صدمات را عالمت مي زنند و آخرين سوال اين است كه داروي خاصي 

  مصرف ميكردي و يا سيگاري هستي و يا اعتياد داري؟

وضعيت . از اتمام همه اين مراحل فرد بازداشتي به محل در نظر گرفته شده منتقل مي شود پس

فيزيكي محيط اين چنين است كه در راهرو ورودي در سمت چپ و راست اتاقهايي وجود دارد كه 

درب اول سمت راست دفتر رئيس بازداشتگاه و درب روبروي آن اتاق مهمانها و اتاق بازجويي و اتاق 

انس و جنب آن اتاق كنترل دوربينها و اتاق استراق سمع كه هميشه و در همه لحظه افرادي به كنفر

طور شبانه روزي پشت اين دستگاهها هستند و گفته ها و شنيده ها و حركات بازداشتيها را در هر 

  .مكاني كنترل مي كنند 

ال و يك راه پله به طرف انتهاي اين سالن باريك كه در قسمت هم كف است يك راه پله به طرف با

پايين و يك راهرو به سمت راست مي رود كه البته در فاصله اين سه راهرو يك آسانسور وجود دارد 

 در اين مجموعه به طور كلي كسي حق نداشتن چشم بند ندارد و به طور. كه به طبقه پايين مي رود

  .ا به جا شوندند داشته باشند و با مراقب جمطلق تمام بازداشتيها بايد چشم ب

حرف زدن و يا سرو صدا كردن و با سلولهاي ديگر تماس برقرار كردن به طور كلي ممنوع و باعث 

  .برخورد شديد مي شود

بهداري در طبقه باال و مسير سمت چپ راهرو قرار داشت كه يك اتاق پزشك و يك تخت و مقداري 

متري بهداري تقريبا  20ه كمتر از در فاصل 209تجهيزات پزشكي داشت و چون دقيقا بازداشتگاه 

  .مجهز زندان قرار داشت زياد مسئله بهداري داخلي مهم نبود

البته در مواقع بسيار اضطراري متهمين به بهداري زندان فقط در جهت معاينه و مسائل اورژانسي 

 حتي براي مراجعه نكردن به خارج از. باز مي گشتند 209منتقل مي شدند و سريعا به محدوده 

بازداشتگاه براي جراحي و كشيدن دندان و يا مسائل مشابه كه براي فك و دندان بازداشتيها رخ مي 

يك پزشك عمومي رسمي وزارت اطالعات . داد يك اتاق مجهز به ادوات دندانپزشكي وجود داشت
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او رستار در كنار د بازداشتي بود و چندين بهيار و پمسئول كنترل كل مسائل مربوط به امور افرا

  .بودند

اني بر اثر روو انتقال و يا فشار  هيچگونه محدوديت بودجه و دارو و امكانات و اعزام و مامور و نقل

هيچ گونه نامي از ماموران برده نمي . وجود نداشت  209كمبود نفرات در بين كاركنان بازداشتگاه 

  .شد و چه بازداشتي و چه مامورين با شماره خاصي فراخوانده مي شدند

راي سنين بودند افرادي دا 209ثر متوليان رسيدگي به امور بازداشتيهاي وزارت اطالعات كه در اك

سال سن نيز ديده مي شد  كه  70سال بودند كه حتي در بين آنها افراد نزديك به  55باالي 

خدمت كرده بودند و البته جالبترين مسئله اين بود  209ساليان سال در اماكن خاص امنيتي مثل 

الي نبودن كه كاركنان اين بازداشتگاه نسبتهاي فاميلي نزديك با هم برقرار كرده بودند و براي خ

جايشان پسران بيست سال به باالي خود را در حال آموزش دادن وضعيت كارآموزي در كنارشان 

  .داشتند

  .بخش تقسيم مي شود 5به  209محل اقامت متهمين بازداشتي در 

متر است و هيچ گاه امكاناتي  2متر و طول  1انفرادي مطلق كه يك اتاق كوچك با عرض تقريبي 

  .عدد پتو و موكت كف آن 2به جز  در آن قرار ندارد

عدد پتو قرار دارد و عرض  2انفرادي داراي دستشويي و توالت فرنگي كه در آن نيز موكت كف و   

  .متر است 5/2متر و طول آن  1آن 

متري است كه با نظر كارشناسان و سرتيمهاي  6متري و  5نفره كه اتاقهاي  2سوئيت تك نفره و 

داده مي شود كه البته در آن دستشويي و توالت وجود دارد و امكانات بازجويي كننده امكانات 

  .ستور داده مي شوددفوت و تلويزيون طبق  7يخچال 

سوئيت هاي سوپر لوكس كه براي اتباع خارجي و افراد فوق سرشناس و دردسر ساز امنيتي از نظر 

خچال و تلويزيون و از امكانات ياصحاب رسانه اي و افكار عمومي جهان تدارك ديده شده و 

  . شدندي درآنجا نگهداري مكيان تاجبخش  افرادي چوندستشويي و حمام برخوردار است و 

كه بنا به گفته ها  نفر هستند 16الي  6كه اتاقهاي داراي ظرفيت  و در آخر قسمت بندهاي عمومي

وجود دارد و تعداد زيادي انفرادي در تمام طبقات كه با دربهاي ميله  209بند عمومي در  4تا  3

  .جلو محدوده ها مشخص مي شونداي در 

هر قسمت و واحد داراي افراد خاص خود مي باشند و مي توان به راحتي گفت هر مجموعه انفرادي 

ساعته مي باشد كه البته اين افراد به غير از مسئولين و متوليان  24مراقب  3در طبقات داراي 

نفر مدام در  10چيزي حدود  صاحب امر هستند كه راسا نظارت مي كنند و تقريبا در هر طبقه

سالن هستند كه در صورت رخ داد خاصي در روز سريعا به متوليان بازداشتگاه خبر مي دهند و 

مطالبات و خواسته ها و نامه بازداشتيها را مي رسانند و يا تقاضاي پزشك و غيره را اعالم مي كنند 
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كه اتاقش در كنار اتاق استراق سمع  209و در صورت حادثه مسئله را به دفتر نماينده دادستان در 

  .است ارجاع مي دهند

اكثر مامورين انفراديها پير مردهاي پر حوصله هستند و درب انفراديها را براي دستشويي باز مي 

جلسه  3بازداشتيهاي مستقر در بندهاي عمومي در هفته . روز يكبار استحمام آزاد است 3هر . كنند

ميله و شيشه پوشانده منتقل مي متري كه سقف آنرا  100ودا به مدت نيم ساعت به حياطي حد

شوند كه البته حياط و محدوده آن و نفرات حاضر در آن از طريق دوربينهاي فوق مدرن كنترل مي 

  .شوند

البته سقف شيشه اي حياط متحرك و داراي متورهاي برقي مي باشد كه به راحتي مي توانند 

  .مستقيم بتابد و هوا در حياط جريان پيدا كندشيشه ها را كنار بزنند و آفتاب 

تاقهاي بازجويي در قسمت اتاق هستند اكثر ا 4به غير از اتاقهاي بازجويي كه در طبقه باال به تعداد 

در مواردي هم زمان شايد دهها نفر در حال بازجويي هستند كه البته . شده است همكف واقع

ر موارد استخدامي دهه گذشته انتخاب شده اند و دوره هاي بازجوها از افراد ليسانس به باال حداقل د

بازجوييهاي سخت را . خاص بازجويي را در كشورهاي داراي كالس ياالي امنيتي سپري نموده اند

  .هم كه نياز به دانستن زبانهاي خارجي دارد در مورد اتباع خارجي بازداشتي انجام مي دهند

نگار و يا مدافع حقوق بشر و يا ياسي و روزنامه نگار و خبرالبته در اين بين متهمين زن و فعال س

فعال حزبي و گروهي و فرقه اي نيز وجود دارند كه آنها در يكي از بريدگي هاي خاص و محدوده 

هاي كم ترددتر بازداشتگاه نگهداري مي شوند در ضمن در بين دهها انفرادي و سوئيت و بند 

د دارد كه در آن به هيچ وجه فرد بازداشتي در صورت از عمومي  اتاقهاي خاص اسفنجي نيز وجو

دست دادن تعادل رواني نمي تواند به خود صدمه اي وارد كند و اكثر اوقات به عنوان اتاق بازجويي 

داراي عايق صدا مورد استفاده قرار مي گيرد و در آنها به طور رسمي متهم بازداشتي را نگه نمي 

  .دارند

را كه در ادستاني ها و تيمهاي عملياتي  وزارت اطالعات در سراسر كشور اكثر بازداشت شدگان د

به سر مي برند نسل دوم و نسل سوم فعاالن و بازداشتيها و زندانيان سياسي پس از  209بازداشتگاه 

تشكيل مي دهند كه با توجه به ميزان آگاهي و دسترسي اين نسل از مبارزان و فعاالن و  57انقالب 

ياسي به رسانه هاي داخلي و خارجي  و نهاد هاي حقوق بشري و افشاگري هاي دانشجويان س

قربانيان وقايع رخ داده در مورد بازداشتيهاي نسل اول زندانيان سياسي دست به دست هم داده كه 

ديگر اصحاب اطالعاتي و عملياتي و دادستاني با درنظر گرفتن موقعيت و بهره زماني كمتر بتوانند از 

وبگرانه و زنده بگورانه در مورد متهمين و بازداشتيهاي اين چنيني بهره ببرند خصوصا قدرت سرك

اينكه با بازداشت سران وزارت اطالعات در مقوله قتلهاي زنجيره اي و مرگ خانم زهرا كاظمي ديگر 
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 پشمي به كالهشان باقي نمانده مگر اينكه متهم و بازداشتي آنقدر بي كس و كار و بي صاحب و تنها

 . باشد كه عقده دلشان را سر او خالي كرده و يا بكشندش و يا اعدامش كنند

در فعل حال وضعيت سلولهاي انفرادي مخصوصا طبقه باال به اين شرح است كه از طريق شيشه 

  .پنجره باالي اتاق كه در ارتفاع بسيار باال قرار دارد نور به داخل سلولها مي آيد

حلق آويز شدن و اقدام : ي باتوجه به وضعيت فيزيكي آن اقداماتي مانندمي توان گفت واقعا در انفراد

  .به خودكشي در ميان بازداشتيها به صفر رسيده است چون هيچ آويز و امكانات و ابزاري وجود ندارد

 20رفاصله وع فنس توري ريز وجود دارد  كه ددر جلوي پنجره اي كه نور از آن عبور مي كرد يك ن

سانتي متري از آن شيشه پنجره كه  5آن ميله هاي عمودي محافظ و در فاصله  سانتي متري از

متر از سطح انفرادي است كه البته در بعضي از انفرادي ها فرق مي كند  3همه اينها در ارتفاع باالي 

و در آنها فنسها و تورها باز شده و به جاي آنها از ورقه هاي فلزي كه از دهها نقطه سوراخ شده اند  

  .در سلولها استفاده گرديده كه ميزان ورود نور را به نصف مي رساند

تجهيزات مداربسته و استراق سمع در بعضي از سلولها و انفرادي ها و سوئيتها نصب است و مي توان 

تقريبا نقطه كور از ديد دوربينها وجود ندارد و اگر چنين جايي باشد  209گفت  در محدوده داخلي 

درصد است و اما اگر رخدادي دور از ديد دوربينها در سلولها رخ دهد نه از  1از احتمال آن كمتر 

وقتي خيالها از مسائل جهت كاركشتگي بازداشتيهاست بلكه از اين بابت است كه در تمام مشاغل 

نيز از  209آسوده شد هر قدر هم مهم باشند دستخوش راحت طلبي و فرماليته كاري مي شوند و 

  .ني نيستاين قاعده مستث

ناي سياست تعريف شده روز كه به آن ديكته مي شود با متهمين بازداشتي برخورد بر مبمامورين 

مي كنند اگر دستور داده شود فحش بده همانكار را مي كنند و اگر دستور بدهند دايه مهربانتر از 

  .قه شخصي نداردمادر باش باز همان كار را مي كنند و برخوردهايشان  هيچ ارتباطي به ذات و سلي

ديروز نيست كه افراد را بي نام و نشان بياورند و بي نام و نشان سالخي  209امروز در روزگار فعلي 

امروز مسئولين نيز درك كرده اند كه . و معدوم كنند و ساليان سال در دخمه ها بپوسانند

ريق اصحاب رسانه و كوچكترين تغييري در موقعيت يك متهم بازداشتي در كمتر از چند دقيقه از ط

  .مراكز حقوق بشري كنترل و نشر و پيگيري مي شود

امروز ديگر روز اعدام كردن و زنده به گور كردن و تيرباران كردنهاي مخفي و سالخي كردن در 

كمالي ها و بهمن نادري پورها باشد و شايد روزهايي : امروز شايد ديروز افرادي مثل . سلولها نيست

ختي خواهد بود و چون آگاهي عوامل اطالعاتي بيشتر از آنروز روز س مجددا تكرار شود و

سايرمامورين در نهادهاي نظامي و انتظامي و امنيتي است به خاطر همين كمتر اين افراد خود را در 

تيررس اتهامات قرار مي دهند و با اتكاء به اينكه نسل سوم مبارزين و فعاالن سياسي پرورش 

هستند و اكثرا بر اثر كاستيهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مخالف نظام  يافتگان چند دهه اخير
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گرديده اند و به مانند نسل اول مبارزين چه دوران پهلوي و چه دوران اوايل انقالب داراي ايدئولوژي 

محكم و تعريف شده نيستند و احتمال سست كردن اهداف و انگيزه هاي آنان آسان تر است با ايجاد 

نوعي و محدود احياء حقوق متهم بازداشتي سعي در انحراف افكار بازداشتيها در اين فضاي مص

بازداشتگاه را دارند تا تبديل به پايگاه تبليغاتي آنان درمورد نوع برخوردشان با متهمين باشد كه صد 

اد البته چون تقريبا تنها بازداشتگاه امنيتي شناخته شده و در حد بين المللي در ايران اين نه

شناخته شده با انگيزه هاي فريبكارانه افراد را منحرف مي كنند و از فرهنگ رفتاري خاص و 

با  "چه مي خواهيد "بفرماييد "بله: تنريف شده است تبعيت مي كنند مثل گفرياكارانه اي كه تع

سياسي مي خواهند مبارزان و فعاالن ... و "آيا بيمار هستيد "آيا گرسنه هستيد "چه كسي كار داريد

ملتي را باتغذيه مطلوب بخرند و بفريبند و با دادن چلوهاي مختلف و يا ميوه دسر در شبانه روز و يا 

چند عدد مغز گردو و در بعضي از صبحها دادن حليم براي صبحانه و يا اجازه دادن براي تماس 

ايحتاج با اخذ دقيقه و يا دادن امتياز خريد كه مسئول خريد م 10الي  5تلفني در هفته به مدت 

ولي يك چيز در اين بين فراموش شده كه شايد در يك مقطع زماني . وجه از بازداشتيها مي آورد

منشعب از امكانات خاص و نامحدود فريفته و  "كوتاه فردي بر اثر بعضي برخوردهاي مطلوب 

كان و متزلزل شود و در ماهيت خواسته و شعار خود شك كند ولي پر واضح است كه با تغيير م

بازگشت به جامعه به راحتي متوجه مي شود كه اين چنين عدالت مصنوعي آنهم در بين چند اتاق و 

محدوده چهار ديواري چند صد متري در جامعه راه به جايي نمي برد و خواسته عموم جامعه نيست 

ر و همه بلكه احياء رافت و كرامت و شرافت انساني و اجتماعي مختص تك تك افراد جامعه و فراگي

  .گير بايد باشد بدون قصد و غرض  و بدون محدوديت و يا در يك ماكن خاص

زندان اوين افراد بسياري از زبده ترين كارشناسان اطالعاتي و عملياتي و  209در محدوه بازداشتگاه 

تحقيقاتي حضور دارند كه با اختيارات و امكانات نامحدود عمل مي كنند و براي به شك انداختن 

افكار و انگيزه هاي ضد حاكميتي آنان فعاليت مي  گستره  ين امنيتي و سياسي و كاستن ازمتهم

  .كنند

 "اجازه ديدار و مالقات با خانواده مي دهند  "با نظارت و كنترل اجازه مكالمه تلفني مي دهند 

تهمين خاص آنان را به صورت ماهرانه در كنار م "كتابهاي هدفمند در اختيار بازداشتيها مي گذارند 

تحقيقات و كند وكاوهاي ايدئولوژيك .و يا نرم شده و يا متزلزل و يا حداقل هم راستا قرار مي دهند

در مورد اهداف و تفكرات افراد مي كنند و جلسات پي در پي در مورد بازداشتيها برگزار مي كنند و 

ند كه آنان تافته اي جدابافته با طراحي نوعي رفتار و برخورد خاص با خانواده ها اينطور القاء مي كن

از جامعه هستند در حالي كه مبارزان و فعاالن فرهيخته سياسي خوب مي دانند هرگز اينچنين 

  .نيست و اين نمايش و تئاتري عوامفريبانه و رياكارانه بيش نيست
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. تالش خود را ميكنند كه صورت آنها توسط متهمين بازداشتي ديده نشود 209اكثريت مامورين 

ين افراد در راستاي رفتار تعريف شده شان به متهمين سيگاري روزي چند نوبت سيگار مي ا

ساعات بازجويي و . تمام غذاها و نوشيدنيها با ليوان و ظرفهاي يك بار مصرف داده مي شود.دهند

اتاق عكاسي و خبرنگاري و تهيه عكس در طبقه باال قرار . روزهاي آن به هيچ عنوان مشخص نيست

كه در آن از مصاحبه ها و اقرارها و يا گفته هاي متهمين فيلم برداري مي شود و يا در آن از دارد 

  .چهره متهمين عكس تهيه مي شود

هستند از همه بهتر است كه در اين  209در اين بين وضعيت افرادي كه در بندهاي عمومي 

را نگه مي دارند كه از تخت وجود دارد و در آن متهميني  20الي  12بندهاي عمومي كه مابين 

مراحل حساس و مهم بازجوئي گذشته باشند و يا فشار رواني آنها را دچار مشكل كرده باشد و 

بازدهي مطلوبي در بازجويي ندارند كه بعضي اوقات به طور موقت استراحت و در مواردي تا زمان 

  .به آنجا هدايت مي شوند 209انتقال از 

ي و توالت و حمام هستند و چند دوربين مداربسته مدرن اوضاع اين بندها داراي سرويس دستشوي

داخلي آنرا كنترل مي كنند و اما در بندهاي عمومي هر كدام يك دستگاه تلويزيون و يخچال و 

اكثرا : سماور برقي دارند كه البته قانون خاصي درمورد متهمين بندهاي عمومي لحاظ مي شود مثال

. ك. اعضاي القاعده و يا پژاك و پ: بازداشت شده اي هستند مثل دسته ها و فعاالن سياسي گروهي

و مجاهدين خلق و يا انصاراالسالم و جنداهللا را كه دسته هاي چند نفري  هستند را كنار هم . ك 

  .نگه نمي دارند كه البته در اين بين جاسوسان هيته اي نيز مستثني نيستند

و يا زندان همه اموال پس داده مي شود و بايد برگه اي در به بازداشتگاه  209اما در زمان انتقال از 

را پركني و در قسمتي در اين برگه نوشته شده كه  209مورد شرح وضعيت مدت بازداشت در 

بنويسيد كه كل اين ماجراها القاعات مصنوعي دموكراسي و  209پيشنهاد خود را در مورد وضعيت 

و فرمايشي و عوامفريبانه نيست كه در مواقع مقبول  برخورد دموكراتيك است كه چيزي جز نمايشي

  .ز در مورد عده اي واقع مي شودو پيروز ني
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  :الف ويژه روحانيت مستقر در زندان اوين 500و  325بند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "ند قرنطينه و يا همان ب 1چسبيده به اندرزگاه در محدوده محوطه زندان اوين دقيقا در مجموعه 

الف معروف هستند كه تحت اختيار و نظارت مطلق دادگاه  500و  325كه به بند  بند وجود دارد 2

ويژه روحانيت است و امور آن هيچ گونه ارتباط قضايي و اجرايي به سازمان زندانها ندارد و فقط از 

جهت سركشي و رسيدگي به امور فني ساختمان محل اقامت زندانيان روحاني تحت اختيار و نظارت 

  .انها و متوليان زندان اوين استسازمان زند

الف قسمتي از بازداشتگاه ويژه روحانيت است كه در آن متهمين بازداشتي را نگه مي  500بند 

تخت دارد و در آن امكانات رفاهي مطلوبي  30اتاق است كه حدودا روي هم رفته  2دارند و داراي 

سرويسهاي بهداشتي و همچنين تلفن  يخچال و يخچال فريزر و تلويزيون و كولر و: وجود دارد مثل

  .نامحدود كه البته اين محل براي نگهداري روحانيون بازداشتي بالتكليف است

شهردار سابق تهران آقاي : روحانيت كه در دوره هاي نه چندان دور افرادي مثل 325بند 

اتاق  18 غالمحسين كرباسچي و آقاي نوري در آن بوده اند كه داراي سالني بزرگ است كه درآن

نفر است كه  13ه روحانيت فقط تحت نظارت دادگاه ويژ وجود دارد كه كل جمعيت اين تشكيالت

هر يك از متهمين بازداشتي و يا زندانيان ويژه روحانيت براي خود يك اتاق اختصاصي با تمام 

تا زماني  امكانات دارند كه در زمان رفتن به مرخصي هاي طويل المدت با قفل در آنها را مي بندند

  .كه بازگردند

بنا به گفته روحانيون ساكن در اين بندها آوردن و استعمال مواد مخدر به طور مطلق آزاد مي باشد 

مواد مخدر به متهمين ويژه روحانيت كه بيش از  "و در مواردي نيز از طريق مجاري چراغ سبزي 

  .درصدشان معتاد هستند ارائه مي شود 70
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همه مالقاتها هر هفته حضوري است و مالقات شرعي و . ن بندها نامحدود استاستفاده از تلفن در اي

  . خصوصي با همسران هفته اي يكبار است

ند ويژه ارائه ب جيره قضايي خاصي با دستور و نظارت سرسختانه دادگاه  ويژه روحانيت به روحانيون

  .مي شود

گرمايش و سرمايش و تهويه مطلوبي در سيستم  اغخانه براي پخت و پز وجود دارد ،آشپزخانه و چر

  .اين بند وجود دارد 

وجود دارد بند ويژه روحانيت از يك  8نفر در اندرزگاه  650متري كه براي  300بر خالف حياط 

متر  800كاري شده به وسعت  حياط داراي زمين واليبال و يك حوضچه و يك باغچه زيبا و گل

كه معلوم است يك گوشه از اين حياط به يكي از  نفر بهره مي برد كه آنگونه 13فقط براي 

بازداشتگاههاي محرمانه حفاظت اطالعات نيروي انتظامي كه در محدوده محوطه زندان اوين واقع 

است متصل است كه البته محدوده حياط ويژه روحانيت چشم اندازي به ساختمان و يا خانه تك 

به همراه . داردبسيار خاص است  دگهداري افراطبقه خانمي به نام ربابه در حياط اوين كه محل ن

مجموعه اي دايره اي شكل چند طبقه كه شباهت به بازداشتگاه ضد خرابكاري توحيد دارد كه بنا به 

دانسته ها اين مجموعه مشتركا بنا به ضرورت زماني و نياز در اختيار حفاظت اطالعات قوه قضاييه و 

ظت اطالعات نيروي انتظامي مي باشد كه البته مسئله بناي و حفا 209وزارت اطالعات يا همان بند 

تك طبقه معروف به ساختمان رباب كه داراي امكانات مستقل و تكميل يك خانه كوچك است فقط 

در اختيار وزارت اطالعات و مراجع عاليرتبه ناظر بر آن نهاد است كه البته قسمتي از محدوده آن 

وحانيت است و احتماال افراد بسيار خاص و فوق محرمانه و مهم متصل به مجموعه بازداشتگاه ويژه ر

 2در آن نگهداري مي شوند و آخرين قسمت ساختمان بازداشتگاه ويژه روحانيت نيز به بازداشتگاه 

الف تحت اختيار حفاظت اطالعات سپاه پاسداران متصل است كه بازداشتيهاي امنيتي بازداشت 

  .ن نگهداري مي شوندشده از طريق سپاه پاسداران در آ
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  اطالعات سپاه پاسدارانالف  2بازداشتگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الف كه تحت اختيار اطالعات سپاه مي باشد در محوطه زندان اوين جنب بند  2بازداشتگاه محرمانه 

  .يا همان قرنطينه قرار دارد 1ويژه روحانيت و پشت اندرزگاه 

طبقه زير زمين كه البته هر از گاهي  1طبقه هم كف و  1طبقه است  2اين بازداشتگاه هم اكنون 

قرار مي گيرد و البته بنا به شرايط خاص  209مورد استفاده مشترك با وزارت اطالعات يا همان بند 

كشور في الحال در حال توسعه و افزايش اتاقها و طبقات آن هستند تا در مواقع اضطراري پيش رو 

كه به طور علني از شكنجه استفاده نمي گردد و حدودا  209ف بند برخال. بتوان از آن استفاده كرد

در راستاي رسيدن به اهداف امنيتي خاص در سطح داخلي و خارجي رفتار و امكانات مطلوبي را در 

الف سپاه دقيقا  2آن هر چند رياكارانه براي متهمين بازداشتي تعريف كرده اند ولي در بازداشتگاه 

  .قضايا برعكس است

عضويتي هستند و هم در سپاه پاسداران و هم تحت  2الف كه تمام مامورين مراقب آن  2بند  در

الف و بارداشتگاه  2و  209اختيار وزارت اطالعات هستند و در يك مثلث گردشي مابين بازداشتگاه

در هريك از اين . سپاه در حالت گردشي و خدمت هستند 59سپاه و  66امنيتي رجايي شهر و 

  .گاهها با نوع تعريفي كه دراختيارشان قرار مي دهند تغيير ماهيت رفتاري مي دهندبازداشت

الف  2بنا به تعريف خاصي محترمانه برخورد مي كند شايد در بند  209همان ماموري كه شايد در 

جز بد دهنترين و شرورترين و شكنجه گر ترين مامورين باشد و يا در بازداشتگاه ديگري رفتاري 

  .رفتار سابق دارد 2مغاير 

الف خشن تعريف شده كه مامورين درتمام لحظات  2ولي در كل رفتار مامورين در بازداشتگاه 

  .حضور در بازداشتگاه با باتومهاي داراي شوك الكتريكي و شوكر هاي كوچك تردد مي كنند

ر راه از درب اصلي كه در نقطه آخ. الف بدون چشم بند نيست 2در هيچ لحظه اي متهم در بند 

. درب فاصله دارد 3 "كناري بند قرنطينه و ويژه روحانيت است تا رسيدن به درب اصلي بازداشتگاه 
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پس از درب سوم و گذشتن از مقابل دفتر پرسنل و تحويل وسايل و پوشيدن لباس مخصوص 

ف راهروي باريك وجود دارد كه در هر طر 4بازداشتگاه متهم وارد داالني مي شود كه رودرروي آن 

 6اتاق عمومي نيز وجود دارد كه يكي  2سلول انفرادي وجود دارد و  5و يا  4اين راهروها بعضا 

  .تخته است 9تخته و ديگري 

كه مجزا تهيه مي شود و يا ويژه روحانيت كه سفارشي طبخ و سرو مي  209الف برعكس  2غذاي 

  .شود همان غذاي زندان است با كيفيت و كميت كمتر و بدتر

الف مرتكبين جرائم امنيتي و سياسي در سپاه پاسداران مي باشند به همراه  2بازداشتگاه متهمين 

روز آنهم با دستور  10تماس تلفني هر . هم جرمشان كه فرقي نمي كند از چه قشري باشد

  .كارشناس پرونده و در حضور بازجو انجام مي شود

ي امنيتي ماهيتا وجود خارجي ندارند و در الف نيز مثل اكثر بازداشتيها 2زندانيان و بازداشتيهاي 

  .بخش رايانه ثبت نمي شوند و وجودشان در بازداشتگاه رسما اعالم نمي گردد

دراين بازداشتگاه به طور مطلق چيزي به نام هوا خوري وجود ندارد و مالقات به طور رسمي و 

اق است و درآن ميله دوش بار امكان دارد كه حمام يك ات 2استحمام در هفته . حقيقي وجود ندارد

  .نصب شده است

الف اكثرا اتاق بازجويي و انفرادي است از بهداري و بخش درمان در آن خبري  2طبقه زيرين بند 

آنرا در ابتدا به بهداري و اورژانس  "نيست در صورت بروز شرايط اضطراري و مصدوميت وخيم متهم 

  .ل مي دهندزندان اوين و سپس به بيمارستان بقيه اهللا انتقا

  .الف محسوب مي شود 2و استفاده از شوك جز عادي ترين اعمال در بند ضرب وشتم و شكنجه 

الف وجود دارد كه فاقد نور و كف پوش و پنجره است  2در بند  209انفراديهايي با ابعاد كوچكتر از 

  .هوا تردد مي كند و نور ديده مي شود "و فقط از فضاي شيارهاي درب 

الف وجود دارد كه در آن حتي اعدام و  2بسيار مدرن و مجهزي در قسمت زيرين بند اتاق شكنجه 

  .تيرباران سوري نيز انجام مي شود

  .رئيس و سرپرست فعلي اين بازداشتگاه در حال حاضر آقاي آشوري مي باشد
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  سپاه پاسداران 59بازداشتگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

پادگان عشرت آباد واقع شده است كه اين بازداشتگاه سپاه در زيرزمينهاي  59بازداشتگاه مخوف 

آنقدر مخوف و فاقد امكانات و قرنطينه شده است كه فقط افراد شاغل و داراي اختيارات و مداج 

عاليرتبه در امور آن دخالت كرده و اجازه بازديد از آنجا را دارند كه در موردي خاص حتي رئيس 

آنرا در ليست بازداشتگاههاي امنيتي فوق  84ده در سال دادگستري كل استان تهران آقاي عليزا

  .سري قرار داد كه حتي به خود او اجازه بازديد از اين بازداشتگاه را نداده بودند

اين بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطالعات سپاه پاسداران اداره مي شود و تمام جرائم خاص رخ 

شده در سپاه پاسداران در آن رسيدگي و تكميل  داده از جمله اتهامات امنيتي و جاسوسي واقع

  .پرونده مي شود

تمام . امكانات مالقات به صورت تعريف شده و آئين نامه اي براي متهمين بازداشتي وجود ندارد

داراي اتاقهاي انفرادي متعدد و چند اتاق عمومي . اتاقهاي نگهداري متهمين در زير زمين قرار دارد

  .نفر است 10زير 

از اميتاز تماس تلفني نيز خبري نيست مگر در .داشت و غذا و نور كافي و مطلوب خبري نيست از به

اين بازداشتگاه به مانند ساير بازداشتگاههاي امنيتي . حضور بازجو و كارشناس پرونده و با اجازه آنها

ات با سيستم تعريف شده خود با متهمين برخورد مي كند كه برخورد شديد و خشن و عدم مراع

در اين . حقوق انساني و نگه داشتن در بي خبري مطلق يكي از كوچكترين نوع برخوردها است

مجموعه كه البته با امكانات ويژه اي كه در بخش بازجويي و شكنجه و انفراديهاي خاص دارد 

  .نفر را داراست 300گنجايش حدود 

ن و مهمترين بازداشتگاههاي سپاه يكي از معتبر ترين و سري تري 59مي توان گفت بازداشتگاه 

جرائم امنيتي و جاسوسي سرتاسر كشور است كه حتي در مواردي بازداشتيهاي آن تا مدتها بدون 
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كوچكترين افشاي اطالعاتي در آن نگهداري و شكنجه و بازجويي و يا حتي معدوم مي شوند كه 

در . هي و انجام مي شودهمه اين اعمال تحت نظارت مستقيم نهاد اطالعات سپاه پاسداران ساماند

اين بازداشتگاه نيز اعالم آمار رسمي افراد و اسامي آنان مرسوم نيست و همه چيز و همه كس از 

متهم تا مامور بازداشتگاه با شماره گذاري فراخوانده مي شوند و همه جا م همه لحظه متهم با چشم 

نمي بيند و كسي هم جز بازجو و بند تردد مي كند و مطلقا تا زمان آزادي و يا انتقال كسي را 

  .بازرسين بازداشتگاه به سراغش نمي آيند

  

  

  :بازداشتگاه نبوت

  

  

  

  

  

  

  

  

بازداشتگاه نبوت واقع در خيابان سهروردي مي باشد و اداره آن مشتركا در اختيار وزارت اطالعات و 

نها واقع شده اند اين سپاه پاسداران است كه بر خالف اكثر بازداشتگاههاي امنيتي  كه در زير زمي

و بدون مزاحمت در باالي يك مجتمع تجاري و به حالت بازداشتگاه با دارا بودن راه ارتباطي مستقل 

استتار شده اي قرار دارد كه حالت يك خانه امن و بازداشتگاه فوق سري را دارد كه داراي گنجايش 

د كه بنا به شرايط جائز نيست به بسيار كمي مي باشد و بازداشتيهاي خاص له آنجا منتقل مي شون

  .مكانهاي معلوم و شناخته شده منتقل شوند

مي توان گفت علي رغم نظارت وزارت اطالعات بر اين بازداشتگاه ولي عموميت نيروهاي عملياتي و 

  .اجرايي و بازجويي را نيروهاي حفاظت و اطالعات سپاه پاسداران انجام مي دهند

بازداشتگاه و مكان امن موقت براي برخي بازجوييها و بازداشتها و يا نقطه  البته از اين مكان به عنوان

  .از نظر رخنه و نشت اطالعاتي محسوب مي شود كور در بين بازداشتگاه
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كل چنين مجموعه كوچكي از چند انفرادي و يك اتاق بازجويي تجاوز نمي كند و افرادي در حد 

 تحقيقات و بازجوئيهاي محرمانه به مراكز امن انگشت شمار در آن نگهداري مي شوند كه پس از

  .منتقل مي شونداصلي در بازداشتگاه هاي بزرگتر 

قل و انتقال اطالعات در مورد شخص بازداشتي و مالقات و يا ارجاع ر اين مكان از ثبت رايانه اي و ند

اه پاسداران به مرجع قضايي خبري نيست و اكثر متهمين آنرا متهمين جرائم امنيتي و سياسي سپ

  .تشكيل مي دهند

  

  

  :اداره مبارزه با مواد مخدر 2بازداشتگاه عشرت آباد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين بازداشتگاه نيز در داخل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد واقع شده كه گنجايش آن 

  .نفر است 350الي  250چيزي حدود 

وجود دارد كه در هر متر  2*5/1به ابعاد  عدد انفرادي 15سالن مي باشد كه در هر سالن  3داراي 

  . نفر نگهداري مي شوند 5انفرادي به زور 

متهمين بازداشتي ريز و درشت مرتبط با مواد مخدر سرتاسر تهران را به اين بازداشتگاه منتقل مي 

در قسمت درب ورودي تمام وسايل افراد را تحويل و در كيسه هاي انفرادي برزنتي قرار مي . نمايند

  .متهمين براي اينكه بتوانند پول خرج كنند اجازه بردن تمام پول خود را به بازداشتگاه دارند. دهند

روز است البته در موارد  7الي  3ميانگين مدت اقامت افراد تا زمان انتقال به دادگاه و يا زندان 

بازجويي قرار خاصي متهمين جرم سنگين و قدرتمند را براي شناسايي رابطينشان و تحت شكنجه و 

بازداشتگاه و تشكيالت عشرت آباد زير نظر اداره مبارزه با مواد . دادن ماهها نيز مي توانند نگه دارند

مخدر نيروي انتظامي است كه يكي از مشهورترين مكانها براي بازجوييهاي فني از متهمين مواد 
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مخدر سر و كار دارند در  شدت عمل و ضرب وشتم در مورد اينگونه متهمين كه با مواد. مخدر است

اكثر نهادهاي انتظامي بسيار ضعيف و به ندرت است و اكثرا با آنها برخورد فيزيكي خاص و بسيار 

شديدي مثل اداره آگاهي و اطالعات انجام نمي شود ولي بازداشتگاه مركزي مواد مخدر عشرت آباد 

همين پيش مي روند و مجاز به تنها جاييست كه تا مرحله شكستن دست و پا و فك و دنده هاي مت

  .بهره مندي از اجازه همه نوع شكنجه تا سر حد مرگ آنهم در مورد متهمين مواد مخدري است

عات غذاي سربازان نيست مگر پس مانده ها و ضاي خبري از بهداشت وملحفه و غذا براي بازداشتيها

طبعيت از قانون خاصي پخش و  و كاركنان اداره مبارزه با مواد مخدر كه به صورت فله اي و بدون

  .توزيع مي شود

مقوله استحمام كردن و حمام به طور مطلق در اين بازداشتگاه وجود ندارد حتي اگر فرد بازداشتي  

در انفراديها چيزي به نام نور و . ماهها در آنجا باشد و گال بگيرد و يا شپش از سر و كول آن باال برود

  .پنجره و تهويه وجود ندارد

بار اجازه استفاده از دستشويي وجود دارد و دربها هميشه بسته است و بازداشتيها به  3روز فقط در 

  .صورت كتابي كنار هم مي خوابند

سالهاست كه شستن و تعويض موكت و پتوهاي سلولها به فراموشي سپرده شده و اكثرا به استفراغ 

سربازان هر نخ سيگار را . ه دارند آلوده استمعتادان و ادرار و مدفوع آناني كه خود را نمي توانند نگ

از بهداري و دارو و امكانات پزشكي خبر . هزار تومان مي فروشند 10الي  5به بازداشتيها ما بين 

ينيست مگر اينكه فرد در حال مرگ باشد كه اين واقعه در بازداشتگاه مواد مخدر بسيار رخ مي دهد 

رسسيدگي و اعزام به بيمارستان دچار ايست قلبي و مرگ  كه فرد بر اثر تشنجهاي پي در پي و عدم

مي شود كه در نهايت  با صورت جلسه هاي ساختگي و نبود شاهد در امر عدم رسيدگي به موفع به 

پرونده بي سرو صدا به نفع متوليان بازداشتگاه و اداره مبارزه با  "وضعيت متهم و بازداشتي متوفي 

  .مواد مخدر بسته مي شود

در مواردي نيز پرونده بازداشتي فوت شده اي را كه بر اثر ضرب و شتم و خفگي در زير دست  البته

و پاي مامورين بازجويي جان داده با پرونده سازي عدم رسيدن مواد مخدر و يا سنگ كوب و ايست 

قلبي با صورت جلسه هاي ساختگي بدون هيچگونه اعتراضي مي بندند و دستهاي پنهانهميشه 

يات آشكار و پنهان آنهاست كه اين حمايتهاي ضد انساني و ناقض حقوق بشر چنان حامي جنا

اختياراتي به متوليان بازداشتگاهها مي دهد كه هر آنچه مي خواهند با شهروندان در دخمه ها انجام 

دهند و صداي كسي به جايي نرسد كه يكي از اين مجموعه ها بازداشتگاه تحت اختيار نيروي 

  .مخدر عشرت آباد استاره و بازداشتگاه مبارزه با مواد اد "انتظامي 

شايد به راحتي بتوان گفت كه هيچ مرجع انتظامي و نظامي و امنيتي به اندازه اداره مبارزه با مواد 

مخدر با قشر دختران و زنان بازداشتي سروكار نداشته باشد كه بنا به گفته ها و شنيده ها  مدعيات 
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ط با اين بازداشتگاه همه گونه اذيت و آزار و تعرض و نقض حقوق مامورين و شاهدين مرتب

شهروندي و برخورد ناشايست و تحقير آميز توام با سوء استفاده از اين زنان و دختران بازداشتي در 

حريم بازداشتگاه انجام مي شود كه البته در موارد نادر زنان و دختراني كه به آنان تجاوز نمي شود 

رخورد و تفتيشها و بازجوئيهاي پشت دربهاي بسته از طريق مامورين مرد و ضرب و بايد گفت نوع ب

شتم آنها از جهت اخذ اقرار و اعتراف در مورد اتهاماتشان و يا اتهامات مردان منتسب به آنان مثل 

پدر و برادر و يا همسر دست كمي از تجاوز و تعرض و اذيت و آزار در پرتو قانون ندارد و مامورين 

زداشتگاه عشرت آباد چون يقين دارند كه قشر متهمين بازداشتي در اين مجموعه آنقدر آسيب با

پذير هستند كه كسي به فرياد آنها نمي رسند پس در مورد چه متهم زن و چه متهم مرد هر انچه 

كه ناقض حقوق بشر و ضد انساني است را در مورد آنها بدون ترس و واهمه اعمال مي كنند خصوصا 

نده سازي و تجاوز به نواميس بازداشتي مردم در سلولها كه اكثرا دسته جمعي اتفاق مي افتد و پرو

خيلي ها در جريان هستند و پاي ثابت اين تجاوزات اند و اجازه افشاء و برخورد با آنرا نمي دهند و 

   .از عاملين اين جنايتها و تجاوزات به صورت  مستقيم ويا غير مستقيم حمايت مي كنند

  

  

  : بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين بازداشتگاه در تهران مابين افرادي كه درآن نگهداري شده اند و به زندانها منتقل و يا آزاد شده 

اند به بازداشتگاه ابوغريب معروف شده  و تحت اختيار حفاظت اطالعات نيروي انتظامي اداره مي 

شهرك مسكوني فاطميه واقع شده كه البه الي واحدهاي مسكوني  شود و در خيابان سئول و داخل
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گم و استتار گرديده كه چند بلوك و زير زمين از اين مجتمع مسكوني به عنوان بازداشتگاه در 

  .اختيار آنهاست

ائم خاص واقع شده  در بين نيروهاي انتظامي را رسيدگي مي كنند و ردر اين بازداشتگاه اكثرا ج

هت تكميل پرونده و بازجويي و اعمال شكنجه هاي خاص در آن نگهداري مي كنند متهمين را در ج

ر طي عمليات ارتقاء امنيت اجتماعي تعدادي از كه البته به غير از مجموع متهمين نيروي انتظامي د

متهمين اين عمليات را براي دست و پا شكستن و شكنجه دادن و اقرار گرفتن به اين بازداشتگاه 

  .هفته از آنجا به كمپ كهريزك انتقال نمودند 1كه اكثر آنها را در كمتر از  ندانتقال داد

تمام سلولهاي اين بازداشتگاه بدون استثناء انفرادي مي باشد و فني ترين و وحشتناكترين بازجوئيها 

نيروي انتظامي و يا افراد خاص بازداشتي در آن توسط حفاظت اطالعات چه از متهمين نظامي 

  .تظامي تا حد دست و پا خورد كردن و مرگ انجام مي شودنيروي ان

همانگونه كه اكثر نهادهاي نظامي بازداشتگاههاي خاص و مخفي خود را براي اعمال شكنجه دارند و 

در آنها هيچگونه محدوديتي در نوع برخورد با متهمين بازداشتي نيست اين بازداشتگاه نيز مركز 

روي انتظامي است كه در آن نه متهم بازداشتي ماهيتا ثبت و جوالن نيروهاي حفاظت اطالعات ني

درج و بعهده گيري مي شود و نه كسي در مورد جان و مال و خانواده و نقض حقوق و حقوق آنان 

نگران است و تنها نگراني در بازداشتگاه ابوغريب اين است كه كارشناسان و بازجوها نتوانند هر آنچه 

بگيرند و اينكه نتوانسته د و مدرك و اقرار صريح از متهم تحت بازداشت كه مي خواهند به عنوان سن

  .باشند متهم بازداشتي را به حد اعال شكنجه نمايند و تخم رعب و وحشت در دل آن بكارند
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  : سپاه پاسداران 66بازداشتگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اتوبان افسريه  سپاه معروف است در 66اين بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه پاسداران كه به 

محدوده بلوار هجرت پشت پادگان عالمه طباطبائي قرار دارد كه داراي سلولهاي انفرادي متعدد و 

حتي بند عمومي است و در آن متهمين مختص سپاه پاسداران كه مرتكب جرم شده اند و يا متهم 

  .هستند را نگهداري مي كنند

ارآمدي در جهت پيگيري اتهامات و جرائم امنيتي اين بازداشتگاه داراي اكيپهاي عملياتي زبده و ك

در بين نيروهاي سپاه است كه بازجوها و كارشناسان آن با اختيارات نامحدود در مورد متهمين 

بازداشتي عمل مي كنند و از نظر فيزيكي و نوع رفتار و نوع متهمين و ضعيت ويژه اي بر اين 

ي نسبت به بازداشتيها اعمال مي شود و نوعي بازداشتگاه حاكم است و فشارها و تهديدات كمتر

بازداتشگاه در جهت ايجاد سازش و بهره برداري و بازيافت در مورد متهمين را دارد كه نه كشتن 

متهمين آن جايز است و نه دور انداختنشان پس در اين بازداشتگاه كارهاي تخصصي در امور 

نا به دانسته ها امكانات محدودي و در حد بازجويي و نوع برخورد با متهمين انجام مي شود و ب

كفايتي كمي كمتر از زندان در آن در نظر گرفته شده و تا حدودي با نظر موافق كارشناسان و 

بازجوها متهمين مي توانند با نظارت كامل از تلفن و مالقات بهرهمند باشند و گويا تعدادي از 

نشان را در ساير زندانها و بازداشتگاهها مي متهمين قتلهاي زنجيره اي كه احتمال سوءقصد به جا

نفر  150گنجايش اين مجموعه كمتر از . دادند بي سرو صدا در اين بازداشتگاه نگهداري مي شوند

است كه البته به مانند تمام بازداشتگاههاي خاص كه در حال توسعه هستند اين بازداشتگاه نيز در 

از مقوله شكنجه و بر خوردهاي غير فني با . خود استكانات مابه ظرفيت و  حال توسعه و افزودن 

  .توجه به نوع متهمين در اين بازداشتگاه كمتر استفاده مي شود
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  : بازداشتگاه قمر وزارت اطالعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين بازداشتگاه كه در خيابان دبستان محدوده بين رسالت و سيد خندان واقع شده است و نزديك 

ر بني هاشم كه تحت مديريت وزارت اطالعات قرار دارد شتي بيمارستان قموزارت دفاع و در كوچه پ

از اين بازداشتگاه توسط درب كوچكي كه در انتهاي كوچه واقع شده است استفاده . و اداره مي شود

  .مي شود كه هيچ نام و نشاني بر روي آن حك نشده است

سلول انفرادي كه  8صاحبه و بازجويي و اتاق م 4طبقه مي باشد و داراي حياط و  2اين بازداشتگاه 

ين به ه تمام سلولها در طبقه باال و پائسلول در طبقه هم كف مي باشد ك 2سلول در طبقه باال و  6

  .گونه اي طراحي شده كه همه دور يك محيط دايره اي قرار گرفته اند

اطالعات به دور از اين مكان براي بازجوئيها وتحقيقات مقدماتي كارشناسان و بازجوهاي وزارت 

تنش و در تير رس قرار گرفتن است كه اكثرا پرونده هاي خاص فعاالن و مبارزان سياسي را به 

همراه متهمانش رسيدگي مي كنند و اكثرا افراد منتقل شده به اين بازداشتگاه مدت زمان زيادي را 

ي برخوردارند و همان در آن سپري نمي كنند و از امكانات محدودي نسبت به بازداشتگاههاي رسم

نوبت استفاده از دستشوئي پيروي مي كنند و  5تا  3بار استحمام و  2الي  1قوانين هفته اي 

متهمين در آن ثبت و يا اعالم بعهده گيري نمي شوند و با فضاي خارج ارتباط متهمين قطع است و 

تيازي به غير از مالقات تمام مراحل تحقيقات و بازجويي با چشم بند سپري مي شود و اعطاء هر ام

كه شديدا بهره مندي از آن ناممكن است در اختيار كارشناس پرونده مي باشد كه تمام خواسته 

هاي متهم در قبال نوع عملكرد و بازجويي ها تعيين و اجابت مي شود كه در اين بين به هيچ عنوان 
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قرار نمي گيرد و حتي اگر آدرس محل نگهداري متهمين بازداشتگاه قمر در اختيار خانواده ها 

اطالعاتي در مورد نگهداري و يا بازداشت فرد توسط مامورين وزارت اطالعات به بستگان بازداشتي 

  .اما محل بازداشتگاههايي مثل قمر در اختيار هيچ كس قرار نمي گيردارائه شود 

  

  

  

  مخوفترين و امنيتي ترين بازداشتگاه امنيتي ايران

 336   :ساحفاجا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مديريت مي شود از اصطالحاً اطالعات رهبري ساحفاجا كه تحت نظارت مديريت  336بازداشتگاه 

امكانات و حريم خارق العاده اي برخوردار است و در انتهاي خيابان فاطمي يكي از كوچه هاي 

روبروي بيمارستان امام خميني و پشت ساختمان اصلي دژبان مركز در داخل پادگان دژبان واقع 

  .ه استشد

  .طبقه كه هر كدام داراي حياط مستقل مي باشند است 3ساختمان  6اين بازداشتگاه شامل 

انفرادي وجود دارد كه در مجموع در هر يك از اين ساختمانهاي ششگانه  26در هر طبقه 

در هر يك از اين ساختمانها كه واحد نام دارد يك بند عمومي . انفرادي وجود دارد 78بازداشتگاه 

 34در يك مجموعه مستقل در بازداشتگاه . بند عمومي دارد 6د دارد و مجموعه بازداشتگاه وجو

اتاق شكنجه مجهز  3. اتاق در پائين 17اتاق در باال و  17. طبقه وجود دارد 2اتاق بازجويي در 

اتاق شكنجه هاي . وجود دارد كه در آنها بنا به مدارج شكنجه اعمال شونده تجهيزات وجود دارد

بتدائي تا اتاق شكنجه هاي مدرن و حرفه اي و الكترونيكي و حتي در مجموعه اتاقهاي شكنجه ا

چند سلول با نام سياه چال نيز وجود دارد كه در اتاق شكنجه هاي ابتدائي اكثرا شكنجه هاي 
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فيزيكي و ابتدائي در حد همان فلك كردن و كابل و تسمه زدن و از پشت دستبند زدن و آويختن 

ده مي شود ولي در اتاق شكنجه مدرن تمام تجهيزات مدرن شكنجه در سطح دنيا توسط استفا

مامورين دوره ديده شكنجه گري استفاده مي شود و مي توان گفت حرفه اي ترين افراد متخصص 

  .وجود دارند 336در امور شكنجه در بازداشتگاه 

اي الكتريكي و پرتاب كننده يون در اتاقهاي شكنجه از انواع و اقسام تجهيزات شكنجه مثل شوكه

مثبت و منفي به طرف متهم تا شالق زنها و ماتوم زنهاي قابل تنظيم كه شدت ضربات و تعداد 

ضربات درآنها مشخص است و همچنين تجهيزات ديگري كه در حين شكنجه مي توان با آنان 

  .وضعيت فرد تحت شكنحه را مورد ارزيابي قرار داد

ثرا متهمين امنيتي و سياسي و جاسوسي و نظامي را كه خصوصا مرتبط به در اين بازداشتگاه اك

البته بنا به اهميت اين بازداشتگاه و نظارت كامل سران حكومتي . ارتش باشند نگهداري مي نمايند

بر آن اين بازداشتگاه نقطه آخر تمام بازداشتگاههاي مرتبط به امنيت ملي است و در مواردي حتي 

لشكري و كشوري و امنيتي را كه ساير مراكز امنيتي و نظامي و انتظامي قادر  افراد صاحب منصب

به بازجوئي و نگهداري آنها نيستند و بايد تحت قرنطينه اطالعاتي بازداشت و يا نگهداري شوند به 

  .منتقل مي نمايند 336بازداشتگاه 

تمام . سير نمي شوددر اين بازداشتگاه مدت زماني خاص در جهت نگهداري افراد تعريف و تف

  .امكانات نگهداري متهمين در تمام وضعيتها چه طوالني و چه كوتها مدت وجود دارد

حتي اگر در اين بين بر اثر مدت زمان طوالني ويا فشارهاي رواني فرد تحت بازداشت و بازجويي 

مي شود و اين ديوانه شود كه باز اين مسئله باعث انتقال فرد بازداشتي به مركز رواني و درماني ن

مورد خاص را نيز با در نظر گرفتن و وجود سالن ديوانگان حل نموده اند و افرادي در ديوانه خانه 

هستند كه ساليان سال بدون هيچگونه تغيير ماهيتي در وضعيت پرونده شان  336بازداشتگاه 

ز مجازات در اين نگهداري مي شوند حتي اگر تا پايان عمرشان طول بكشد و قانون مصونيت ديوانه ا

البته اكثر اين ديوانه شدنها  و از دست دادن . بازداشتگاه و در مورد ديوانگاه آن صدق نمي كند

بر اثر بازجوئيهاي سنگين و پي در پي است كه  336مشاعير در بين بازداشتيهاي بازداشتگاه 

مالقات و ديدار  حتي عليرغم ديوانه شدن متهين حق.آخرش به ديوانگي و جنون متهم مي انجامد

 خانواده هاي آنان را نيز تحت اين شرايط نمي دهند و در تنها نقطه اي كه با دستور متوليان

  .ضور مامورين در دادسراي نظامي استپرونده مالقات انجام مي شود در ح بازداشتگاه و كارشناسان

سلولهاي انفرادي از .همه نوع سلول و انفرادي و عمومي و سوئيت وجود دارد 336در بازداشتگاه 

كه هر  4*3شده تا انفرادي  م در آن سرپا نگهداري مي شود شروعسانتي متري كه مته 40سلول 

كدام از اين نوع انفرادي براي افراد و مراحل خاص بازجويي تعريف و تعيين شده و بسته به 

  .موضوعيت پرونده و همكاري و يا مقاومت متهم دارد
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شتگاه خاص در سراسر ايران تنها بازداشتگاهي است كه غذاي تك تك شايد بتوان گفت اين بازدا

افراد و وعده غذاي آنها تعريف شده است و دليلي ندارد كه تمام متهمين از يك منو غذاي تهيه 

كنند و بازجوها و كارشناسان فوق متخصص و دوره ديده تعيين مي كنند كه فرد چگونه تغذيه مي 

بسيار ضعيف و فقيرانه در حد فقط زنده ماندن تا مطلوبترين نوع غذا كه  شود از برخورداري از تغذيه

البته در مواردي اعتصاب غذا و يا آب  يك طرفه نيز در مورد متهمين اعمال مي شود و جيره 

  .بازداشتي را مدت محدودي آنهم با نظر فني كارشناسان بازجوئي قطع مي كنند

شكستن بدون چشم بند از محوطه اعدام كه در آن بر روي  هرازگاهي عمدا بازداشتي را براي در هم

يك ميله افقي چندين طناب آماده براي اجراي اعدام وجود دارند مي گذرانند و يا با چشمهاي بسته 

از ميدان اجراي تيرباران سوري مي گذرانند و يا حتي در مواردي خود متهم را براي زجر كش 

  .اران مي كنندكردن به طور سوري اعدام و يا تير ب

البته همه اين نوع شكنجه ها به غير از استفاده از انواع داروها و مواد شيميايي در مراحل اخذ 

بازجوئي توسط بازجوهاست كه در اين نوع بازجوئيها با استفاده از داروهاي خاصي شخص را وادار به 

د كه البته در مواردي از اقرار و تسليم شدن در برابر خواسته بازجوها مبني بر همكاري مي كنن

داروهاي روانكاو و در مواردي ديگر از داروهاي خواب آور استفاده مي كنند و بر خالف تاثيرات دارو 

اجازه خواب به او نمي دهند و براي فشار هر چه بيشتر گاهي اوقات تا روزهاي متمادي در همين 

اغما پيش مي رود كه البته  مرگ ووضعيت شخص را نگاه مي دارند و فرد تحت بازجويي تا مرحله 

ه لحظه اين نوع بازجوئي تحت كنترل بازجوهاي فوق حرفه اي ثبت و ضبط و كنترل مي لحظه ب

شود و قبل از پاره شدن رشته حيات متهم هرازگاهي در وضعيت بيهوشي و يا نيمه بيهوشي اجازه 

  .تجديد قوا براي ادامه شكنجه و بازجويي به متهم مي دهند

رد متهمين مقاوم در برابر خواسته هاي بازجوها حتي هفته ها رخ مي دهد كه فرد تحت در مو

فقط شبها بازجويي مي كنند عليرغم قوانين جاري  336بازجويي را كه طبق قوانين بازداشتگاه 

بازداشتگاه مبني بر بازجويي در شب در روز هم با تعويض مامورين به طور مداوم و شبانه روزي تا 

در هم شكستن متهم و اخذ اطالعات كار را پيش مي برند كه البته استفاده از تمام گزينه ها مرحله 

رد كردن مرحله به مرحله وها وجود دارد حتي اگر شكستن و خبدون ترديد در دستور كار بازج

ر دستها و پاها و انگشتان و زانو و دنده ها و فك و كتف و لگن متهم باشد و يا تزريق پي در پي زي

پهلوها و مچ دست و يا لثه پوستي و يا عضالني آب مقطر به نقاط مختلف بدن مثل كف پا و عضالت 

ها  كه اگر كفاف نداد مواد شيميايي خاصي را جايگزين آن مي كنند و با تزريق آن و درد حاصله 

  .فرد را تا مرحله مرگ و يا اقرار پيش مي برند

اهي است كه بر اثر نظارت افراد رده باال و خاص در امور آن ساحفاجا تنها بازداشتگ 336بازداشتگاه 

مامورين اجازه دارند كه براي هرچه سريعتر رسيدن به نتيجه در تحقيقات و بازجوئيها از خانواده 
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كه در اين موارد تمام و يا عده اي از اعضاي خانواده . متهمين بازداشتي بهره برداري احساسي نمايند

ز همه در مورد آنان حساسيت دارد و يا دلبستگي دارد مي آورند و جو شكنجه و متهم را كه بيشتر ا

را تا مرحله اي پيش مي برند كه  رعب و وحشت و تهديد براي خانواده اش ايجاد مي كنند و متهم

اينگونه فشارها خرد شود و تخليه كامل اطالعاتي گردد و در اين بين بازداشت غير قانوني  بر اثر

تر و مادر و خواهر و يا برادر و پدر و دوست و آشنا فرقي نمي كند بلكه مهم اين است همسر و دخ

بازجوئي به نتيجه برسد و چه كسي و به چه ميزان صدمه مي بيند و يا اين اعمال  "كه از اين راه

  .نقض قانون و حقوق بشر است اصال مهم نيست

هز پزشكي و بهياري و احياء نيز وجود دارد البته در داخل محدوده بازداشتگاه امكانات مدرن و مج

كه براي مواقع اضطراري همچون مواقعي كه فرد بازداشتي بر اثر فشارهاي روحي و رواني و جسمي 

يك تيم مجهز و مجرب خدمات "دچار آشفتگي مي شود و اقدام به انتحار و خودكشي مي نمايد 

رخ داده بر مبناي دستورالعملي پيشاپيش پزشكي هر لحظه در شبانه روز آماده رسيدگي به مسئله 

صادر شده در مورد متهم مي باشند كه اگر دستور احياء و رسيدگي و بازگرداندن متهم و بازداشتي 

انتحار و خود كشي كننده باشد كه تمام تالش خود را بر مبناي آن دستورالعمل انجام مي دهند و 

ي باشد كه اقدام خاصي انجام نمي دهند و در اگر دستور بي تفاوتي صريح در مرگ در حين خودكش

  .مورد نجات شخص اقدامي هم نمي كنند

تمام شگردهاي قديمي و جديد و مدرن و پيش پا افتاده در نحوه برخورد و يا  336در بازداشتگاه 

خواه اين .ه كار گرفته مي شودست كردن متهم بازداشتي بيويي و يا حتي معدوم و سر به نازجب

كردن از طريق القاء خودكشي به عنوان آخرين راه نجات از شكنجه به متهم باشد و يا  سربه نيست

اينكه متهم را با مرگي سريع و آشكار و به هدف مقتول كردن بكشند و يا اينكه با در نظر گرفتن 

موقعيت زماني و ماهيت شخصيتي فرد مورد نظر در مورد اعمال مرگ محرمانه تصميم بگيرند كه 

از مبتال كردن فرد به انواع  "رفندهاي خاص خود را در اين بازداشتگاه مخوف دارد آن هم ت

بيماريهاي خاص و العالج تا تزريق و يا خوراندن انواع سموم مرگ آور زمان بندي شده كه فرد را در 

مسيري ظاهرا طبيعي به طرف مرگي تدريجي و فتنه گرانه و برنامه ريزي شده سوق مي دهند كه 

از موارد مورد بحث و آشكار اين اعمال كه در مورد آن مباحث بسياري بر مبناي مدعيات و البته 

رخ داده قتل آيت اهللا ميالني و قتل سعيد امامي است  336مدعيان اظهار مي شود و در بازداشتگاه 

سر كه البته حرفهاي بسياري ديگر نيز وجود دارد در مورد رخدادهايي كه در مورد سعيد امامي و هم

او در اين بازداشتگاه رقم زده شده  و رخ داده كه بخش كوچكي از تصاوير شكنجه ها و بازجوئيهاي 

در سطح جامعه پخش و منتشر شد كه صد البته قتل و معدوم كردن امثال آنان زدن مهر  آنان

 336سكوت و گذاشتن سرپوشي امنيتي بر هزاران جنايت رخ داده در دخمه هاي بمانند بازداشتگاه 

  .در طي ساليان سال پس از انقالب است
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البته نبايد فراموش كرد كه براي افراد مهمي كه در اين بازداشتگاه به طور محرمانه نگهداري مي 

محدوده  شوند و در بين آنها افراد صاحب منصب و بسيار مهم و حتي اتباع خارجي وجود دارند

ايجاد شده كه در آن محدوده اتاقها و يا خاص و فوق سري و قرنطينه شده اي از نظر اطالعاتي 

همان سوئيتهاي مبله با تمام امكانات وجود دارد كه حتي مامورين شاغل نيز بدون دستور افراد 

عاليرتبه بازداشتگاه حق نزديك شدن به آن سوئيتها و اتاقها را ندارند چه برسد به اينكه بدانند در 

  .شوند آنها چه كساني هستند و يا چرا نگهداري مي

در نهايت در مورد اين بازداشتگاه اينكه اگر فردي در طي بازداشت در اين بازداشتگاه كشته نشود و 

به هزاران حلقه مفقوده قتلهاي زنجيره اي نپيوندد و جان سالم به در ببرد اگر قرار بر اين شود كه 

امنيتي با درجه پائينتر  بازداشتگاه ايزگردد و همكاري كند به زندان و پس از مدتي به سر كار با

امنيتي و يا بازداشتگاه حشمتيه منتقل مي شود و اگر قرار به اخراج باشد براي تحمل دوران 

محكوميت در صورت صالحديد و با اخذ تعهد به سكوت به زندان اوين منتقل مي شود و مي توان 

  .ايران قرار داردساحفاجا در راس هرم بازداشتگاههاي امنيتي سراسر  336گفت بازداشتگاه 

  .استدادستاني نظام واقع در ساختمان زنبوري  336مقر اصلي هدايت بازداشتگاه  

  

  

 

  : 64بازداشتگاه  اف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين بازداشتگاه در اول بلوار . تحت اختيار و مديريت وزارت دفاع اداره مي شود 64بازداشتگاه  اف 

ابين بلوكهاي مسكوني همان پادگان به طور استتار شده اي استاد معين در محدوده پادگان جي و م
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واقع شده است كه وجود چندين درب در اين بازداشتگاه خصوصا از داخل پادگان جي و وجود درب 

ديگري در محدوده اداري و مسكوني همان پادگان باعث شده به هيچ عنوان تردد اشخاص و 

  .نباشد اتومبيلها به محدوده بازداشتگاه شك برانگيز

نفر را دارد كه اكثريت امكانات آن بر روي سلولهاي  70اين بازداشتگاه تقريبا گنجايش نگهداري 

تمام تاسيسات و امكانات . تخته نيز در آن وجود دارد 10بند عمومي  2انفرادي متمركز است و 

پرواز  نگهداري متهمين تا اتاقهاي بازجويي در زير زمين كه نزديكي خاصي به محدوده باند

اتاقهاي سكونت پرسنل بازداشتگاه و اتاق بازجويي .هواپيماها در فرودگاه مهرآباد دارد واقع شده است

تماما عايق صوتي مي باشد ولي اتاقهاي نگهداري متهمين و سلولها فاقد عايق كاري مي باشد و صدا 

نفراديها از پا در مي و لرزش پي در پي نشست و برخواست هواپيماها هر موجودي را در سلولها و ا

در اين بازداشتگاه . آورد و تاثيرات مستقيم رواني بر روي افراد بازداشتي در اين بازداشتگاه مي گذارد

اكثر افراد بازداشتي كساني مي باشند كه در مناسب نظامي اشتغال داشته اند و يا جرمشان نظامي 

ن بازداشتگاه قوانين خاص بازداشتگاههاي در اي. است 2نوع اتهاماتشان جرائم امنيتي درجه است و 

اطالع رساني و به عهده گيري  "مالقات ممنوع  "تماس تلفني ممنوع  "امنيتي لحاظ مي شود 

مسئوليت بازداشت فرد بازداشتي ممنوع و تمام ترددها و بازجوئيها و نقل و انتقال ها به طور 

وضعيت استحمام و تغذيه در حد متوسط  .محرمانه و با زدن چشم بند به چشم متهم انجام مي شود

مي باشد و افراد بازداشتي در اين بازداشتگاه مدت طوالني نگهداري نمي شوند فقط بازجوئيهاي 

مقدماتي و تحقيقاتي در قرنطينه اطالعاتي در آن انجام مي شود و فرد پس از اتمام تحقيقات به 

  .بازداشتگاه مورد تاييد دادسراي نظامي منتقل مي شود

داري و جمع همحوطه اي وجود دارد كه بخش نگ 64در قسمت باالي ساختمان بازداشتگاه  اف 

آوري اموال مصادره شده از نظاميان بازداشتي فعلي و گذشته است كه شلوغي اين محدوده خود نيز 

  .پوششي بر حريم بازداشتگاه است

زمين و عدم رسيدگي معقول به در زير 64مي توان گفت با توجه به قرار گرفتن بازداشتگاه اف 

وضعيت بهداشت و درمان و تغذيه افراد بازداشتي در آن و عدم تهويه مناسب در بازداشتگاه و ايجاد 

زمينه شكنجه رواني بر اثر قرار گرفتن بازداشتگاه در مسير آلودگي شديد صوتي خصوصا در مورد 

اين بازداشتگاه را  "وزي در محدوده آن سلولهاي انفرادي و اعمال بازجوئيهاي پي در پي و شبانه ر

به يكي از بي در و پيكر ترين بازداشتگاههاي امنيتي تبديل كرده كه هيچ گونه حق و حقوق انساني 

در آن مراعات نمي شود و تنها راه خالصي از آن براي متهم بازداشتي تسليم شدن در برابر خواسته 

است تا شايد از آن محيط ضد انساني خالص  بازجوها و امضاء هر سند راست و دروغ پيش رو

شودكه اين ويژگيهاي غير انساني اين بازداشتگاه را تبديل به يكي از بازداشتگاههاي معروف امنيتي 

  .كشور نموده استتحت نظارت وزارت دفاع در سطح 
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  :ادارات پيگيري وزارت اطالعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مانهاي متعددي است كه از آنها به عنوان دسترسي وزارت اطالعات در سطح شهر تهران داراي ساخت

مالقات احضار , ي يمحل بازجو, يعني بازداشتگاههاي محدود و موقت , محلي استفاده مي نمايد 

شدگان و مالقات عوامل نفوذي خود مورد استفاده قرار ميدهد كه بعضي از معروفترينهاي اين اماكن 

 ، طالحاً ساختمانهاصاست اما معروفترين اين ا... همت و, ي سهرورد, خيابان خواجه عبداهللا واقع در 

اختمان اداره پيگيري در پشت بازار كامپيوتر رضا در خيابان وليعصر و محدوده چهارراه وليعصر س

  .با همين نام نصب شده استتنها كه بر روي سر درب آن يك تابلو بزرگ سفيد است 

ات و بازجوئي و مصاحبه و يك اتاق بزرگ سالن مانند اتاق مالق 2اتاق بازداشت و  2در اين مجموعه 

وجود دارد كه اين اتاق بزرگ را با پرده به چند قسمت تقسيم نموده اند كه فرد بازجوئي شونده و يا 

  .مخاطب در موارد مورد صالحديد فرد مقابل را نبيند و پرده حالت پوشش را دارد

وليعصر بر محدوده پارك الله تا ميدان فردوسي  اين اداره پيگيري واقع شده در محدوده چهارراه

به  بلكهمي نمايند نساعت در آن نگهداري  48نظارت مي كند و افراد بازداشتي را بيش از 

  .بازداشتگاههاي مهمتر انتقال مي دهند
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  : بازداشتگاه دژبان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساحفاجا  336ازداشتگاه متري ب 100بازداشتگاه دژبان در پادگان دژبان مركز و در فاصله حدودا 

  .قرار گرفته است

  .نفر را دارد 350اين بازداشتگاه از نظر وسعت مكاني گنجايش تا 

در اين بازداشتگاه منطبق با قواعد جاري در بازداشتگاه نظامي حشمتيه كه از اساسنامه ارتش كه در 

  .تدوين شده تبعيت مي شود 20اوايل دهه 

جرائم غير امنيتي هستند و از امكانات متوسط بازداشتگاههاي  اكثر متهمين آن نظاميان ارتشي و

جرائم عادي ارتش برخوردار هستند كه البته اگر در بين بازداشتيها مرتكبين جرائم خاص و سنگين 

سيدگي تحويل مي دهند و اگر جرائم پيش به مراكز مهمتر و داراي صالحيت رمشاهده شود آنها را 

ه باشد پس از مدت كوتاهي بازداشت متهم را به زندان حشمتيه و دادسراي در نظام رخ دادپا افتاده 

در اين بازداشتگاه نيز سلولهاي انفرادي و بندهاي عمومي وجود دارد و . نظامي تحويل مي دهند

  .تمام دستور العملها در آن توسط دادسراي نظامي صادر و اجرا مي شود

  

  

  

  

  

  

 پايان


