
نوآورى هاى جمهورى اسالمى در سرکوب منتقدان 
 

چشمگٌرى داشته است که ولى مطلمه فمٌه هنگام " دست آوردهاى"جمهورى اسالمى در امور لضاٌى 
ازجمله اٌنکه اٌران پس از کشورهاى . کشور بهتر است به آنها نٌز اشاره کند" پٌشرفت هاى " برشمردن 

آمرٌکا، روسٌه، چٌن، هند و برزٌل بٌشترٌن زندانى را دارد و با توجه به چند برابر بودن جمعٌت اٌن 
جمهورى . کشورها نسبت به اٌران چه بسا جمهورى اسالمى داراى رتبه اول و ٌا دوم در اٌن زمٌنه باشد

به باور گزارش گران بدون . اسالمى پس از چٌن هرسال بٌشتر از هر کشور دٌگرى در جهان اعدام مى کند
برپاٌه آمار ارائه شده از .  بٌشترٌن روزنامه نگار زندانى را در جهان داشته است۱۳۹۰مرز اٌران در سال 

 شمار پرونده هاى ۱۳۹۰سوى مدٌرکل پٌشگٌرٌهاي وضعً، امنٌتً و انتظامً لوه لضائٌه تنها در سال 
 مٌلٌون بوده است ٌعنى در اٌن سال هر هفت نفر ٌک پرونده لضاٌى ۱۱لضاٌى تشکٌل شده در دادگسترى، 

داشته است و اگر افراد خانواده هاى آنها را نٌز در نظر بگٌرٌم تمرٌبا همه جمعٌت کشور در پرونده هاى 
!  دادگسترى درگٌر بوده اند

 
جمهورى اسالمى در . نظام والٌى در امور لضاٌى با موردهاى باال پاٌان نمى ٌابد" آوردهاى " اما دست 

اٌن " افتخارات " سرکوب منتمدٌن، مخالفٌن و دگراندٌشان نٌز نوآورى هاى داشته است که بى تردٌد جزو 
! : نظام است

 
شکنجه سفيد بجاى کابل سيمى 

 
براى بازجوٌان و شکنجه گران  . در رژٌم گذشته عمده ترٌن ابزار شکنجه و تخلٌه اطالعاتى کابل سٌمى بود

ساواک مهمترٌن مسئله اٌن بود که زندانى دستگٌر شده بوٌژه اگر از گروه هاى چرٌکى بود هر چه زودتر و 
پٌش از آنکه ٌارانش خانه تٌمى را تخلٌه کنند و متوارى شوند در مورد هوٌت و محل سکونت شان اطالعاتى 

اٌن زمانى . براى چرٌک ها چند ساعتى مماومت در نظر گرفته شده بود. بدست آورده آنها را دستگٌر کنند
بود که به ساٌر هم گروهى ها اجازه مى داد از دستگٌرى ٌکى از افراد خانه تٌمى مطلع شوند و خانه تٌمى 

بنابراٌن بازجوها پس از دستگٌرى به سرعت دست بکار مى شدند و با بهره گٌرى از کلٌه . را ترک کنند
.  ابزارها از جمله کابل سٌمى وحشٌانه بجان زندانى مى افتادند تا اطالعات وى را تخلٌه کنند

 
بنابراٌن . در جمهورى اسالمى انتماد و کنشگرى علٌه استبداد دٌنى شکل علنى و آشکار بخود گرفته است

. تخلٌه اطالعات از زندانى تازه دستگٌر شده بخش بسٌار کوچکى از فعالٌت بازجوها را تشکٌل مى دهد
معموال پٌش از آنکه کنشگرى دستگٌر شود اطالعات کافى در مورد وى و دوستان و همکارانش جمع آورى 

افزون برٌن مصادره کامپٌوتر و مدارک از خانه زندانى نٌز مى تواند اطالعات آنها را بدون آنکه . شده است
در برابر براى بازجوها، شکستن روحٌه و . لزوما در تمام موارد شکنجه فٌزٌکى بکار رود تکمٌل کند

براى رسٌدن به اٌن . مجبور کردن زندانى به کوتاه آمدن از باورهاى سٌاسى اش در الوٌت اول لرار دارد
:  هدف جمهورى اسالمى به شکنجه سفٌد روى آورده است 

 
در جمهورى اسالمى برخالف کشورهاى دٌگر، در اٌن شکنجه از رنگ سفٌد استفاده نمى شود بلکه با 

نگهدارى چند ماهه زندانى سٌاسى در سلول انفرادى بدون دسترسى به تلفن، وکٌل، روزنامه، کتاب و تماس 
با دٌگر زندانٌان و ٌا افراد خانواده، بازجوٌى هاى طوالنى حتى در نٌمه شب، دادن اطالعات غلط از جمله 

بٌمارى هاى کشنده افراد خانواده ، ناسزا گوٌى و تحمٌر کوشش مى شود زندانى را از نظر روانى تحت فشار 
باٌن . کشنده لرار دهند و وى را به پذٌرش اعترافاتى که از سوى بازجو طراحى شده است وادار سازند

.  شکنجه روانى شکنجه نرم نٌز گفته مى شود
 

" در سلول انفرادى مى نوٌسد " زندگى " مرتضى کاظمٌان روزنامه نگار ملى مذهبى در باره شراٌط - 
زندگی در انفرادی، تنها درگٌر شدن با والعٌت های فٌزٌکی ٌک چهاردٌواری کوچک و خشن نٌست؛ 

؛ بلکه هم  ...والعٌت هاٌی چون محدودٌت شدٌد در دسترسی به هوای تازه، دستشوٌی، آب، امکان حرکت، و
، تنهاٌی  ای که تنها بازجو آن  را می شکند؛ «تنهاٌی»زمان به معنای زٌستن در فضاٌی است که آکنده شده از 

و از همٌن جاست که المائات ٌا اطالعات نادرست ٌا خشونت و تهدٌد ٌا محبت دروغٌن وی و دٌگر مموله های 
."  موثر می شوند و معنادار (محبوس)هم  راستا، بر متهم 

هر شیء کوچک و به  ظاهر ناچٌز در : " کاظمٌان در باره فشارهاى ناشى از تنهاٌى چنٌن ادامه مى دهد
، هنگامی که بازجو «پر کردن ولت»وسٌله ای برای . انفرادی، ابزاری است ارزشمند برای آرامش بخشٌدن



به عمد ر هاٌت می کند در چهار دٌواری کوچک، که نه ساعت ها، بلکه روز ها بمانی و در حسرت دٌدار 
و گپ و گفتگو با وی دلٌمه شماری کنی نٌز موجبی  (اسم محترمانه و حمولی بازجو ها)« کار شناس پرونده»

" آرامش"است برای 
 

دوبار در زمان شاه و سه بار در جمهورى  )هاشم صباغٌان که پنج بار سلول انفرادى را تجربه کرده است - 
تآکٌد کرده است که سلول انفرادى در زندان هاى جمهورى اسالم به مراتب وحشتناک تر از سال  (اسالمى 

عزت اله سحابى نٌز به بدتر بودن بازجوٌى ها و شراٌط سلول انفرادى نسبت به زمان . هاى زمان شاه اند
. شاه اشاره کرده است

 
ٌعنى همسرش مصطفى " زندانى  خاص" افزون برٌن باٌد به گفته فخرالسادات محتشمی پور به شراٌط 

 سال نگهدارى ۲تاجزاده نٌز اشاره نمود که پس از شکنجه هاى فٌزٌکى سخت در زمان بازجوٌى و بعد از 
در انفرادى هنوز بگفته محتشمى پور، بخاطر کٌنه ورزى هاى مجتبى خامنه اى حتى مهلت کافى براى 

البته وى نتها . درمانش در بٌمارستان داده نمى شود اما هنوز شجاعانه به پٌکار با استبداد دٌنى ادامه مى دهد
 اوٌن که خطاب به رئٌس اٌن زندان نوشته شده است ۳۵۰نٌست و بنا بر نامه بٌست زندانى سٌاسى بند 

. بداٌل گوناگون سٌاسى شامل زندانٌان بٌشترى نٌز مى گردد" زندانى خاص " شراٌط درمانى 
 

گنه کرد در بلخ آهنگری        به شوشتر زدند گردن مسگری 
 

نوآورى دٌگر نظام اسالمى تنبٌه خانواده زندانٌان سٌاسى و ٌا روزنامه نگارانى است که در خارج کشور با 
رسانه هاى ماهواره اى غٌر دولتى همکارى حرفه اى دارند و در پرونده زندانى و ٌا فعالٌت حرفه اى 

ٌک مورد آن خانواده ستار بهشتى است که پس از کشته شدن فرزند و . روزنامه نگار هٌچ نمشى ندارند
انزجار آور " دادخواهى شان مورد بدرفتارى ممامات مسئول لرار گرفته است و گزارشگران بدون مرز آنرا 

نمى تواند دادخواست خود " اٌن خانواده زٌر فشار است و برپاٌه گزارش اٌن نهاد حموق بشرى . خوانده اند" 
مادر اٌن . را علنى بٌان کند و از حك مشروع شکاٌت و بهره مند شدن از مشاورت وکٌل محروم است

ماموران تهدٌد کردند که مصاحبه نکنٌد و حکم  "زندانى کشته شده به تارنماى سحام نٌوز گفته است که 
." بازداشت دخترم را نٌز داشتند

 
اذٌت آزار خانواده روزنامه نگاران خارج کشور نٌز نمونه دٌگرى از اٌن شٌوه است که طى نامه سرگشاده 

مرد نود ساله را به دستگاه : " در اٌن نامه مى خوانٌم . بٌش از صد روزنامه نگار به آن اعتراض شده است
ٌا دختر جوانی را به . اطالعاتی فراخوانده اند که چرا فرزندت در ٌک رسانه خبری جهانی کار می کند

حراست محل کارش احضار کرده اند تا پس از تحمل تهدٌد و ارعاب، گرٌان به خانه برگردد و به برادر 
خود در بٌرون از اٌران پٌام برساند که اگر از همکاری با رسانه های جهانی دست برندارد، آرامش و معٌشت 

 ." خانواده شان در خطر خواهد افتاد
 

! الگوى طلحه و زبير
 

تارٌخى  براى مشروعٌت بخشٌدن به / نوآورى سوم نظام والٌى دست آوٌز لراردادن روٌدادهاى دٌنى 
. نمونه آن رفتار با رهبران جنبش سبز است که در خانه خود زندانى اند. سرکوب منتمدٌن و مخالفان است

  
اظهارات احمدى ممدم فرمانده نٌروى انتظامى آشکار ساخت که ولى مطلمه فمٌه مسئولٌت حصر خانگى 

حداد عادل پدر عروس رهبر و ٌکى از مجرٌان فعال پروژه ممدس سازى . رهبران جنبش سبز را بعهده دارد
 دى در شهر ٌزد ضمن بٌان اٌنکه نٌاز به محاکمه لضاٌى موسوى و کروبى ۱۲پدر دامادش، در سه شنبه 

در ٌک مصلحت باالتری معامله طلحه و : " محاکمه شده اند افزوده است " دادگاه ملت" نٌست و آنها در 
."  ما نباٌد مصلحت جامعه اسالمی را نادٌده بگٌرٌم... زبٌر با اٌن ها شده است

 
خانه " خانم رهنورد، مهندس موسوى و مهدى کروبى نزدٌک به دوسال است که بگفته همسر کروبى در 

خانواده آنها از تماس و دٌدن آنها در . شان بدون محاکمه در شراٌطى بدتر از زندان بسر مى برند" شخصى 
خانم رهنورد و . آنها از امکانات درمانى و بهداشتى الزم محرومند. زمان هاى گوناگونى محروم شده اند

. مهندس موسى حتى اجازه شرکت در مراسم خاکسپارى پدر رهنورد را نٌز نٌافتند
 

http://norooznews.org/news/2012/12/7/2752
http://norooznews.org/news/2012/12/7/2752


اٌن در حالى است که حتى رژٌم دٌکتاتورى شاه  با آٌت هللا خمٌنى که در حصر خانگى بسر مى برد چنٌن 
آٌت هللا خمٌنى پس از مخالفت با اصالحات شاه بازداشت و پس از آنکه ٌک تاجر تهرانى . برخوردى نداشت

خانواده آلاى خمٌنى از جمله . پذٌرفت در خانه اش از وى پذٌراٌى کند تنها چند ماه در حصر خانگى بسر برد
افراد خانواده مٌزبان نٌز در آن خانه بودند و در . چند تن از نوه هاٌش نٌز در کنار وى زندگى مى کردند
شراٌط حصر خانگى رهبران جنبش سبز در نظام . زندگى روزمره و نماز جماعت آٌت هللا شرکت داشتند

والٌى بمراتب سخت تر و غٌر انسانى تراز شراٌط حصر خانگى آٌت اله خمٌنى در نظام استبداد شاهى بوده 
. است

 
 ۱۳۹۱ دى ۱۷


