
 اعضای دفتر تحکیم تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار دارند! هشدار
 
 

 
واصله اعضاي بازداشت شده دفتر تحكيم و انجمن هاي اسالمي دانشجويان تحت شكنجه هايي نظير مطابق اخبار 

ضرب و شتم شديدجسمي ، بي خوابي هاي بلند مدت چند روزه با استفاده از ضرب و شتم و ريختن آب داغ در گوش 
 سقوط،تهديد به شكنجه ها،قرار دادن دانشجويان با چشمان بسته در ارتفاع چند متري از سطح زمين با خطر

 .قرار دارند... جنسي،توهين و تحقير ،محروميت از نوشيدن آب و خوردن غذا و

 
 ٢٠٠٣ جوالی – ١٣٨٢ تير ٣٠ دوشنبه

 
مطلبق اخبار واصله به سايت آه از سوي منابع موثق در زندان اوين نيز تاييد گرديده، تعدادي از اعضاي بازداشت شده 

 تن بالغ مي شوند در زندان تحت شكنجه هاي قرون ٣٠ه اآنون به دفتر تحكيم وحدت و انجمن هاي اسالمي آ
 . وسطايي قرار دارند

 
گروه نخست در اختيار وزارت اطالعات  .بنا بر خبر هاي واصله دانشجويان بازداشتي به دو گروه تقسيم مي شوند

ر دادستاني و حفاظت اطالعات هستند آه نوع برخورد با آنان نسبتا مناسب گزارش شده است اما گره دوم آه در اختيا
 . سپاه قرار دارند تحت انواع شكنجه هاي قرون وسطايي براي اعتراف به اتهامات از پيش آماده شده هستند

 
اين شكنجه ها شامل ضرب و شتم شديد جسمي،بي خوابي هاي بلند مدت چند روزه آه در آن دانشجويان را با ضرب 

نگه مي دارند، قرار دادن در ارتفاع چند متري از سطح زمين با خطر سقوط ، تهديد و شتم و ريختن آب داغ در گوش بيدار 
 ساعت در روز براي خرد آردن روحيه دانشجويان، توهين و ١٠به شكنجه جنسي، ايجاد آلودگي صوتي به مدت بيش از 

جلوگيري از استفاده آنان از تحقير آالمي، محروم آردن از نوشيدن آب و خوراندن غذاي باآيفيت غير قابل تحمل و حتي 
محروميت دانشجويان از آب به گونه اي است آه آنان براي رفع تشنگي خود در معدود زمان هايي آه .دستشويي است

براي استفاده از دستشويي در اختيار آنان گذاشته مي شود از آب شير دستشويي براي رفع تشنگيشان استفاده مي 
ت آه بعضي از دانشجويان بازداشتي دچار حمله هاي عصبي شده و برخي به شدت بازجويي ها به نحويس. آنند

ناراحتي هاي جسمي مبتال گشته اند،صداي ناله دانشجويان و اعضاي بازداشت شده شوراي مرآزي و عمومي دفتر 
حكيم به همچنين فضاي نگهداري اعضاي بازداشت شده دفتر ت. تحكيم نيز در راهروهاي اوين متناوبا به گوش مي رسد

 .گونه ايست آه بسياري از آنان از محل بازداشت خود نيز بي خبرند
 

بنا بر اخبار رسيده اين باز جويي ها به طور عمده تحت سرپرست بازجويي به نام بخشي آه در زندان اوين مستقر بوده 
نيز از وي نام برده شده و تحت نظر مستقيم مرتضوي آار مي آند و در روزهاي اخير به عنوان بازجوي زهرا آاظمي 
جهت آلي بازجويي ها به  .انجام مي شود و شخصي با نام نخعي نيز در بازجويي ها و اعمال شكنجه حضور فعال دارد

نحويست آه دانشجويان تحت شكنجه جسمي و روحي به اعمال انجام نشده اعتراف آنند و بازجويان مطابق سناريوي 
ضمن القا موارد مختلف سعي در وادار آردن دانشجويان به پذيرش مسووليت اعمالي از پيش نوشته شده اقتدارگرايان، 
اين اعمال شامل طيف گسترده اي از موارد مختلف از مسائل سياسي تا حتي . آنند آه به آنان نسبت مي دهند

 . دمسائل اخالقي به منظور تحت فشار قرار دادن اعضاي دفتر تحكيم و پرونده سازي عليه آنان مي شو
به نظر مي رسد ستاد امنيتي شكل گرفته آه با مجري گري دادستان عمومي و انقالب تهران و حمايت عالجنابان پرده 
نشين در حال فعاليت است به دليل عدم موضع گيري خاتمي در خصوص اعمال سعيد مرتضوي و تيم حامي وي، 

موارد تخلف وي شده اند، با خيال آسوده در حال عليرغم آنكه حتي نمايندگان مجلس نيز خواهان رسيدگي سريع به 
 . تكميل پروژه از پيش تعيين شده خود جهت انحالل دفتر تحكيم وحدت و برخورد با فعالين سياسي است

شايان ذآر است در تازه ترين اقدام، بررسي پرونده قتل زهرا آاظمي نيز در پي نامه خاتمي به هاشمي شاهرودي به 
 . ي خود سعيد مرتضوي ارجاع داده شده استدادگستري تهران يعن
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