اساميومشخصات150شكنجهگر
از عوامل بالفعل سركوب
و كشتار زندانيان سياسي

گردآوري و تنظيم :صفا فرهادي

مقدمه:
اوجگيري قيام مردم به پا خاسته ميهنمان ،پايههاي سست حكومت ماليان را به لرزه
در آورده است .از اين رو ولي فقيه سفاك رژيم آخوندي در كابوس سرنگوني محتوم
خود دست به شقاوتهايي زده است كه روي ديكتاتوران تاريخ را سفيد كرده .به بيان
ديگر خامنهاي براي به عقب انداختن سرنگوني مقدر خود و رژيمش ،راهي جز تشديد
سركوب و شكنجه ندارد .از سوي ديگر دورة جنايتهاي مخفي و دور از چشم گذشته
و به داليل مختلف امكان پرده پوشي جنايتهاي رژيم آخوندي اساسا وجود ندارد .اين
است كه هرروز شاهد افشاي يك جنايت هولناك ،شرح يك شكنجه وحشيانه و لو رفتن
يك شكنجهگاه جديد هستيم .همة اينها نشان از فاز انحالل و سرنگوني حاكميت ننگين
ماليان دارد.
ولي فقيه براي مقابله با امواج متالطم آگاهي و مقاومت كليه ابزارهاي تحميق و سركوب
را به خدمت ميگيرد؛ و شكنجه زندانيان سياسي يكي از راههايي است كه سرنگوني او
را حداقل براي مدتي به تاخير مياندازد .نقش عناصر شكنجهگر ،اعم از بازجو يا زندانبان
و نگهبان و قاضي و  ...براي اين به تاخير انداختن سرنگوني ولي فقيه بسيار تعيين كننده
است .شكنجهگر حكم بازوي ولي فقيه را دارد و براي سرنگوني حاكميت جبار بايد آن
را قطع كرد .اين روند نه يك انتقامجويي فردي كه يك گام مؤثر براي نابودي نظام
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شكنجه است .بازوي آهني جبار با چنگالي خونين بايد براي مردم و نزد همگان افشا
شود تا همه ،و از جمله خود شكنجهگران ،بدانند دورة حاكميت يك طرفة جالدان در
زندانها سپري شده و كشتن و داغ كردن و به صليب كشيدن و شالق و تازيانه براي جالد
بهايي سنگين دارد .هيچ شكنجهگاه مخفي نيز نميتواند جرائم و شقاوتهاي دژخيم را در
خود حبس كند .هم از اين رو ،همة ما ،شناخت مقولة شكنجه و افشاي شكنجهگران را
بايد از زمرة وظايف انقالبي خود در راستاي سرنگوني نظام واليت فقيه ،كه همان نظام
شكنجه ،است تلقي كنيم.
شكنجه ،به عنوان يك مقولة اجتماعي ،وجهي از مبارزه مردمي است كه عليه ستم و
بيداد به پاخاستهاند .وجهي عريان ،سوزان و تلخ از داستان پرشكوه نبرد براي آزادي .در
يك سوي اين نبرد اسيري دست و پا بسته قرار گرفته و در سوي ديگرش شكنجهگري
درنده .كسي كه براي درهم شكستن اسير خود دست باز دارد تا هر آنچه كه ميخواهد
مرزهاي انساني را زير پا گذارد .آرايش اين صحنه حكايت از نبردي نابرابر دارد .اسيري
بي پناه ،گاه مجروح و گاه مصدوم ،در رويارويي با دژخيمي قرار دارد كه با شالق و داغ
و تهديد و تطميع بر بالين اسير صالي قدر قدرتي سر ميدهد.
اما اين تنها آغاز نبرد است .با مقاومت شكنجه شده و «نه» گفتن به جالد صحنه به
زودي تغيير ميكند .قوي كسي است كه مقاومت ميكند و ضعيف و زبون و در مانده آن
كس است كه به رغم وحشيگري و قساوت نتوانسته است تني مجروح و جسمي نحيف
را در هم شكند .رويارويي پرشكوه نبرد انسان براي آزادي در برابر قاهريت نيرويي پليد
و ضد آزادي .بنابراين هرچند در ميدان نبرد دو تن با يكديگر چنگ در چنگ شدهاند
اما در ژرفا دو انديشه ،دو آرمان ،و دو نيروي عظيم اجتماعي در برابر يكديگر صف آرايي
كردهاند .شكوه داستان تلخ شكنجه از اين صف آرايي بالندگي در برابر ميرندگي ناشي
ميشود.
داستان اين نبرد در رژيم آخوندي ،از روزي آغاز ميشود كه حاكميتي به نام «ولي
فقيه» انقالب مردم ميهن را كه اساسا شعارش آزادي بود ربود و در كف مشتي دون و
فرصت طلب و مرتجع قرار داد .هم از اين رو بايد اقرار كرد كه اصليترين ،و گستردهترين
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شكنجهاي كه طي ساليان برهمه آحاد مردم ايران روا شده است حاكميت ولي فقيه
است .معناي ديگر رابطه مستقيم شالق و ولي فقيه اين است كه تا اين حاكميت ارتجاعي
وجود دارد ،شكنجة مردم ايران نيز به صورت روزانه و همه جانبه اعمال ميشود.
از نظر ما شكنجهگر تنها آن كس نيست كه شالق به سر و صورت و بدن اسيران ميزند.
هرآنكس كه در اين نظام پليد شكنجه نقشي دارد خود شكنجهگري است كه بايد افشا
شود .اعم از مأموري كه به دستگيري مبارزان و مجاهدان ميپردازد يا پاسداري كه در
زندان به نگهباني مشغول است و يا قاضي ضدشرعي كه حكم به تعزير زندانيان ميدهد.
و يا كليه كساني در شكنجه روحي و رواني يك زنداني نقشي ايفا ميكنند.
طي ساليان حاكميت آخوندي ،نظام شكنجه و كشتار زندانيان و اسيران سياسي مراحل
مختلفي را طي كرده است .تحليل و تدقيق اين روند كار اين مجموعه نيست .ما در اين
مجموعه با استفاده از منابع اكثرا علني از سازمانها و افراد مبارز و مجاهد ،يا جمعيتهاي
فعال حقوق بشري ،و يا نامههاي افشاگرانه زندانيان شناخته شده و معتبر توانستهايم
اين تعداد از اسامي شكنجهگران را گرد بياوريم و برخي از جرائمشان را نيزبه ثبت
رسانيم .پيشاپيش مشخص است كه اين ليست بسيار ناقص است و هم از اين رو نياز
به تكميل دارد .همچنين بي ترديد آن چه از جرائم اين افراد آمده است يك از هزار
واقعيت است كه البته در فرداي آزادي ميهن و در دادگاههاي ويژة اين عناصر تكميل
و پيگيري خواهد شد .در آن روز واقعيتهايي از پرده برون خواهد افتاد كه باورش براي
همه ما مشكل است .به يك نمونه از اين جنايتهاي تكان دهنده كه توسط شكنجهگران
نظام واليت فقيه در شكنجهگاهها اتفاق افتاده ،و در اين مجموعه به آنها اشاره شده،
اشاره ميكنيم.
آقاي بهروز جاويد تهراني ،كه از زندانيان شناخته شده و مقاوم شكنجهگاههاي اوين و
گوهردشت است ،در نامه افشاگرانة خود به بانكي مون ،دبير كل سازمان ملل متحد،
(نامة مورخ 29فروردين )89دربارة يكي از اين شكنجهگران نوشته است«« :ریاست
زندان رجائی شهر کرج بر عهده شخصی بنام علی حاج کاظم است وی انسانی فاسد و
رشوهخوار است که اجازه هر جنایتی را به زیر دستان خود داده است در سال 1384
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بیش از  10مورد شناسائی شده توسط بنده وجود دارد که وی اقدام به فروش اعضای
بدن زندانیان بدون اجازه آنها کرده بود  .در این مورد بهداری زندان نیز کامال دست
داشت  .این زندانیان اغلب از بین کسانی انتخاب میشدند که اجرای حکم اعدام آنها
نزدیک بود .از این زندانیان اعضای بدنشان بدون اجازه فروخته شده است  3زندانی را
نام میبرم  .افشین کریمی،شروین گودرزی و احمد حنانی».
در همين نامه دربارة يك شكنجهگر شقي ديگر به نام حسن آخريان آمده است« :بند
ما توسط فردی بنام حسن آخریان مدیریت میگردد وی به مواد مخدر و محرک از نوع
انفمتان (معروف به شیشه) اعتیاد دارد و غالبا رفتار جنونآمیزی با زندانیان دارد» .در
دي ماه  89مقاومت ايران فراخواني در مورد كشته شدن زندانيان در زير شكنجه در
زندانهاي رژيم آخوندي منتشر كرد .در بخشي از اين فراخوان آمده است « :در كرج،
در روز نهم شهريور ماه محسن بیک وند ،يكي از زندانيان عادي زندان گوهردشت ،در
كينه توزي بخاطر افشاي گوشهاي از فجايع هولناك بند معروف به سگذاني يا بند آخر
خطيها (بند يك زندان گوهردشت) ،توسط عوامل مافياي آخوندي در اين زندان به
قتل رسید.
وي كه بارها تحت وحشيانهترين شكنجهها قرار گرفته بود ،در خرداد ماه  ،89طي يك
نوار ويدئويي مخفي فاش ساخت كه دژخيمان زندانيان را به خاطر هرگونه اعتراض به
اعمال فشارها و شرايط طاقتفرساي زندان ،به سلولهاي انفرادي معروف به سگداني
منتقل ميكنند .شكستن دست و پاي زندانيان ،تجاوز جنسي يا استعمال باتون به
زنداني پس از شکنجههاي طوالني و با دست و پاي شكسته ،عدم رسيدگي به بيماراني
كه شكستگي يا جراحت سنگين دارند تا مرز عفوني شدن و قرار گرفتن آنها در معرض
مرگ ،پاشيدن گاز فلفل و گاز اشک آور به درون سلول ،پاشيدن محتويات کپسول
آتش نشاني به صورت زنداني ،قتل زندانيان و اعالم آن تحت عنوان خودكشي يا مرگ
بر اثر مصرف مواد مخدر ،گوشهاي از شكنجهها و وضعيت هولناكي است كه به طور
سيستماتيك بر زندانيان اعمال ميشود» .در ادامة اين فراخوان به شهادت برخي از
زندانيان سياسي در شكنجهگاهها توسط همين بازجويان و شكنجهگران ولي فقيه اشاره
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شده و آمده است« :زندانيان سياسي آقايان اكبر محمدي ،ولي اهلل فيض مهدوي ،امير
حسين حشمت ساران ،محمود قاسم زاده ،اميدرضا ميرصيافي ،فرزاد قبادي ،ابراهیم
لطف الهی ،شمار اندكي از زندانيان سياسي هستند كه صرفا طي چندسال اخير بر اثر
شدت شكنجه يا به وسيله داروهاي آغشته به مواد سمي خطرناك در سياهچالهاي رژيم
آخوندي به شهادت رسيده اند».
اوجگيري قيام پرشكوه مردمي در نفي نظام پليد واليت سفياني خامنهاي باعث وحشيتر
شدن شكنجهگران شده است .آنان در اعمال شكنجه بر زندانيان سياسي تنها به فشار
برجسم و بدن آنان بسنده نميكنند .شكنجههاي روحي وحشتناك به صورتهاي
گوناگون بر زندانيان اعمال ميشود .به طوري كه آنان هيچگاه و هيچ لحظه در امان
نبوده و حتي زماني كه در كنج سلولها روزهاي محكوميت خود را سپري ميكنند از
عذاب شكنجههاي روحي و رواني دژخيمان در امان نيستند .كار ولي فقيه سفاك در
سركوب و گسترش شكنجه مردم و برگزيدهترين فرزندان آنان بدانجا كشيده شده كه
حتي شريكان سابق خود و باندهايي رانده شده از حاكميت را نيز به صدا در آورده است.
دستگيري محسن آرمين ،از بازجويان سفاكي كه در دهة 60از بازجويان بند209اوين
بوده و از جمله در قتل برادر مجاهدش مستقيما شركت داشته ،يكي از اين موارد است.
به يك نمونة ديگر اشاره ميكنيم .فخرالسادات محتشمي همسر مصطفي تاجزاده است.
تاج زاده از زمرة دست آندركاران بند209زندان اوين در دهه  60بوده و اكنون از حكومت
رانده و به زندان اوين افتاده است .خانم فخرالسادات محتشمي يكي از كساني است كه
دستگير شده و از نزديك شاهد برخي جنايات در حق زنان دستگير شده بوده است .وي
در مطلبي به نام «خواب بر ما حرام باد» به مطالبي اشاره كرده كه بسيار قابل درنگ
هستند .از جمله در نوشتة ايشان ميخوانيم« :امشب اما من همه باورهای کودکانهام در
هم شکست .من امشب از دیار فراموشی به روزگار وقایع تلخ بازگشتم .من حاال یک مادر
خشمگین هستم که خود را به در و دیوار میکوبم .خشم از آن چه بر مظلومین دربند
میگذرد .در سلولهایی که از فردای کودتا پر شد تا پروژه منحوس اعتراف گیری به
سرعت پیش رود و به ثمر برسد و نمایشهای مسخره تلویزیونی مهیا شوند .و متحیرین
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حیرتشان افزون شود و متشرعین شریعت را تشکیک کنند و متوهمین در اوهام خود
باقی بمانند .خشم از همه بی قانونیها و بی مروتیها و ستمهایی که بر عزیزانمان می
رود.
وای بر شکنجهگران دختران و خواهران دربندمان ...کاش امشب مانده بودم خانه .کاش
رازهای آن سوی دیوارهای بلند و رازهای بند  209و رازهای سلول های تنگ و تار را
نشنیده بودم .کاش عایق بود دیوارهای اتاق بازجویی و دیگران صدای ضجههایتان را
نمیشنیدند که بازگو کنند و خواب را از ما بگیرند .خواب را و خوراک را و آرام را و
قرار را.
کاش صدای ضربات شالق و فریادهای تو به گوش همسایگان غریب انفرادیها نمیرسید
تا همان خوش خیالیهای ما ادامه مییافت و خوش باوریهایمان .کاش میتوانستیم
باز هم برویم و به مادران اطمینان دهیم که حال عزیزانتان خوب است .چون این
برادرها اگر دین ندارند الاقل آزاده هستند و با حیا هستند و دست و دل پاک هستند
و هرگز دستشان به روی عزیزان ما بلند نمیشود و شکنجه سیاه که مال قرون وسطی
بود و شکنجه سپید را تاب می آورند فرزندان سبز مقاوم ما( .از وب الگ فخرالسادات
محتشمی پور)
به ياد بياوريم كه اين جمالت را زنان مظلوم مجاهد خلق كه در سياه چالهاي الجورديها
و حاج داود رحمانيها رذيالنهترين شرايط را تحمل كردهاند ننوشتهاند .اكنون زني
شهادت ميدهد كه خود و شوهر و خانوادهاش از همين نظام اهريمني بوده و ساليان
سال در خدمت به آن و استحكام بخشيدن به پايههاي متزلزل آن كوشيده اند .از همين
نكته ميتوان به ميزان درماندگي و افالس ولي فقيه پي برد.
اما شكنجهگراني كه اين چنين عمل ميكنند چه كساني هستند؟ در اين مجموعه با
تعدادي از آنها آشنا ميشويم « :رضا ترابی ...خود بارها در شکنجه زندانیان بیدفاع به
خصوص در بند زنان نقش داشته است .این فرد همچنین در انتقال مواد مخدر به درون
زندان و تجاوز به دختران و زنان زندانی عادی نقش دارد» يا «محمد شكاري رئيس
سابق زندان گوهردشت بود .وي عالوه بر دست داشتن در سركوب و شكنجه زندانيان از
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رؤساي مافياي تجارت سكس و فروش دختران جوان دستگير شده در خيابانها به دبي
بوده است .اين جنايتكار به اتفاق محمود مغنيان و ديگر شكنجهگران زندان دختران
جوان زنداني را به قصد سودجويي به كشورهاي خليج فارس ميفرستاد» .در بارة سوابق
محمود مغنيان آمده است« :سابقة دژخيمگري مغنيان به دهه  60باز ميگردد .وي
همچنين در جريان قتل عام سال 67زندانيان سياسي از جمله پاسداراني بود كه در اين
نسلكشي سياه بسيار فعال بوده است».
بي ترديد آن چه كه اشاره شد تنها بخش ناچيزي از پروندة سراسر ننگ و اعمال
ضدبشري شكنجهگران ولي فقيه به عنوان بازوي آهنين وي به شمار مي آيد .و بي
ترديد اگر در مورد بقية آنان چنين اطالعاتي را در اختيار نداريم با قاطعيت ميتوانيم
يقين داشته باشيم كه همگي از يك تيره و تبار هستند و پستوهاي مكتوم پرونده
همهشان مملو از اين قبيل جنايتها است.
اما سؤال اساسيتر اين است كه آيا ولي فقيه ارتجاع قادر است با به كار گرفتن اين همه
شكنجهگر ،ميهن را به زنداني بزرگ و بي صدا تبديل كند؟ پاسخ اين سؤال را زندانيان
قهرماني دادهاند كه تسليم شكنجهگران نشده و در همان سياهچالهاي آخوندي براي
آزادي جانفشاني ميكنند.
صـف
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فهرست اسامي
و
مناصب شكنجهگران

9

1ـ آجير رجبعلي :معاون فرهنگي زندان گوهردشت .از عوامل و آمران
اصلي سركوب زندانيان
2ـ آخريان حسن :رئيس وقت بند يك گوهردشت پخش كنندة مواد
مخدر در زندان و از اعضا مافياي فروش زنان ايراني در خليج فارس
3ـ آقايي  :...فرمانده گارد زندان گوهردشت  .از جمله پاسداران حمله
كننده به بندها و شكنجه عمومي زندانيان
4ـ آقايي ميرزا :افسر پاسدار گوهردشت اقدام به تجاوز و استعمال باتون
5ـ آوايي عليرضا :آخوند ،رئيس كل دادگستري استان تهران ،قاضي در
پروندة پيمان عارف
6ـاحدزاده احد:رئيس زندان فرديس بود كه بعدها رئيس زندان كرج
شد.
7ـ احدزاده ماشااهلل  :داديار شعبة ششم اجراي احكام ،بازجوي وزارت
اطالعات و مسئول سابق بند 209وزارت اطالعات.
8ـ ارجمند  :...معاون دادستان تهران و سر پرست اجراي احكام شريك
جرم در قتل زهرا كاظمي
9ـ ارضپيما كامران :از عناصر اطالعاتي رژيم در تهران و از همدستان
قاضي جنايتكار قاضي حداد
10ـ اسدي : ...افسر نگهبان پاسدار بند  3زندان مركزي اصفهان ،شكنجهگر
منتهي به مرگ زنداني عادي احمد عليزاده
11ـ اسدي حسين :پاسدار بند 350اوين
12ـ اصغرزاده :...از قاضيهاي مستقر در اوين و شريك جرم در پرونده
زهرا كاظمي
13ـ غالمحسين اسماعيلي :رئيس سازمان زندانهاي رژيم
14ـ اقدم احمدي محمدرضا :كارمند وزارت اطالعات ،قاتل زهرا كاظمي
كه در دادگاه تبرئه(!) شد
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15ـ ...اكبري :از متوليان اجراي حكم اعدام .از پاهاي زني آويزان شد تا وي
سريعتر بميرد
16ـ اكبري سليم :افسر كشيك بند6زندان گوهردشت با نام مستعار
شيخ
17ـ اميني :پاسدار كشيك گوهر دشت
18ـ باباپور:...رئيس بند240اوين
19ـ بابايي :...مدير دفتر اجراي احكام زندان گوهردشت
20ـ بابايي مظفر :از قاتالن زهرا كاظمي .معروف به تهراني بازجو و
شكنجهگر
21ـ بابايي  :...رئيس زندان دستگرد اصفهان
22ـ باقري  :...منشي دادگاهارتجاع
23ـ باوند علي اكبر :معروف به مجتبي بابايي ،يا اميري ،از بازجويان
قتلهاي زنجيرهاي وزارت اطالعات
24ـ بخشي علي :رئيس حفاظت اطالعات زندان اوين .از قاتالن زهرا
كاظمي
25ـ بزرگنيا مصطفي :رئيس و شكنجهگر معروف بند  350اوين
26ـ بشيري :...از مسئوالن وزارت اطالعات .رئيس سازمان اطالعات
تهران
27ـ بنايي  :...رئيس حفاظت و اطالعات زندان دستگرد اصفهان
28ـ بهادر(حاج آقا بهادر) :...نفر وزارت اطالعات نفر اصلي برخورد با
خانوادهها
29ـ بيگي :...رئيس شعبه 3بازپرسي امنيت دادگاهانقالب ،بازجوي مادران
عزادار.
29ـ پروانه(حاج آقا پروانه) :...از مسئوالن وزارت اطالعات ،رئيس
اطالعات ساختمان ميدان 15خرداد
11

31ـ پيرعباسي :...قاضي پرونده زندانيان سياسي
32ـ تاروردي :...رئيس بند4زندان گوهردشت بعد از بركناري مغنيان
درشهريور 89
33ـ ترابي رضا :رئيس بازرسي زندان گوهر دشت بازجو و شكنجهگر
زندانيان و تجاوز كننده به زنان در بند و وارد كننده مواد مخدر به داخل
زندان
34ـ حاج حبيب اهلل :از نيروهاي با سابقه وزارت اطالعات و بجا ماندهاز
دوران اطالعات نخست وزيري در دهة .60
35ـ حاج كاظم علي :رئيس زندان گوهردشت ،فرماندهي كليه سركوبها و
شكنجههاي زندانيان در گوهردشت .وي اعضا بدن زندانيان محكوم بهاعدام
را ميفروشد
36ـ حاج فالح :...سرپرست معاونت امنيت وزارت اطالعات.
37ـ حسيني عاصف :رئيس شعبة يك دادگاهانقالب
38ـ حسيني :...رئيس بند سياسي زندان دستگرد اصفهان.
39ـ حقي :...فرمانده گارد شكنجهگاه كهريزك بودهاست.
40ـ حيدريفر :...نماينده زارع دهنوي در زندان اوين ،بازجو
41ـ خادم  :...رئيس بند يك زندان گوهردشت ،شكنجهگر زندانيان
42ـ خادمي ر :مسئول سابق حفاظت زندان اوين .به دلیل "روابط نامشروع"
با زندانیان زن عادي به محل دیگری تبعید شد.
43ـ خاني زاده عباس :رئيس قبلي زندان اوين تا سال ،84مدير كل
زندانهاي آذربايجان شرقي
44ـ خديوي نويد :رئيس حفاظت و اطالعات زندان گوهردشت ،شكنجهگر
بهروز جاويد تهراني
45ـ خزايي :...از مسئوالن قديمي وزارت اطالعات ،معاونت ضدجاسوسي
46ـ خليلي  :...از مسئوالن سلولهاي انفرادي زندان اوين
12
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47ـ دفتري  :...از مسئوالن سلولهاي انفرادي زندان اوين
48ـ دهقان  :...معاون سيدي رئيس حراست دانشگاه عالمه در سركوب
دانشجويان
49ـ راجي  :...رئيس بند  240اوين
50ـ راجي  :...مستشار ديوانعالي و صادر كننده حكم اعدام حجت زماني
51ـ رحمتي اماناهلل :در خرمآباد بازجو بوده و شكنجهگر به وزارت
اطالعات در تهران منتقل شد
52ـ رمضاني غالمحسين :از فرماندهان سابق سازمان حفاظت و اطالعات
نيروي انتظامي .رئيس فعلي سازمان حفاظت و اطالعات سپاه
53ـ رياحي مهدي :از پرسنل وزارت اطالعات و از بازداشت شدگان
پرونده قتلهاي زنجيرهاي
54ـ ريايي :...معاون اندرزگاه 8در زندان اوين
55ـ زارع كمال :رئيس زندان كرج به جاي عباس خانيزاده به عنوان
رئيس زندان اوين منصوب شد
56ـ زارع بيدكي  :...ازعناصر اطالعاتي و نزديك به قاضي حداد
57ـ زارع دهنوي قروه حسن :معروف به قاضي حداد ،رئيس شعبة26
دادگا ه انقالب
58ـ زرگر احمد :رئيس شعبة 36دادگاه تجديد نظر پرونده پيمان عارف
59ـ زندي  :...معاون كهريزك سروان پاسدار
60ـ زينعلي :...شكنجهگر سلولهاي انفرادي بند يك گوهردشت معروف
به سگدوني.
61ـ ساالركيا محمود :از معاونين دادستاني در دوره سعيد مرتضوي ،وي
شاگرد خياط بوده و به مقام قضايي رسيده است.
62ـ ستاريفر  :...از مأموران وزارت اطالعات در دادگاهانقالب و رئيس
دفتر قاضي پيرعباسي.
13

63ـ ستوده عباس :از بازجويان اصلي اوين .سابقه بازجويي وي به دهه
1360برمي گردد.
64ـ سخي مجيد :بازجو و عنصر وزارت طالعات در تهران
65ـ سراج رضا :ریاست مركز اطالعات قرارگاه ثاراهلل ،ریاست سازمان
بسیج دانشجویی ،نویسندة مقاله در خبرگزاری فارس ،بازجوی سازمان
حفاظت و اطالعات سپاه پاسداران انقالب
66ـ سعيدي عباس :رئيس بند 6زندان گوهردشت
67ـ سعيدي فر ناصر :افسر جانشين پاسدار زندان مركزي اصفهان
شكنجهگر منتهي به مرگ زنداني عادي احمد عليزاده
68ـ سهراب سليماني :رئيس سازمان زندانهاي كشور
69ـ سليمي محمد :دادستان ويژة روحانيت
70ـ سوادكوهي مجتبي :بازجوي زندان اوين.
71ـ سودمند :...سركرده يكان انتظامي زندان اوين از دست اندركاران
شهادت مجاهد شهيد حجت زماني.
72ـ سيانپور اصغر :شكنجهگر زندان اصفهان اردوگاهاسدباد موسوم به
الجوردي
73ـ سيدحسيني :...افسر نگهبان كهريزك
74ـ سيدي :...بازجوي وزارت اطالعات و رئيس حراست دانشگاه عالمه
75ـ شريعتي صدرالدين :رئيس دانشگاه عالمه كه در دستگيري
دانشجويان نقش داشتهاست.از مسئولين عقيدتي سياسي سپاه بوده و موج
سركوب را رهبري كرده.
76ـ شعباني  :...پاسدار بند گوهر دشت
77ـ شكاري محمد :رئيس سابق گوهردشت شكنجهگر و دست اندركار
قاچاق دختران و زنان دستگيرشده به كشورهاي خليج فارس.
78ـ محمدرضا شكري :معاون ويژه وزارت اطالعات (يا معاون امنيت
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داخلي)
79ـ شكري  :...رئيس بند 6گوهردشت ،فرش فروش است
80ـ شيخ علي :با نام مستعار سعيد شيخان از بازجويان اصلي زندان
اوين
81ـ شيخها احمد :با اسم احمد نياكان (تفتازاني) از بازجويان
دستگيرشدگان قتلهاي زنجيرهاي
82ـ شيخي :...افسر نگهبان و پاسدار بند 6زندان گوهردشت شكنجه
مهدي عابدينينژاد
83ـ شيرخاني :...پاسدار بند يك زندان گوهردشت
84ـ صادقي محمد :از مديران زندان اوين معاون آموزشگاهاوين تا سال65
بعد در مديريت آن نقش فعال داشتهاست
85ـ صداقت فرجاهلل :مدير بازداشگاهاوين
86ـ صالحي علي :سردار پاسدار مدير عامل باشگاه پيام در خراسان
رئيس بنياد آيندهسازان
87ـ صلواتي ابوالقاسم :قاضي دژخيم ،صادركنندگان احكام سنگين
اعدام و زندان و شكنجه.
88ـ ضيغمي عبداهلل:سردار پاسدار ،از عناصر اطالعاتي وزارت اطالعات
89ـ طاهري طه  :سردار سپاه شكنجهگر كهريزك ،نام مشهور او مسعود
صدراالسالم است
90ـ طباطبايي قياسي  :...وي سردار سپاه و از افراد«معاونت امنيت»
است
91ـ طباطبايي(نژاد) محمود :بازپرس شعبة 12دادسراي انقالب و از
شكنجهگران ارشد رژيم
92ـ عارفي(عارفيان)رضا  :با اسم مستعار حاج حسن سربازجو و
شكنجهگر وزارت اطالعات در بند سپاه زندان گوهردشت.
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93ـ عالم راستي مهدي :از عناصر حفاظت و اطالعات قوه قضاييه
94ـ عامريان  :...معاون سردار رادان در كهريزك
95ـ عباسي حبيب :مسئول حفاظت اطالعات اوين
96ـ عباسي كنگوري جواد :معروف به جواد آزاده يا آملي ،سرتيم شكنجة
بازداشت شدگان قتلهاي زنجيرهاي.
97ـ عبدالهي :...شكنجهگر زندان اصفهان اردوگاه اسدباد موسوم به
الجوردي
98ـ عراقينيا :...معروف به «حاج آقا عراقينيا» از عناصر مرموز اطالعاتي
رژيم است.
99ـ عقبايي :...پاسدار بند 6زندان گوهردشت
100ـ آخوند علم الهدي :در زمرة غارتگران اموال آقاي داوودي
101ـ علوي ( :...اسم مستعار)سربازجوي وزارت اطالعات در بند 209اوين
102ـ فدايي حسين:از مسئوالن كهريزك ،نماينده مجلس ،بازجو و
شكنجهگر در زندان اوين از دهة  60تا االن.
103ـ فرج الهي :رئيس شعبة 4دادگاهانقالب كرج .صادر كنندة احكام
سنگين براي زندانيان
104ـ فرجنژاد نبياهلل :معاون حفاظت و اطالعات زندان گوهردشت
105ـ فرهادي علي :دادستان كرج
106ـ فيروزآبادي :...معاون فنآوري اطالعات وزارت اطالعات
107ـ قاسمي  :...معروف به مهندس ،معاون آموزشگاهاوين
108ـ قدياني جعفر :دادستان ويژه روحانيت دربين همكارانش به بيرحمي
و سنگدلي معروف است
109ـ قوامي هنر مهدي :از تيم بازجويان وزارت اطالعات در قتلهاي
زنجيرهاي
110ـ قورچيان :...رئيس شكنجهگاه بند يك زندان گوهردشت
16
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111ـ كاميار :...معروف به حاج كاميار بازجوي بند 8زندان گوهردشت
112ـ كرباليي مهدي :معاون امور داخلي زندان اوين بود كه رئيس زندان
فرديس شد
113ـ كردي :...از مسئوالن سلولهاي انفرادي زندان اوين
114ـ كرماني  :...رئيس اطالعات و حفاظت زندان گوهردشت
115ـ كرمي  :...پاسدار رئيس بند افاغنة زندان مركزي اصفهان ،شكنجهگر
منتهي به مرگ زنداني عادي احمد عليزاده
116ـ كشميري  :...از دستياران سردار رادان در كهريزك
117ـ كميجاني  :...از شكنجهگران كهريزك ،سرهنگ پاسدار
118ـ كولي بند :...پاسدار بند 4زندان گوهردشت
119ـ گرامي  :...از پاسداران فعال در كشتار دهة 60و  67رئيس بند3
زندان اوين
120ـ گرجي عباس :معاون حافظت اطالعات در زندان دستگرد اصفهان
121ـ گودرزي  :...از پاسدار بندهاي زندان گوهردشت
122ـ مالمير جمشيد :از متوليان اجراي حكم اعدام .از پاهاي محكومان
آويزان مي شود تا قرباني با درد بيشتري بميرد.
123ـ متاجي(تيموري) ولي اهلل :بازجوي سازمان حفاظت و اطالعات
نيروي انتظامي و مامور نظارت بر سايتهاي اينترنتي.
124ـ محبي( :...نام مستعار)سربازجو و از مسئوالن وزارت اطالعات در
كرج
125ـ محقق :...آخوند زندان ،از دست اندركاران اعدام حجت زماني
127ـ محمدي محمد :پاسدار بندهاي گوهردشت
131ـ محمدي علي :معاون زندان گوهردشت
132ـ محمدي قاسم :پاسدار بند 6زندان گوهر دشت
129ـ مسافر محسن :مدير داخلي زندان مركزي اصفهان قاتل چندين
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زنداني براثر شكنجه
130ـ مصطفوي ( :...نام مستعار) بازجوي ارشد و شكتجهگر بازجوي سپاه
در بند 2الف اوين
131ـ معين  :...مدير كل حفاظت وزارت اطالعات و مسئول دفتر وزارتي
132ـ مغنيان محمود :رئيس بند چهار زندان گوهردشت از عوامل
كشتاردهه  60و 67در گوهردشت
133ـ مقيسه محمد :با نام مستعار ناصريان از عوامل اصلي قتلعام در
سال 67در زندان گوهردشت رئيس دادگاه شعبه 28
134ـ منتظري مصطفي :معروف به فرقاني يا شربياني از بازجويان قتلهاي
زنجيرهاي وزارت اطالعات
135ـ منزهيان حميد :سر پاسدار بند بند 8زندان اوين
136ـ مهدوي  :...پاسدار بند 4زندان گوهردشت از پاسداران فعال در
قتلعام67
137ـ مهديپور گنجي مهدي :بازپرس كشيك پروندهها با نام قاضي
مهديپور
138ـ موسوي  :...از شكنجهگران كهريزك .از او به عنوان قاتل روحاالميني
نام برده ميشود.
139ـ موسوي  :...بازپرس پرونده دانشجويان در دادگاهانقالب
140ـ موالولي مهدي :جانشين رئيس اطالعات سنندج ،مسئول گزينش
وزارت اطالعات در استان کردستان .قاتل ابراهيم لطف الهي
141ـ ميثم(:نام مستعار) از بازجويان دستگاه قضايي رژيم است.
142ـ نادري  :...پاسدار بند 3اوين ،فعال در قتلعام سال67
143ـ نبوي  :...مسئول بند 2الف زندان اوين
144ـ نمازي  :...رئيس شعبة 3دادگاهانقالب
145ـ هدايتي  :...از مسئوالن سلولهاي انفرادي زندان اوين
18
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146ـ يساقي علي اكبر :رئيس سازمان زندانهاي كشور
147ـ يوسفي  :...پاسدار زندان گوهردشت ،شكنجهگر زندانيان
148ـ يوسفي محمدرضا :دادستان دادگاهانقالب اصفهان
149ـ يوسفي  :...از اعضاي اطالعات سپاه اصفهان
150ـ يوسفي  :...مسئول بازرسي و حراست زندان اوين
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برخي اطالعات از
جرائم و عملكردهاي
شكنجهگران

21

1ـ آجير رجبعلي:
رجبعلي آجير ،مسئول بهاصطالح فرهنگي زندان گوهردشت است .وي از جمله
بازجويان و شكنجهگراني است كه سابقة جنايتهايش عليه زندانيان سياسي به
قتلعام سال 67ميكشد .براي معرفي اين جنايتكار سفاك به بخشي از «بیانیه
زندانیان سیاسی زندان گوهردشت كرج  13شهریور  »1386كفايت ميكنيم .اين
زندانيان نوشتهاند«:آقای رجبعلی آجیر فردی است که دار آلقران زندان رجائی
شهر را ،که بین زندانیان معروف است به دار الشیطان میباشد ،اداره مینماید.
نامبرده فردی است که حتی با استفاده از عینک طبی توسط زندانیان که به
منزله چشم زندانی محسوب میشود مخالف است و عنوان میدارد اینجا زندان
است نه هتل.
گفتنی است که ایشان هر از گاهی با تمام ادعای دوستی و رفاقتی که نسبت به
زندانیان سیاسی ابراز میدارد در خفا منافقانه و دور از ما در جهت ایجاد نفاق
(البته به خیال خودش) ما را در برابر دیگر زندانیان منافق معرفی مینماید تا
بتواند با این خوش رقصیها در برابر باال دستیهایش نان و گوشتی چربتر را برای
خانواده و فرزندانش ،که نان آغشته به خون ملت ستمدیده ایران برای ایشان
روزی قرار داده شده مهیا نماید.
لذا ما زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه 2دارآلقران فرعی 5زندان رجائی
شهر در کمال صحت و سالمت جسمی و روحی روانی به ملت بزرگ ایران وکالت
میدهیم تا در سحرگاهان آزادی آقای رجبعلی آجیر نیز به همراه دیگر خائنین
به ملت ایران به دادگاه عدالت ملی فراخوانده شود تا در جهت پاسخگویی به
اعمالش در دوران سیاه حکومت آخوندی پاسخ دهد ،و اضافه مینمائیم که
مسئول هرگونه تعدی و تعرض و حمله به زندانیان سیاسی در این زندان آقای
رجبعلی آجیر و محمد مغنیان رئیس بند( اندرزگاه) میبا شد»
2ـ آخريان حسن:
پاسدار حسن آخريان رئيس بند 2زندان گوهردشت ،از معروفترين شكنجهگراني
است كه در سالهاي اخير نامش بر سر زبانها افتاده است .آخريان در درديف سر
دژخيماني مانند علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان،کرمانی و
فرجی رئیس و معاون اطالعات زندان ساليان متمادي است كه به شكنجه و آزار
زندانيان مشغول است.
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براي شناخت اين دژخيم بخشي از نامة زنداني سياسي آقاي بهروز جاويد تهراني
به بانكي مون را نقل ميكنيم .وي در نامة مورخ 29فروردين89خود نوشته است:
«بند ما توسط فردی بنام حسن آخریان مدیریت میگردد .وی به مواد مخدر و
محرک از نوع انفمتان (معروف به شیشه) اعتیاد دارد و غالبا رفتار جنونآمیزی
با زندانیان دارد .هر گونه اعتراضی به رفتار غیر معقول وی با انفرادیهای سالن2
روبرو است».
درست در دو روز بعد انتشار اين نامه ،يعني 31فروردين« ،89فعالين حقوق بشر
و دموكراسي در ايران» نمونه تكان دهندهاي از جنايتهاي آخريان را افشا كرد .در
اين اطالعيه آمده است« :روز گذشته 2زندانی که نسبت به برخوردهای وحشیانه
و غیر انسانی حسن آخریان رئیس بند يك اعتراض کرده بودند به شکنجهگاهی
که اخیرا در این بند راه انداخته است برده شدند و ساعتها مورد شکنجههای
وحشیانه قرار گرفتند .سپس آنها را به سلولهای انفرادی بند يك معروف به
سگدونی منتقل کردند.
روز دوشنبه  30فروردین ماه دو تن از زندانیان بند يك به نامهای حمید خیرخواه
و رضا جلیلوند به شکنجهگاهی که حسن آخریان رئیس بند يك درست کرده
بود منتقل کردند .ابتدا به این دو زندانی بی دفاع و اسیر دست بند و پابند
زدند سپس حسن آخریان همراه با پاسدار کشیک امینی و پاسداربندها محمد
محمدی و گودرزی که هر کدام باتونی در دست داشتند و آخریان با باتون برقی
روشن آنها را آماج ضربات خود قرار دادند .ضربات باتون به سر ،صورت و سایر
جاهای حساس بدن آنها وارد میشد .در اثر ضربات وحشیانه با باتون  2عدد از
باتونها شکسته شد.حسن آخریان بعد مدتی طوالنی شکنجه را متوقف میکند و
به آنها میگوید که باید به خود و خانوادهتان توهین کنید تا ما دیگر به شما نزنیم
ولی آنها در طی این مدت نه تنها حاضر به تن دادن به خواستههای او نمیشدند
بلکه سعی میکردند که از فریاد زدن پرهیز کنند .این چهار شکنجهگر سپس
با اسپریهای گاز اشگآور و فلفل که باعث سوزش شدید چشم و ایجاد حالت
خفگی در آنها میشود به سوی چشمان و مجاری تنفسی آنها میزدند .شکنجهها
به حدی شدید بود که از سر و صورت آنها خون جاری شده بود و بدن آنها کبود
شده بود و محل شکنجه را آغشته به خون کرده بود .این دو زندانی بی دفاع و
اسیر با تنهای خونآلود و کبود بدون هیچگونه درمان به سلولهای انفرادی بند
يك معروف به سگدونی منتقل کردند».
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برخوردهاي غيرانساني آخريان با زندانيان بي دفاع ،اعم از سياسي و غير سياسي،
بسيار شديد و متعدد است .و اين رفتار باعث اعتراضهاي مكرر زندانيان شده
است .اما به تقاضاي آخريان زندانيان معترض به شدت بيشتري سركوب ميشوند.
مثال در يك مورد با بستن شوفاژ و اخالل در سيستم گرمايشي زندان ،زندانيان
واحد 4زندان گوهردشت را در سرماي 17درجه زير صفر به مدت سه روز از آب
گرم محروم كرده و مانع توزيع غذاي جيره زندانيان ميشوند .در گزارشهاي ديگر
آمده است كه به دستور آخريان به زندانيان دستبند از پشت ،و چشم بند زده و
به آنها تجاوز ميكنند.
در خرداد 89زندانيان بي دفاع بند يك به صورت روزانه مورد تهاجم گارد زندان
قرار گرفتند .پاسداران وحشي آنان را با انواع آالت و ابزار شكنجه مورد ضرب و
شتم قرار دادند به طوري كه اغلب آنان با بدنهاي مجروح از هوش رفته و ناگزير
به بهداري منتقل شدند .به دستور آخريان براي جلوگيري از افشاي اين جنايت
هولناك كليه ارتباطات زندانيان با خانوادههايشان نيز قطع شد .عاقبت در اعتراض
به رفتار وحشيانه آخريان در 20خرداد 89زندانيان بند يك گوهردشت كه حدود
 700تن ميشدند دست به اعتصاب غذا زدند.
در تير ماه 89حسن آخريان از رياست بند يك زندان گوهردشت بركنار شد.
مقامات رژيم از شغل بعدي آخريان چيزي منتشر نكردهاند.
3ـ آقايي:...
آقايي از پاسداران سركوبگر معروف بند يك (معروف به سگدوني) زندان گوهردشت
است .وي به كرات زندانيان اين بند را مورد شكنجههاي وحشيانه قرار داده و
موجب شكسته شدن دست و ساير اعضاي بدن آنان شده است .بنابر گزارشهاي
متعدد ،در 14ارديبهشت 89پاسداران زندان گوهر دشت به سالن دو بند يك
اين زندان حمله كرده و زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار ميدهند .اين كار
با مقاومت زندانيان مواجه شده و يكي از پاسداران بند به نام زينعلي را ،كه از
شكنجهگران سلولهاي انفرادي است ،مورد تهاجم قرار داده و گوشمالي ميدهند.
بعد از اين واقعه در ساعت 11و نيم شب ،انبوهي گارد سركوبگر به فرماندهي
پاسدار آقايي به زندانيان يورش برده و آنها را مجروح و مصدوم ميكنند .زندانيان
براي دفاع از خود اقدام به آتش زدن پتوهاي خود ميكنند و آقايي به آنان قول
ميدهد كه درصورت آرامش با آنها كاري نداشته باشد .اما بعد سه تن از زندانيان
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به نامهاي حسن شریفی ،بهرام تصویری و محمد محمدی را با دستبند و پابند
و چشمبند از تونلی که دو طرف آن افراد گارد زندان قرار داشته عبور ميدهد.
در خالل اين عبور پاسداران با باتون آنها را مضروب ميكنند .براساس گزارشهاي
منتشره تا پاسي از شب صداي ناله و ضجه زندانياني كه دست و پا شكسته در
گوشههاي بند افتاده بودند به گوش ميرسيد.
4ـ آقايي ميرزا:
افسر پاسدار زندان گوهردشت .بنا برگزارشهاي منتشره اين دژخيم به زندانيان
تجاوز و به آنان باتون استعمال ميكند.
5ـ آوايي عليرضا:
عليرضا آوايي آخوندي است كه رياست كل دادگستري تهران را به عهده داشت.
وي از جمله دست اندركاران پروندهسازي براي پيمان عارف ،فعال دانشجويي و
زنداني سياسي ،بود و به مدت دو سال پرونده وي را مكتوم نگاهداشته بود.
6ـ احدزاده احد:
احد احدزاده رئيس زندان فرديس كرج در سال 84بود .با تغيير برخي مديريتها
به سمت رئيس زندان كرج برگزيده شد.
7ـ احمدزاده ماشااهلل:
دژخيم احمدزاده داديار شعبه ششم اجراي احكام رژيم است .وي از جمله دست
اندركاران شهادت حجت زماني بود كه نامش توسط سازمان مجاهدين خلق افشا
شد.
8ـ ارجمند: ...
دژخيم ارجمند معاون دادستان تهران و سرپرست اجراي احكام است .وي از
جمله قاتالن و دست اندركاران شهادت مجاهد شهيد حجت زماني بود .نام اين
دژخيم در گذشته همراه با تعدادي ديگر از دست اندركاران اين جنايت هولناك
توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شده بود.
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9ـ ارضپيما كامران:
كامران ارضپيما از عناصر اطالعاتي رژيم است كه در تهران بساط زمينخواري
گستردهاي براي خود به وجود آورده است .او اموال تعدادي از زندانيان سياسي
را به فروش ميرساند و خود از اين طريق كسب درآمد ميكند .در قضيه غارت
خانه و اموال آقاي ارژنگ داوودي كه در ارديبهشت ماه  86صورت گرفت منزل
شخصي اين زنداني سياسي به دستور حسن زارع دهنوي(قاضي حداد) ابتدا
پلمپ شد و سپس به فروش رسيد.
بنابه گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران(3ارديبهشت« )89منزل
شخصی منزل و مجتمع آموزشی پرتو حکمت که از اموال شخصی زندانی سیاسی
ارژنگ داودی میباشد در سال 1386بدستور حسن زارع دهنوی معروف به حسن
حداد پلمپ و سپس به فروش رسانده شد .هنگام پلمپ کردن منزل به خانواده
آقای داودی ،اجازه بردن وسائل شخصی به آنها داده نشد و آنها تنها با لباسهایی
که بر تن داشتند از منزل خارج شدند .در طی این مدت همسر آقای داودی به
دلیل پلمپ بودن منزل شخصی آنها در آوارگی و شرایط سخت بسر میبرد» .در
اين قضيه مصطفوي بازجوي پاسداري كه در بند دوالف مستقر است «خانواده
آقای داودی را از منزل بیرون میکند و تمامی اسناد و مدارک این خانواده را
ضبط و با خود میبرد که از جمله آنها مدارک تحصیلی ،شناسنامه و مدارک
متعدد دیگر را که بیش از دو سامسونت حجم داشته است با خود میبرند» .در
سال 1386آقای داودی از زندان بندرعباس به مرخصی میآید .هنگامی که او در
مرخصی بسر می برد .كامران ارضپيما در كنار محمود زارع بيدكي و زني به نام
نسرين كياني اموال آقاي داوودي را غارت ميكنند.
10ـ اسدي:...
پاسدار اسدي افسر نگهبان زندان مركزي اصفهان است .وي در قتل زنداني
بيدفاع احمد عليزاده با پاسدار عباس سعيديفر و كرمي دست داشت .پس از اين
قتل سفاكانه اسدي نه تنها مورد بازخواست قرار نميگيرد بلكه به عنوان رئيس
بند 3زندان ارتقا درجه مييابد(.مراجعه شود به ناصر سعيديفر شماره)67
11ـ اسدي حسين:
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پاسدار بند 350زندان اوين است .وي در سركوب زندانيان و به طور خاص دستور
سركوبي كه توسط وزارت اطالعات داده شد و به دست بزرگ نيا  ،رئيس بند350
اوين ،صورت گرفته است نقش داشته است(.مراجعه شود به بزرگنيا و عباس
سعيدي شماره هاي  25و)66
12ـ اسماعيلي غالمحسين:
پاسدار اسماعيلي رئيس سازمان زندانهاي رژيم است .وي از آمران شناخته شده
سركوب زندانيان است كه به سنگدلي شهرت دارد .وي پروندهاي مشحون از
فرمان به سركوب زندانيان بي دفاع به ويژه زندانيان عادي را براي خود فراهم
كرده است .آخرين موردي كه پاسدار اسماعيلي دستور به سركوب زندانيان
داد حمله و كشتار وحشيانه زندانيان بي دفاع قزلحصار كرج در اسفند ماه 89
بود .يادآوري ميكنيم كه زندانيان كه در اعتراض به صدور ظالمانه احكام اعدام
خود دست به اعتراض زدند .به دستور اسماعيلي آنان مورد تهاجم گارد ويژه
قرار گرفتند و تعداديشان كشته و زخمي شدند .اسماعيلي جالد در مصاحبه
با خبرگزاري فارس(25اسفند )89به جاي رسيدگي به درخواست زندانيان و
دفاع از آنان زندانيان را متهم به تخريب اموال و آتش سوزي كرد و تعدادي را
دستگير كرد و گفت« :عوامل اصلي اغتشاش شب گذشته در زندان قزلحصار كرج
شناسايي شدند».
13ـ اصغر زاده :
اصغرزاده از قاضيان مستقر در اوين است .وي جالدي شقي و سفاك است و در
جريان شهادت خانم زهرا كاظمي از جمله دست اندركاران آن جنايت فجيع بوده
است .در گزارش محرم رحيمي ،كارمند خدمات اوين ،در باره وي آمده است:
اصغرزاده از قضات مقيم زندان اوين اتومبيل او را متوقف میکند و از او میخواهد
که زهرا کاظمی و دو مأمور زن را به داخل زندان منتقل کند .وی چنين ادامه
می دهد « :با زور او را آوردند و سوار ماشين کردند ،وسط نشست دو تا خانم
هم عقب ،سمت چپ و راست او نشستند و يک آقايی حدود 45ساله هم جلو
نشست .آقا گفت حرکت کن .آقای قاضی (اصغرزاده) هم جلو آمدند و گفتند به
اين خانم يک هفته آب و نان و مالقات ندهيد .ما هم حرکت کرديم .رفتيم بند
نسوان ،توقف کرديم .اول خانم سمت چپ پياده شد و گفت خانم بيا پائين .ديد
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نمیآيد و گفت خانم غش کرده است .خانم سمت راست پياده شد و آمد کمک
ايشان .آقايی که جلو نشسته بود به سرباز دم در گفت بيا کمک کن .سرباز آمد
و کمک کرد ،دو تا پای خانم را گرفت .دو خانم ديگر هم از سمت راست و چپ
زير بغلهای او را گرفته و تا جلوی در روی دست او را بردند .خودش راه نمیرفت
(.»....مراجعه شود به مظفر بابايي شماره)20
14ـ اقدم احمدي محمدرضا:
محمدرضا اقدم احمدي از شكنجهگران وزارت اطالعات است .وي در جريان قتل
خانم زهرا كاظمي قاتل اصلي وي و 42ساله معرفي شد .احمدي تحت عنوان
"قتل شبه عمد" محاكمه شد اما در دادگاه «به دليل فقدان مدرك» ! تبرئه
گرديد.
15ـ اكبري:...
اكبري از متوليان اجراي حكم اعدام در زندان گوهردشت است .وي فردي است
بسيار شقي .به طوري كه در يك مورد گزارش شده است زماني كه يك زن را
به دار آويختند ،او و پاسدار ديگري به نام جمشيد مالمير ،به پاهاي زن آويزان
شدند تا با درد و سرعت بيشتر اعدام انجام شود( مراجعه شود به جمشيد مالمير
شماره)122
16ـ اكبري سليم:
پاسدار اكبر سليم ،با نام مستعار شيخ ،افسر كشيك بند 6زندان گوهردشت است.
وي در خرداد 89آقاي رسول بداقي ،عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان ،را
به شدت مضروب و مصدوم ،و ضمن وارد كردن جراحات متعدد ،به وي توهين
كرد .اين اقدام بازتاب گستردهاي در ميان زندانيان داشت و تعدادي از آنان به
حمايت از آقاي بداقي برخاستند .پاسدار علي محمدي ،معاون زندان گوهردشت،
زندانيان را احضار و تهديد به تبعيد به بند يك كرد(.مراجعه شود به قاسم
محمدي شماره )132
17ـ اميني:...
پاسدار كشيك گوهردشت در فروردين89
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18ـ باباپور: ...
باباپور در خرداد 89رئيس بند مخوف  240اوين بود .وي از دژخيمان سفاك رژيم
ميباشد كه در شكنجه و ضرب و شتم زندانيان از هيچ جنايتي كوتاهي نميكند.
به گزارش هرانا(11خرداد )89وي رضا ملك ،زنداني مستقر در اوين را در انفرادي
مورد تهاجم وحشيانه قرار داده .در اين اطالعيه آمده است« :مامورین مسلح گارد
زندان به همراه باباپور رئیس بند دو 40با زدن دستبند به صورت قپانی و چشم
بند اقدام به ضرب و شتم شدید وی مینمایند که در اثر ضرب و شتم این زندانی
دنده وی شکسته شده و به حالت بیهوش درآمده است» .رضا ملك معاون سابق
تحقیق و بررسی وزارت اطالعات ،در هشتم خرداد ماه به دلیل توهین به خامنهاي
به سلول انفرادی بند دو 40زندان اوین منتقل شده بود.
19ـ بابايي:...
بابايي مدير دفتر اجراي احكام زندان گوهردشت است .وي در جريان به شهادت
رساندن مجاهد خلق حجت زماني از جمله دست اندركاران اين جنايت بود .نام
وي در سالهاي گذشته توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شده است.
20ـ بابايي مظفر:
مظفر بابايي با نام مستعار تهراني از شكنجهگران و جالدان زندان اوين است.
وي همراه محمد بخشي از جمله دست اندركاران قتل خانم زهرا كاظمي بوده
است .بيش از 20تن از شاهدان دستگيري خانم زهرا كاظمي شهادت داده اند
كه« :محمد بخشی رئيس حفاظت اطالعات زندان اوين و مظفر بابايی معروف
به تهرانی برای گرفتن کيف و دوربين زهرا کاظمی به وی هجوم آوردهاند و
چنان ضربهای بر سر و صورت او کوفتهاند که «زن با سمت چپ به زمين خورد
و کيف را گرفتند و زن جيغ وحشتناکی کشيد (.»....مراجعه شود به اصغرزاده
شماره)12
21ـ بابايي:...
بابايي رئيس زندان دستگرد اصفهان در سال 87بود .وي در شكنجه زندانيان
و ايجاد تضييقات براي زندانيان سياسي به شدت فعال بود .مثال آقاي محمد
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نيكبخت يكي از زندانيان سياسي اصفهان در ارديبهشت 87مورد شكنجه ،توهين
و تهديد قرار گرفت .بابايي در كنار بنايي رئيس حفاظت و اطالعات زندان و عباس
گرجي ،معاون بنايي و حسيني رئيس بند زندان بعد از ضرب و شتم(زنداني
سياسي) آقاي نيكبخت را تهديد كردند .بابايي گفت كه قصد دارد آقاي نيكبخت
را به بندي كه زندانيان مبتال به ايدز و هپاتيت ببرد.
در اطالعيهاي كه توسط فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران (13ارديبهشت)87
منتشر شده است در اين باره آمده است« :آقاي محمد نيکبخت که در خرداد ماه
سال  1383همراه با همسر و فرزند خرد سالش ،که 3سال سن بيشتر نداشت
دستگير و به سلولهاي انفرادي زندان وزارت اطالعات در اروميه منتقل گرديد.
آقاي نيکبخت 3ماه در سلولهاي انفرادي زنداني بودند.او و خانوادهاش در طي
اين مدت تحت وحشيانهترين شکنجههاي جسمي و روحي قرار داشتند .از موارد
شکنجه که در سلولهاي انفرادي عليه آنها به کار برده ميشد آويزان کردن به
مدتهاي طوالني  ،انواع شکنجههاي جسمي ،تهديد به تجاوز جنسي ،تزريق
آمپولهاي روان گردان ،قرار دادن فرزند خردسال او در سلولي ديگري و شنيدن
گريهها و ضجههاي او ،و موارد متعدد ديگر شکنجه .سپس آقاي نيکبخت را به
يکي ديگر از زندانهاي وزارت اطالعات در اصفهان منتقل کردند ،او به مدت  6ماه
در سلولهاي انفرادي نگه داشته شد و در طي اين مدت مستمرا تحت شکنجههاي
فيزيکي و روحي قرار داشت .اين شکنجهها براي گرفتن مصاحبه تلويزيوني و
توبهنامه بود»
22ـ باقري: ...
باقري از دژخيمان شاغل در دادگاههاي رژيم است .وي در جريان صدور حكم
اعدام مجاهد شهيد حجت زماني منشي بيدادگاه بود و در زمرة دست اندركاران
آن جنايت به شمار ميرود.
23ـ باوند علی اکبر:
معروف به «مجتبی بابایی» یا «امیری» از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطالعات
است .در جريان قتلهاي زنجيرهاي رژيم مدعي شد كه وي را به اتفاق جواد
عباسي (شكنجهگر لو رفتة ديگر) از كار بركنار كرده است(رجوع شود به جواد
عباسي شمارة)96
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24ـ بخشي علي:
علي بخشي از مسئوالن بند 6زندان گوهردشت است .وي در جريان سركوب
زندانيان شركت فعال دارد و در جريان قتل خانم زهرا كاظمي نيز نقش مستقيم
داشته است .آقاي ارژنگ داوودي ،زنداني سياسي مقاوم ،در نامه افشاگرانه خود
نوشته است« :مرا به بند  6سالن  16فرستادند .که ظرفيت آن براي نگهداري
 34زنداني ميباشد ولي  210نفر در آن به طرز رقتآوري در هم ميلولند ،عالوه
بر اين بر اکثريت زندانيان اين بند را جانيان بالفطره و منحرفان اخالقي ،قاتل و
سارق مسلح تشکيل ميدهد بلکه يکي از مسئوالن آن به نام علي بخشي معروف
به حاجي بخشي است که در قتل زنده ياد زهراکاظمي نقش مستقيم داشته
است»
25ـ بزرگنيا مصطفي:
بزرگنيا در سال 87رياست بند  350اوين را به عهده گرفت .و بالفاصله موجي
از شكنجه زندانيان سياسي را در اين بند آغاز كرد .وي عالوه بر اعمال قوانين
ضدانساني حاكم بر زندان ،برخي مقررات خود ساخته را نيز برزندانيان اعمال
ميكرد .مثال وي مالقات حضوري زندانيان را با خانوادههايشان منوط به شركتشان
در نماز جمعه كرده بود .او هم چنين شنود تلفني مالقات زندانيان را تا بدانجا
گسترد كه اعتراض زندانيان را برانگيخت .در بهمن 87زنده ياد علي صارمي
به اتفاق يك زنداني سياسي ديگر به نام محمد حسن فالحيهزاده در نامههاي
جداگانه به اين روش توهينآميز اعتراض كرده و اعالم نمودند كه در صورت ادامه
اين سركوبها دست به اعتصاب غذا خواهند زد .بزرگنيا بالفاصله دستور انتقالشان
به سلولهاي انفرادي را داد .اين قبيل شكنجههاي مستمر زندانيان در خرداد89
شكل جديدي به خود گرفت .بزرگنيا ،فشار به آنان از طريق پايين آوردن كيفيت
غذايي را شروع كرد .كيفيت غذايي طوري بود كه براثر استفاده اجباري زندانيان
از آن دچار بيماريهاي متعددي شدند .عالوه بر اين همه فشار ضدبشري ،بزرگنيا
دست به توطئه و پروندهسازي عليه بسياري از زندانيان سياسي زد و آنها را يا به
تبعيد فرستاد يا به سلولهاي انفرادي انداخت.
26ـ بشيري:...
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بشيري به نوشته خبرگزاري حكومتي فارس (3شهريور )83رئيس سازمان
اطالعات تهران است.
27ـ بنايي:...
رئيس حفاظت و اطالعات زندان دستگرد اصفهان (مراجعه شود به بابايي
شمارة)21
28ـ بهادر:...
معروف به حاج آقا بهادر از عناصر وزارت اطالعات است كه با خانوادههاي زندانيان
سياسي برخورد ميكند
29ـ بيگي: ...
بيگي يكي از بازپرسان امنیتی سابق وزارت اطالعات است و به صورتي مدام و
فعال در بازجویها و شکنجه و پروندهسازی حضور دارد .وي از وزارت اطالعات به
دادگاه به اصطالح انقالب منتقل شده و در بازپرسي(بازجويي) دستگيرشدگان
فعال است .در 7ارديبهشت 89وي در بازجويي از دستگيرشدگان پرونده مادران
عزادار نقش فعال داشت( .مراجعه شود به علوي شماره)101
30ـ پروانه:...
...پروانه معروف به حاج آقا پروانه از اعضاي باالي وزارت اطالعات است .وي
مسئوليت شعبة وزارت اطالعات در ميدان 15خرداد را به عهده دارد.
31ـ پيرعباسي:...
قاضی پیر عباسی رئیس شعبه  ۲۶دادگاه به اصطالح انقالب است .او ابتدا در
دادگاه خانواده كار ميكرد ولي به علت خوشخدمتيهايش به رژيم به دادگاه
انقالب منتقل شد .صدور احكام سنگين زندان و تبعيد و محروميتهاي ضدانساني
وي نشان دادكه مسئوالن باالي دستگاه سركوب و شكنجه رژيم در انتخاب خود
اشتباه نكرده و دژخيمي سفاك و بي رحم را به خوبي تشخيص دادهاند.
در توصيف شخصيت اين قاضي سفاك نوشتهاند كه وي برخالف همكاران خود
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مانند دژخيم صلواتي و مقيسه ،ظاهري آرام و خونسرد دارد اما در باطن هيچ
از آنان كم نداشته است .مثال در جريان پرونده آقاي وحيد لعليپور ،از بازداشت
شدگان قيام ،شرط آزادي همسرش وثيقهاي  700ميليون توماني قرار داد كه
آقاي لعليپور گفته است « :متاسفانه تامین آن از توان ما خارج است و عم ً
ال به
معنای ماندن همسرم در زندان است»(.خبرگزاري هرانا 1ارديبهشت)89
يك سايت باند رقيب دربارة پيرعباسي نوشته است « :پیر عباسی همان قاضیای
است که جعفر پناهی و محمد رسولاف را به شش سال حبس و  ۲۰سال
محرومیت از فیلمسازی و حتی خروج از کشور محکوم کرده است .او برای احمد
زید آبادی و ژیال بنی یعقوب روزنامه نگاران به جز صدور احکام زندان ،به ترتیب
به محرومیت مادام العمر و  ۳۰ساله از حرفه روزنامهنگاری محکوم کرده است.
احکامی که تا پیش از این کمتر از طرف دادگاهها برای روزنامه نگاران و فعاالن
اجتماعی و فیلمسازان صادر میشد .همچنین به حکم او مجید دری  ،ضیا نبوی
و شیوا نظر آهاری دانشجویان ستارهدار هر کدام به سالهای طوالنی حبس در
تبعید محکوم شدهاند  .ضیا نبوی بر اساس حکم پیر عباسی به ده سال زندان در
تبعید محکوم و به زندان کارون اهواز فرستاده شدهاست .همچنین مجید دری
نیز بر همین اساس به زندان بهبهان تبعید شد.
صدور احکام سنگین برای روزنامهنگاران و فعاالن اجتماعی و مدنی از جمله حکم
شش سال زندان برای بدرالسادات مفیدی ،دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران
ایران  ،هفت سال حبس برای بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار اقتصادی و عماد
الدین باقی ،فعال حقوق بشر از جمله عملکردهای پیر عباسی در مدت یک سال
قضاوتش بوده است  .به رغم همة خوشخدمتيها ،وزارت اطالعات براي تشديد
هرچه بيشتر شقاوت مهرة خود يك نفر را به عنوان رئيس دفتر وي گماشته است
كه گزارشهاي روزانه را به مسئوالن باال بدهد و آنها آموزشهاي الزم را به پير
عباسي بدهند( .نقل از گزارش سارا پردیس)
32ـ تاروردي:...
از مسئوالن زندان گوهردشت در شهريور 89بود .وي بعد از بركناري محمود
مغنيان سركرده جنايتكار بند چهار زندان گوهردشت به رياست آنجا برگزيده شد.
وي قبال از مددكاران زندان بودهاست.
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33ـ ترابي رضا:
رضا ترابي از مأموران وزارت اطالعات در زندان گوهردشت است .وي در شكنجه
زندانيان نقش بسيار فعالي دارد .در اطالعيه فعالين حقوق بشر و دمكراسي
(10فروردين)89دربارة ضرب و شتم رسول بداقي  ،عضو هيأت مديره كانون
صنفي معلمان ،در زندان گوهردشت آمده است « :آقای بداقی صبح امروز
همچنین به بازرسی زندان گوهردشت برده شد و توسط فردی به نام رضا ترابی
مورد بازخواست قرار گرفت که چرا خبر ضرب و جرح او در رسانهها انعکاس یافته
است و چه کسی این خبر را به بیرون انتقال داده است.
رضا ترابی که در تهدید و انصراف زندانیان از شکایت علیه شکنجهگران نقش
فعالی دارد خود بارها در شکنجه زندانیان بی دفاع به خصوص در بند زنان نقش
داشته است .این فرد همچنین در انتقال مواد مخدر به درون زندان و تجاوز به
دختران و زنان زندانی عادی نقش دارد».
34ـ حاج حبيب اهلل:
حاج حبيباهلل نام مستعار يكي از عناصر كاركشته و قديمي وزارت اطالعات است.
او قبل از تشكيل وزارت اطالعات نيز به كار اطالعاتي مشغول بود و در سالهاي
60ـ 61در نخست وزيري تحت نظر خسرو تهراني به كار مشغول بود .در سالهاي
دهة 80به بعد وي همواره در رده يكي از معاونتهاي وزارت اطالعات كار ميكرده
است .حاج حبيب اهلل از سوي وزارت اطالعات صالحيت نمايندگان مجلس هفتم
را بررسي ميكرد .در دوران احمدينژاد وي معاونت ويژه و امور سرويس وزارت
اطالعات(اطالعات داخلي) را به عهده داشت .وي «وظيفه نظارت بر عملکرد
مسئولين نظام نظير وزرا و نهادهاي کشور را بر عهده دارد و به تعبيري از آن به
عنوان همچنان که هاشمي نام برده است «محرم خانه نظام» نام برده ميشود».
(مراجعه شود به محمدرضا شكري شمارة)78
35ـ حاج كاظم علي:
علي حاج كاظم رئيس جنايتكار زندان گوهردشت است .وي با شقاوت تمام نقش
شكنجهگري خود را در سركوب و آزار زندانيان ايفا كرده است.
به دستور اين جالد بيرحم پاسداران وحشي زندان بارها و بارها به زندانيان حمله
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برده و آنان را مورد شكنجه قرار داده و سپس بيشترين فشارهاي ضدانساني را
برآنان روا داشتهاند.
بهروز تهراني زنداني سياسي مشهور زندانهاي ايران كه خود سالهاي متمادي است
تحت شكنجههاي ضدبشري امثال علي حاج كاظم است در نامه افشاگرانهاش
خطاب به آقاي بانكي مون درباره او مينويسد« :ریاست زندان رجائی شهر کرج بر
عهده شخصی بنام علی حاج کاظم است وی انسانی فاسد و رشوه خوار است که
اجازه هر جنایتی را به زیر دستان خود داده است در سال 1384بیش از 10مورد
شناسائی شده توسط بنده وجود دارد که وی اقدام به فروش اعضای بدن زندانیان
بدون اجازه آنها کرده بود .در این مورد بهداری زندان نیز کامال دست داشت .این
زندانیان اغلب از بین کسانی انتخاب میشدند که اجرای حکم اعدام آنها نزدیک
بود .از این زندانیان اعضای بدنشان بدون اجازه فروخته شده است 3زندانی را نام
میبرم  .افشین کریمی ،شروین گودرزی و احمد حنانی»  .يادآوري ميكنيم در
9ارديبهشت 89زندانيان بند دو زندان تحت مسئوليت حاج كاظم ،يعني زندان
گوهردشت ،مورد تهاجم پاسداران واقع شدند .در اين تهاجم به طور خاص آقاي
بهروز جاويد تهراني و دو تن ديگر از زندانيان سياسي به نامهاي افشين بايماني و
عليرضا كرمي خيرآبادي پس از ضرب و شتم وحشيانه به سلول انفرادي منتقل
شدند .اين عمل باعث اعتراض زندانيان ديگر شد و به يك اعتصاب غذاي اعتراضي
منتهي گرديد .همچنين در 9دي 89گاردهاي زندان كه تعدادشان به 60نفر بالغ
ميشد به دستور حاج كاظم به بند يك زندان گوهردشت كه به بند آخر خطيها
معروف است حمله ميكنند و زندانيان بي دفاع را مورد شديدترين ضرب و شتم
قرار ميدهند .پاسداران به سلولها حمله كرده و امكانات بسيار محدود زندانيان را
تخريب يا ضبط ميكنند و حتي غذاي زندانيان را نيز با خود ميبرند.
زندانيان به جان آمده به مقابله برميخيزند و با گاردهاي وحشي درگير ميشوند
و پاسداران را گوشمالي ميدهند.
در بهمن 87وقتي كه فشار به زندانيان بند چهار زندان گوهردشت از حد گذشت،
آنان دست به اعتراض زدند .علت اعتراض اين بود كه چندي به دستور حاج
كاظم زندانيان را بدون هيچ دليلي صبحها از سلولهايشان بيرون ميكشيدند
و براي مدت طوالني در هواخوري نگاه ميداشتند .اغلب زندانيان كه سنشان
بين 60تا 80سال بود در برف و سرماي زمستاني فشار بسيار زيادي را تحمل
ميكردند و عاقبت در اعتراض به اين فشار ضدانساني دست به اعتصاب زدند .در
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اين نقطه بود كه حاج كاظم به پاسدار محمود مغنيان ،رئيس بند ،4دستور حمله
را ميدهد .وي همچنين ارتباط زندانيان با خانواده ها را بالكل قطع ميكند.
در ارديبهشت 88نيز زندانيان سياسي بند 2گوهردشت دست به اعتراض عليه
حاج كاظم و دار و دستة سركوبگرش زدند .در 13ارديبهشت به دستور حاج كاظم
پاسداران دست به يورش وحشيانهاي عليه زندانيان سياسي زده و آنها را پس از
مضروب كردن به سلولهاي بند دو منتقل كردند .سپس آقاي بهروز جاويد تهراني،
به سلول انفرادي و آقايان افشين بايماني و عليرضا كرمي خيرآبادي به سالن 5
بنددو زندان منتقل شدند .زندانيان با دست زدن به اعتصاب غذا خواستههاي
خود را به شرح زير اعالم كردند :برگردان زندانیان سیاسی به فرعی 5و رعایت
اصل تفکیک جرایم و تحت پیگرد قرار دادن آمرین و عاملین حمله به سلول
زندانیان سیاسی و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها
مشابه همين وضعيت به صورت گستردهتري در خرداد 89در بند يك زندان
گوهردشت تكرار شد ،در اين جا 700تن از زندانيان بند يك در اعتراض به
شكنجههاي مستمر روزانهشان توسط پاسداران زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
الزم به يادآوري است كه بند يك زندان گوهردشت از سه سالن تشكيل شده
است كه محل شكنجه زندانيان سياسي و عادي است .بند يك ،به بند آخر خطيها
معروف است و سالن دو اين بند سلولهاي معروف به سگدوني قرار دارد .در اين
محل به زندانيان مورد شكنجههاي وحشيانه و تجاوزهاي جنسي قرار ميگيرند.
به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» (20خرداد« )89شکنجههای
وحشیانه و غیر انسانی به دستور وزارت اطالعات پس از افشای شکنجههای قرون
وسطائی صادر شده است و مجریان آن علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس
و معاون زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطالعات زندان و حسن آخریان
رئیس بند يك همراه با افسران پاسدار مانند میرزا آقایی و دو پاسداربند به نامهای
یوسفی و شیرخوانی به اجرا در آورده میشود .یورشها و شکنجه زندانیان با حضور
و نظارت علی حاج کاظم و علی محمدی صورت میگیرد .شکنجههای وحشیانه
با شرکت کرمانی ،فرجی ،حسن آخریان وافسران پاسدار  ،پاسداربندها و انبوهی
از افراد گارد زندان صورت می گیرد»(مراجعه شود به آخريان شمارة.)2
36ـ ...حاج فالح:
آقاي ارژنگ داوودي ،حاج فالح را معاون قاضي دژخيم حداد و از «افراد معاونت
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منحلة امنيت» معرفي كردهاند (نامه ارژنگ داوودي 4ارديبهشت)89
37ـ حسيني عاصف:
رئيس شعبه يك دادگاه به اصطالح انقالب كه به صادركردن حكمهاي سنگين
براي متهمان سياسي مشهور است .از جمله ،وي صادر كننده حكم يك سال
تبعيد به زنجان و 4سال تبعيد به روستاي قيالر زنجان براي رضا جوشن پس از
اتمام محكوميت زندانشان بود .وي در شعبة تحت مسئوليت خود با نام مستعار
حاج حسن زنداني سياسي علي معزي را محاكمه كرده است (مراجعه شود به
محبي شمارة)124
38ـ حسيني:
رئيس بند سياسي زندان دستگرد اصفهان شكنجهگر در پرونده زنداني سياسي
مصطفي نيكبخت
39ـ حقي:
حقي فرمانده گارد شكنجهگاه كهريزك بوده است.
40ـ حيدريفر :
حيدريفر از بازوان سركوب پاسدا زارع ،مدير زندان اوين است .در اغلب
سركوبهاي زندانيان حيدري فر حضور و نقش مديريت را داشته است .مثال در
24آبان 89زندانيان سياسي بند350اوين مورد تهاجم اوباش حكومتي زندان قرار
گرفتند .اين شيوه شناخته شده سركوب زندانيان سياسي عالوه بر شكنجههاي
مستقيمي است كه توسط بازجويان و شكنجهگران صورت ميگيرد .در اين شيوه
زندانيان شرور عادي تطميع شده و به جان زندانيان سياسي انداخته ميشوند .در
درگيري 24آبان سركرده اوباش مهاجم به نام «سيد جليل غريب» تحت نظارت
و فرماندهي رئيس اوين و حيدريفر به آقاي ناصر زرافشان هجوم برده و او را به
شدت مجروح ميكنند .همچنين زندانيان سياسي شاهيننيا و غالم كلبي و سعيد
شاهقلعه مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند .سعيد شاهقلعه بعد از ضرب و شتم به
انفرادي 240منتقل گرديد.
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41ـ خادم:
رئيس بند يك زندان گوهردشت كه در سركوب زندانيان نقش بسيار فعال دارد.
در ارديبهشت 88زماني كه خادم با ساير پاسداران به زندانيان بيدفاع حمله كرد،
«تعدادي از زندانيان از ناحيه دست و پا و بيني و فك دچار شكستگي و خونريزي
شدند در اين حمله ،دژخيم خادم ،رئيس جنايتكار بند يك ،آقايان فرزاد شاهي،
ذبيحاهلل ياراحمدي و صادق کوهي را شخصا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد
و سپس آنها را به سلولهاي انفرادي منتقل كرد » (اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي
مقاومت 27ارديبهشت)88
42ـ خادمي ر:
از مسئوالن زندان اوين كه مسئوليت حفاظت زندان را به عهده داشت .وي فردي
بسيار فاسد االخالق بود كه زنان عادي دستگير شده را مورد سوءاستفاده قرار
ميداد .رسوايي اين كار بدانجا كشيد كه وي به محل ديگري تبعيد شد(خبرگزاري
رهانا  ۹خرداد )۱۳۸۹
43ـ خانيزاده عباس :
عباس خانيزاده رئيس قبلي زندان اوين بود .وي فشارهاي بسيار زيادي بر زندانيان
اعمال ميكرد« .کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی» در 24آذر 84گزارش
داد« :طبق گزارشهای رسیده از زندان اوین صبح امروز ،زندانیان سیاسی بند350
در اقدامی هماهنگ از مالقات با خانوادههای خود خودداری کردند .دلیل این امر
حکم اخیر "خانیزاده" رئیس زندان اوین بوده است.
در پی این اعتراض صبح امروز زندانیان سیاسی در بند 350ضمن تحریم مالقاتها
از اندرزگاه خارج شده و اعالم کردند تا زمان رسیدگی به اعتراض آنها به اندرزگاه
باز نخواهند گشت.
به گزارش خبرگزاري دولتي ايسنا وي پس از بركناري ،به سمت مدير كل
زندانهاي آذربايجان شرقي منصوب شد.
44ـ خديوي نويد:
نويد خديوي رئيس حفاظت و اطالعات زندان گوهردشت بوده و در شكنجه
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زندانيان شركت مستقيم دارد .از جمله در تيرماه 87آقاي بهروز جاويد تهراني
كه از زندانيان مقاوم و تنها بازماندة دستگير شدگان قيام 18تير 78است توسط
خديوي مورد ضرب و شتم قرار ميگيرد .خديوي آقاي جاويد تهراني را بعد از
مجروح كردن به سلول موسوم به «حسينيه» ميفرستد .اين محل در انتهاي
بند يك زندان گوهردشت قرار دارد و در آن بيش از 20زنداني مبتال به هپاتيت،
ايدز و بيماريهاي شديد روحي به سر ميبرند .اين عمل غير انساني خديوي مورد
اعتراض آقاي تهراني قرار ميگيرد .در گزارش فعالين حقوق بشر و دموكراسي
در ايران در اين باره آمده است«:خديوي با خواسته او مخالفت ميکند و به
8پاسدار بند دستور ميدهد که پابند را عکس به پاهاي او ببندند و دستان او
را از پشت دستبند بزنند و سپس به چشمان او دو چشمبند ميزنند و از سالن
خارج ميکنند 8 .پاسداربند با باطوم به مدت طوالني او را آماج ضربات خود قرار
ميدهند آنها بيشترين ضربات را به نقاط حساس بدن و به زانوي وي که قبال
مورد عمل جراحي قرار گرفته بود وارد ميکنند و او را درحالي که غرق خون
بود به بهداري زندان منتقل ميکنند» .آقاي تهراني پس از 30روز تحمل شرايط
طاقت فرساي «حسينيه» به سلولهاي انفرادي بند دو منتقل ميشود و پس از
57روز به فرعي 5بند دو بازگردانده ميشود.
45ـ خزايي:...
خزائي از عناصر سابقه دار وزارت اطالعات است .وي در دوران دري نجفآبادي
مدير كل اطالعات قم و مدير حوزه وزارتي بود .در دوران وزارت يونسي و سپس
محسني اژهاي جانشين معاونت ضد جاسوسي شد .در جريان تضاد بين باندهاي
حكومتي در مرداد 89خزايي براي مدتي از كار بركنار شد(.مراجعه شود به
محمدرضا شكري شمارة)78
46ـ خليلي:...
پاسدار خليلي از نگهبانان سلولهاي انفرادي اوين است .وي به اتفاق هدايتي،
کردي و دفتري ،اين مسئوليت را به عهده داشته است .خليلي به کمک گارد
سياهپوش (نيروهاي سرکوب جديد)  ،دستور و طرح سرکوب را كه منتسب به
شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه است اجرا كرده.
39

47ـ دفتري:...
پاسدار دفتري از نگهبانان سلولهاي انفرادي اوين است .و در پيشبرد طرح سركوب
زندانيان با خادم ،مدير داخلي اوين ،و پاسداران ديگر همچون کردي و دفتري
همكاري داشته است.
48ـ دهقان:...
اين مزدور در بخش حراست دانشگاه عالمه به لو دادن و دستگيري دانشجويان
مبارز مشغول است .وي معاون سيدي رئيس حراست دانشگاه ميباشد و در
توهين و فحاشي و برخوردهاي خشن و وحشيانه با دانشجويان معروف است.
(مراجعه شود به صدرالدين شريعتي شمارة)75
49ـ راجي :...
راجي رئيس بند بدنام  240اوين بوده است
50ـ راجي: ...
مستشار ديوانعالي و صادر كننده حكم اعدام حجت زماني
51ـ رحمتي اماناهلل:
رحمتي از بازجويان خرم بوده است كه به علت خوشخدمتي در شكنجه گري به
وزارت اطالعات در تهران منتقل شده است.
52ـ رمضاني غالمحسين:
فرمانده سابق سازمان حفاظت و اطالعات نيروي انتظامي و رئيس فعلي سازمان
حفاظت و اطالعات سپاه پاسداران(مراجعه شود به رضا سراج شمارة)65
53ـ رياحي مهدي:
از پرسنل وزارت اطالعات و از بازداشت شدگان پرونده قتلهاي زنجيرهاي
54ـ ريايي:...
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ريايي از مسئوالن زندان اوين و معاون «اندرزگاه  »8اين زندان است كه در ضرب
و شتم دانشجویان دربند نقش فعال دارد .وي هنگام انتقال زنداني سياسي احمد
قصابان به همراه سروكيل بند هشت ،حميد منزهيان ،وي را مورد هتاكي قرار
داد و كتك زد( .مراجعه شود به حميد منزهيان شمارة)135
55ـ زارع كمال:
كمال زارع بعد از عباس خانيزاده در سال 84به رياست زندان اوين برگزيده شد.
وي قبال رياست زندان كرج را به عهده داشت(مراجعه شود به عباس خاني زاده
شمارة)43
56ـ زارع بيدكي محمود:
از عناصر اطالعاتي و نزديك به قاضي حداد
57ـ زارع دهنوي قروه حسن:
حاج حسن زارع دهنوي قروه (معروف به قاضي حداد) از دهة 60در كشتار و
شكنجه زندانيان سياسي حضوري فعال داشته است .او در كنار الجوردي به
دادياري در شعبات مختلف اوين و گوهردشت اشتغال داشت و با قساوتي بي حد
و مرز حكم بر شكنجه و كشتار مجاهدين و مبارزين ميداد .به طور خاص وي در
قتلعام سال 67نقشي فعال داشت .وي فردي بسيار فاسد است و در سال« 68به
دليل فساد مالي و اخالقي» از اوين به «ستاد فرمان حضرت امام» منتقل شد.
در آنجا هم به خاطر اختالسهاي زيادش اخراج ،و به دادگاه به اصطالح انقالب
رفت و بر كرسي رياست شعبه 26آن تكيه زد .در دادن حكم اعدام و شكنجه وي
به قدري بي محابا است كه در بين همكاران خود به بيمار رواني(موجي بودن)
مشهور است.
او به خاطر اين شقاوت بسيار مورد اعتماد خامنهاي است و رسيدگي به پروندههاي
بسياري از مجاهدين و مبارزين به وي سپرده شده است .وي هم چنين مسئوليت
رسيدگي به پرونده ساير گروهها را داشته است .حداد در 19تير 85از سوي قاضي
سعيد مرتضوي ،دادستان عمومي و انقالب تهران ،به معاونت امنيت دادسراي
عمومي و انقالب تهران منصوب شد.
حداد در وقاحت و دروغپردازي نيز گوي سبقت را از همگان ربوده است .او در
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21تير 86در گفتگو با خبرگزاري ايرنا دربارة بند 209گفت« :بند ۲۰۹زندان اوين
يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيااست ،برخي زندانيان به ما ميگويند تا آنها
را بهاين بند زندان منتقل کنيم .بند  ۲۰۹به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل
مقايسه نيست ،اين بند به صورت کامال مجهز نگهداري ميشود.
درموردسلول انفرادي هم آن طور که گفته شد ،واقعًا اينطور نيست ،در برخي
موارد به دستور قاضي ،متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود
نگهداري ميشوند».
حداد مبتكر و مجري طرح «تشکيل دادسراي ويژه امنيت» است .در اين طرح
«رسيدگي به پروندههاي امنيتي تمرکز بيشتري خواهد يافت» حداد گفته است:
«معاونت امنيت دادستاني تهران در طول نهادهاي ديگر امنيتي فعاليت ميکند و
هيچگاه خود را در عرض ديگر نهادهاي امنيتي نميبيند .چنانچه وزارت اطالعات
و هر نهاد امنيتي ديگر بخواهد ،اقدام قضايي انجام دهد بايد از قاضي حکم داشته
باشد و هيچ کار قضايي در نهادهاي امنيتي بدون دستور قاضي انجام نميشود»
در سالهاي اخير نيز حداد به صدور احكام ظالمانه و حتي غارتگرانه اموال زندانيان
سياسي مشغول بوده است .در سال 86قاضي حداد دستور فروش و بستن منزل
و مجتمع آموزشی پرتو حکمت متعلق به آقاي ارژنگ داودی را صادر كرد و به
خانواده او اجازه نداد حتي وسائل شخصيشان را با خود ببرند .اين قبيل فشارهاي
ضد انساني به زندانيان در زمرة شكنجههاي روحي و رواني آنان محسوب ميشود
و كليه دست اندركاران اين قبيل شكنجهها كار شكنجهگران رژيم آخوندي را
انجام ميدهند.
آقاي ارژنگ داوودي در نامه افشاگرانه خود نوشته است« :من ارژنگ داودی
زندانی سیاسی زندان رجائی شهر قربانی ستم بارگی فقیه خونخوارم ،با توجه به
 2پروندة متشکله علیه اینجانب؛ اول به شماره ط د  83 /7232 /مطروحه در
شعبة 26دادگاهانقالب تهران به ریاست قاضی وقت حسن زارع دهنوی معروف
به قاضی حداد و دومی به شماره ط د  86/8983/مطروحه در شعبة 15دادگاه
انقالب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی قروه و با اعالم اسامی نامبرده در
ذیل توجه همگان را به شرح مختصری از مظلمه جلب می نمایم».
در اطالعيه فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران(3ارديبهشت )89آمده است:
«حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد از جمله کسانی است که جوانان
دستگیر شده را به اردوگاه مرگ کهریزک منتقل میکرد ،اقدام به تشکیل گروهی
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نموده است که اموال گرفته شده از مردم را تحت عنوان فروش به نامهای دیگری
ثبت میکند تمامی این افراد از مامورین وزارت اطالعات ،سپاه و حراست قوه
قضائیه میباشند .نام 3نفر از آنها که به قرار زیر میباشد  .خانمی بنام نسرین
کیانی که واسط اصلی حسن زارع دهنوی است و توسط این فرد اموال مردم
که پلمپ شده است به نامهای دیگری به ثبت رسانده میشود  .فرد دیگری
که کامران ارضپیما از عناصر اطالعاتی و از زمینخوار معروف تهران میباشد
بعضی از اموال غیر منقول توسط این فرد به فروش میرسد .او به خاطر رقابت
بین باندهای مختلف در حال حاضر تحت تعقیب میباشد .منزل آفای دوادی
توسط نسرین کیانی که از نزدیکان و معتمدین حسن زارع دهنوی است ابتدا در
اختیار کامران ارضپیما قرار میگیرد و او آن را به نام فرد دیگری بنام محمود
زارع بیدکی است ثبت میکند.گفته میشود تا به حال صدها مورد از فروش
اموال پلمپ شده توسط حسن زارع دهنوی صورت گرفته است» .حداد يكي از
بازجويان و «رسيدگي كنندگان» به پرونده دستگيرشدگان قيام  88بود .قاضي
حداد و معاون وي حيدريفر در آن روزها به کرات در بازجوييها شركت داشت و
پروندهها را شخصا پيگيري ميکردند.
58ـ زرگر احمد:
آخوند احمد زرگر قاضي رسيدگي به پرونده هاي دستگيرشدگان سياسي است و
در سال 87به رياست شعبه  36دادگاه تجديد نظر برگزيده شد.
59ـ زندي:
معاون شكنجه گاه كهريزك سروان پاسدار
60ـ زينعلي:...
پاسدار زينعلي از شكنجهگران بدنام سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت است .وي
به خاطر سفاكيهايش مورد نفرت بسيار زياد زندانيان ميباشد .در جريان تهاجم
پاسداران به بندها وي همواره شركت داشته .نامبرده يك بار در 14ارديبهشت89
توسط زندانيان معترض تنبيه قرار شده و به بهداري زندان منتقل ميشود.
(مراجعه شود به پاسدار آقايي شمارة)3
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61ـ ساالركيا محمود:
از معاونين دادستاني در دوره سعيد مرتضوي .وي شاگرد خياط بوده است و بدون
داشتن مدرك تحصيلي ،به مقام قضايي رسيده.
62ـ ستاريفر:
ستاريفر رئیس دفتر قاضي جالد پيرعباسي است .اما در واقع از ماموران وزارت
اطالعات ميباشد كه جهت جاسوسي در دادگاه انقالب مستقر شدهاست( .مراجعه
شود به پيرعباسي شمارة)31
63ـ ستوده عباس:
عباس ستوده از اعضاي وزارت اطالعات رژيم و يكي از بازجويان اصلي زندان اوين
ميباشد .گوشهاي از اعترافات خود او ،كه براي تهديد زندانيان به آنها گفته شده
است ،بهترين معرف وي ميباشد«:من همان هستم كه دهه  60از سقف شماها
را آويزان ميكردم و آنقدر ميزدم كه يا حرف بزنيد يا بميريد...من حتي بر عليه
پايگاههاي مجاهدين در عراق عمليات نظامي داشتهام و تعدادي را در همان عراق
كشتهام و جاي تركش نارنجكهايشان هم روي پاهايم وجود دارد»
64ـ سخي مجيد:
مجيد سخي از اعضاي وزارت اطالعات رژيم است كه از اولين سالهاي حاكميت
آخوندي در دستگاههاي سركوب و اطالعاتي فعاليت ميكرده است .مجيد سخي
در جريان درگيريهاي امجديه سال 59يك چشمش را از دست داده و يك چشم
وي مصنوعي است .به گزارشهاي رسيده مادر و يك خواهر وي نيز از شكنجهگران
بودهاند.
65ـ سراج رضا:
رضا سراج از شكنجهگران و بازجويان كاركشته رژيم ضد بشري است .او سوابق
ممتدي در بازجوييها و شكنجهها داشته است .سراج عالوه بر بازجویي ،در سازمان
حفاظت و اطالعات سپاه پاسداران انقالب ،رياست مركز اطالعات قرارگاه ثاراهلل،
ریاست سازمان بسیج دانشجویی را نيز به عهده داشته و يكي از نويسندگان
مقاالت سايت خبرگزاري فارس است .براساس گزارشهاي منتشر شده« :پروندة
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رضا سراج در نهادهای امنیتی کشور ،دارای مهر "به کلی سری" است» او در
سال  1378در ايجاد پرونده وبالگنويسها توسط سازمان اطالعات موازي دست
داشت.
66ـ سعيدي عباس:
عباس سعيدي پاسداري است كه رياست بند 6اوين را داشته است .وي از عناصري
است كه در سركوب زندانيان سياسي و اعمال فشار برآنها و شكنجه و روحي و
جسمي آنان نقش بسيار فعالي داشت .از جمله اين سركوبهاي ضدانساني ميتوان
به سركوب خونين زندانيان در بهمن  87اشاره كرد.
از جمله مواردي از جنايات عباس سعيدي گزارش شده است مربوط به سركوب
خونين زندانيان در بهمن 87است .براساس يك گزارش منتشر شده« :در حدود
دو هفته پیش زندانیان بند  6زندان گوهردشت نسبت به شدت یافتن اقدامات
سرکوبگرانه در این بند اقدام به اعتراضات گستردهای نمودند .که با یورش گارد
ویژه زندان مواجه شدند گارد ویژه زندان زندانیان این بند را مورد یورش وحشیانه
قرار دادند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی از آنها را به
حفاظت زندان منتقل کردند .زندانیان که به حفاظت و اطالعات زندان منتقل
شده بودند تحت شکنجههای شدید جسمی قرار گرفتند .و سپس آنها را به
سلولهای انفرادی بند يك ،شکنجهگاه مخوف زندان گوهردشت منتقل کردند.
از دو هفته پیش که آنها را بهاین شکنجهگاه منتقل کردند تا به حال از شرایط
و وضعیت آنها خبری در دست نیست .تعداد زندانیانی که به سلولهای انفرادی
بند يك معروف به سگدونی اتتقال داده شدند 6نفر میباشند و اسامی تعدادی
از آنها به قرار زیر میباشد.1:احمد قائمی .2اسدجمالی  .3حسین وفائی .4سید
حسن حسینی پور میباشند.سنین تمامی افراد فوق زیر  30سال میباشد .فردی
که در سرکوب زندانیان این بند نقش مستقیم داشت بنام عباس سعیدی رئیس
بند  6این زندان میباشد» .همچنين براساس اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي
مقاومت (27ارديبهشت )88دژخيم عباس سعيدي از جمله فرماندهان اصلي
شكنجه زندانيان بوده است .در اين اطالعيه آمده است « :زندانيان بيدفاع در بند
6زندان گوهر دشت كرج ،مورد حمله و ضرب و شتم گروهي از شكنجهگران به
سركردگي سعيدي رئيس اين بند ،قرار گرفتند .مزدوران سپس 13تن از زندانيان
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از جمله صالح الدين جعفري زنداني ْکرد را به سلولهاي انفرادي بند يك منتقل
کردند» .نامبرده در كنار خادم ،آخريان ،مغنيان ،رؤساي بندهاي يك و دو و چهار
گوهردشت اين سركوب خونين را اعمال كرده است.
67ـ سعيديفر ناصر:
ناصر سعيديفر از افسران پاسدار در زندان مركزي اصفهان است .وي فردي بسيار
قسيالقلب است كه با دست باز زندانيان را تا حد مرگ شكنجه ميكند .از جمله
در ارديبهشت 88وي به اتفاق پاسدار كرمي ،رئيس بند افاغنة اين زندان و اسدي،
افسر نگهبان پاسدار بند سه اين زندان ،يكي از زندانيان بيمار را به حدي كتك
ميزنند كه وي جان ميدهد .زنداني جان باخته احمد عليزاده نام داشته و به
دليل بيماري و تب و لرز قادر به خواب نبوده است .پاسدار سعيديفر به اتفاق دو
جنايتكار ديگر با شقاوت تمام او را زير كتك ميگيرند .زنداني بيدفاع از پلهها
به پايين پرتاب شده و سرش به زمين ميخورد و دچار تهوع ميشود .سعيديفر
او را رها كرده و به خارج بند ميرود .ساير زندانيان به او مراجعه كرده و وضعيت
وخيم زنداني را ميگويند .سعيديفر پاسخ ميدهد« :هروقت مرد به من خبر
دهيد» و زنداني جان ميدهد.
68ـ سليماني سهراب:
پاسدار جنايتكار سهراب سليماني رئيس سازمان زندانهاي استان تهران است.
وي نه تنها از آمران شناخته شده و شقي شكنجه زندانيان سياسي است كه خود
همراه ساير جالدان و دژخيمان در صحنه حضور داشته و به كرات آنان را مورد
ضرب و شتم و تهديد و توهين قرار داده است .مثال در 9ارديبهشت  86پاسدار
سليماني به همراه تعدادي از دژخيمان تحت فرماندهياش به سلول زندانيان
سياسي در زندان گوهردشت يورش برد .سليماني جنايتكار در اين حمله زنداني
سياسي آقاي بهروز جاويد تهراني را تهديد كرد و گفت« :تو را جايي ميفرستيم
تا بفهمي زندان يعني چه؟» چند ماه بعد يعني در 20دي 86زندانيان بند دو
زندان گوهردشت مورد تهاجم وحشيانه دژخيمان قرار گرفتند زندانيان سياسي
افشين بايماني ،عليرضا كرمي خيرآبادي و بهروز جاويد تهراني به شدت مضروب
و به سلولهاي انفرداي منتقل شدند .دکتر سيد مصطفي علوي و خالد حرداني(دو
زنداني سياسي ديگر) در اعتراض به اين رفتار ضدانساني اعالم اعتصاب غذا
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كردند.
بيانيه اين زندانيان برخي از ابعاد جرائم سهراب سليماني را برمال ميكند.
«بيانيه اعالم اعتصاب غذا در زندان گوهردشت کرج
پيرو مکاتبات عديده و بالاقدام و بدون پاسخ قبلي  ،اينجانبان زندانيان فوق بنابه
داليل زير از تاريخ  20دي  1386اعالم اعتصاب غذاي تر نموده و مسئوليت عواقب
و تبعات ناشي از آن را متوجه آقاي سهراب سليماني و علي حاج کاظم ميدانيم.
شايان ذکر است اين اعتصاب بر خالف ميل باطني و بدليل عدم پاسخگويي
مسئوالن امر ميباشد.
دليل اعتصاب خويش را به قرار زير اعالم مينماييم:
 .1عدم تفکيک و طبقهبندي بر اساس آيين نامههاي جاري و ابالغيه قوة قضائيه
و نگهداري در بين مجرمان خطرناک و عادي
.2جلوگيري از معالجه و درمان و استفاده از مرخصي استعالجي و قانوني
.3موضوع ماده  229آيين نامه زندانها که انتقال بي دليل و بي مورد خارج از
چهارچوب آيين نامه زندان که انتقال زنداني از زنداني به زندان ديگر و از بندي
به بندي ديگر.
 .4فقدان و عدم تامين جاني با توجه به وضعيت زندان رجائي شهر و حوادث
جاري در زندان فوق
توجها اعالم ميدارد که نگهداري اينجانبان در زندان رجائي شهر بر خالف تمام
اصول انساني ،قانوني ،شرعي و اخالقي است و عواقب امر در هر حال متوجه امور
کل زندانها است و رئيس زندان رجائي شهر ميباشد.
دکتر سيد مصطفي علوي و خالد حرداني
زندانيان امنيتي زندان رجائي شهر کرج
 21دي »1386
براي شناخت بيشتر پاسدار شكنجهگر سهراب سليماني ،به يك نمونه ديگر از
برخوردهاي او با يك زنداني سياسي ديگر ،آقاي بابك دادبخش ،اشاره ميكنيم.
ايشان به علت شدت فشارهاي ضدانساني دست به يك اعتصاب غذاي 46روزة
موفق زدند و در پايان با سرفرازي توانستند به خواستهاي مشروع خود برسند .ذيال
بخشهايي از نامة آقاي دادبخش خطاب به سهراب سليماني را نقل ميكنيم:
«جناب آقاي سهراب سليماني رياست محترم سازمان زندانهاي استان تهران
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احترامًا اينجانب بابک دادبخش متهم پرونده  84/7533ط د که به اتهام اقدام
عليه امنيت کشور بازداشت ميباشم  21بار با انواع و اقسام برچسبها به بدترين
زندانها و بدترين شرايط تبعيد گرديدم هيچگاه نتوانستم دليل اين خشونت را
نسبت به خود درک نمايم  .و اين که امضاي حضرتعالي را در آخرين دستور
انتقالم به زندان رجايي شهر ديدم که در مورخه  86/9/13طي نامه شماره
 78/77/1دستور داديد که  :تحت شرايط جاري نامبرده در اسرع وقت تحت
ضوابط به زندان رجايي شهر منتقل شود و زير دستور جنابعالي را هم معاونت
امنيت جناب آقاي قويچ (قورچيان) دستور تاکيدي عنايت فرمودند و اکنون چند
سئوال:
ميتوان بپرسم طبق کدام قوانين و ضوابط اينجانب 21بار بين 3زندان تهران
در طي 3سال نقل و انتقال شدم؟ ميخواهم بپرسم چگونه است که بيش از
45روز است ممنوع تلفن و ممنوع مالقات ميباشم؟ ممنوعيتي که کسي دليل
آن را نميگويد يا نميداند تنها گفته ميشود ما نيز ميدانيم ممنوعيتهاي شما
غير قانوني است ولي قدرتهاي باالدست بصورت تلفني دستور دادهاند که تلفن و
مالقاتي نداشته باشي .
از شما ميپرسم کدام قانون اين اجازه را به سازمان زندانها داده است که بعنوان
ترفند جهت ساکت کردن يک زنداني سياسي او را از زندان اوين به زندانهاي ديگر
بفرستيد و آنها را در بين مجرمين خطرناک و متجاوزين به عنف  ،قتلهاي فجيع
و حتي قاتلين داراي جنون آني که همگي به اعدام محکوم شده بودند و منتظر
اجراي حکم اعدام ميباشند بفرستيد؟
آيا علت تبعيد من و اين شکنجه اين است که با خبرنگاران و بازديدکنندگان در
مورد مشکالت زندان صحبت کردهام ؟ يا اين که به مافياي زندان و فروشگاهها و
کارچاقکنها اعتراض کردهام؟ و شما از طرح اين مسائل در مقابل بازديدکنندگان
ناراحت هستيد؟ يا اين که چون من نواميسم را براي سوء استفاده قراردادن افراد
فرصتطلب در کالبد ادارهتان فراهم نساختهام؟
اگر نگرانيهاي شما موارد باالست عرض ميکنم که کم نيستند آزاديخواهان قلم
به دستي که ميبينند و مينويسند فعاليت زندانهاي فاسد شما را و شما نيز
بايد روزي پاسخگوي اعمالتان در برابر آنان باشيد  .اگر مشکل شما اين است
که خفه شويم در مقابل بازديدکنندگان و خبرنگاراني که اکثرًا نيز از عمال خود
شما محسوب ميگردند و در مقابل آنان فقط از محاسن شما تعريف کنيم آن
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هم به روي چشم اگر صحبت کردن از مافياي زندان ،توطئهگران ،کارچاقکنها
و فروشندگان مواد مخدر در برابر بازديدکنندگان ممنوع است آن هم به روي
چشم .نميدانستم که قلمرو آنان محدوده شما نيز محسوب ميشود و اگر مشکل
ديگر شما جذب نشدن نواميس (براي يک خواسته کوچک آنقدر بيايند و بروند
تا آخر يکي از متوليان آن سيستم بتواند آنها را براي خواسته خود تحت لواي
قانون و موقعيت تحت تجاوز و تعرض قرار دهد) است که تن به خواستههاي شما
نخواهيم داد زيرا که از جنس شما نيستيم.
در آخر اميدوارم با توجه به اين که براي احقاق حق خودم و ساير زندانيان
سياسي راهي جز دوختن لبانم نداشتم مرا درک نمائيد و به يکي از جالدان
نامرئي خود طي دستوري شفاهي و تلفني سفارش نکنيد که براي تحقير هر چه
بيشتر ،مرا نيز به يکي از حلقهها ي مفقود دهها قتل بدون متهم که در سلولهاي
انفرادي زندان رجايي شهر رخ داده و ميدهد بپينوندم و يا مثل چندين زنداني
که براي تنبيه هر چه بيشتر با شورتشان آنها را در رجايي شهر به دار آويختند
مرا به دار نياويزيد».
69ـ سليمي محمد:
محمد سليمي دادستان ويژه روحانيت است .او و همكارش به خاطر اعمال فشار بر
آيتاهلل بروجرودي جنجال بسياري به وجود آوردند .چيزي كه آبروريزي بسياري
براي خامنهاي به بار آورد(.مراجعه شود به جعفر قدياني شمارة)108
70ـ سوادكوهي مجتبي:
بنا بر گزارشهاي منتشره وي يكي از بازجويان كيانوري ،رهبر حزب توده  ،بوده
است.
71ـ سودمند:...
سركردة يكان انتظامي زندان اوين و از دست اندركاران شهادت مجاهد شهيد
حجت زماني.
72ـ سيانپور اصغر:
دژخيم اصغر سيانپور از شكنجهگران قديمي و پاسداران شناخته شده در اصفهان
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است .وي در سال 87به اتفاق يك شكنجهگر ديگر به نام عبداللهي مسئوليت
اردوگاهاسدآباد ،موسوم به الجوردي ،را در اصفهان به عهده داشت .شايان يادآوري
است كه اين اردوگاه محل بيگاري كشيدن از زندانيان است و آنها را دست و پا
بسته به اين اردوگاه منتقل ميكنند( .مراجعه شود به عبداللهي شمارة).97
73ـ سيدحسيني:...
افسر نگهبان كهريزك
74ـ سيدي:...
از بازجويان وزارت اطالعات است كه در سال 86به دانشگاه عالمه منتقل شده
و رياست حراست آنجا را به عهده گرفته است .وي در شكنجه جسمي و روحي
زندانيان دست داشته است و در پست رياست حراست خود دانشجويان مبارز
را بازجويي كرده و آنها را به وزارت اطالعات معرفي ميكند(.مراجعه شود به
صدرالدين شريعتي شمارة).75
75ـ شريعتي صدرالدين:
مزدور صدرالدين شريعتي از عناصر سر سپرده عقيدتي سياسي سپاه است .وي
براثر خوشخدمتيهايش به رياست دانشگاه عالمه برگزيده شده و از آن پس نقش
بسيار فعالي در سركوب و لو دادن دانشجويان داشته است .بسياري از دانشجويان
مبارز براثر لو دادنهاي وي به زندان افتاده و به زير شكنجه رفتهاند .يكي از اين
دانشجويان آقاي سعيد فيضاهللزاده نام دارد كه در اسفند ماه 86براثر جاسوسي
شريعتي دستگير و به بند دو  209منتقل شده و زير شكنجه قرار گرفته است .در
اطالعيهاي كه از سوي فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران (28اسفند)86
در اين باره منتشر شده آمده است « :افرادی که در پرونده سازی و دستگیری او
نقش کلیدی داشتند عبارتند از صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه (یا به گفته
دانشجویان رئیس پادگان) که فاقد هرگونه تحصیالت دانشگاهی است .سوابق
این فرد بنابه گفتة فعالین دانشجوئی از مسئولین سیاسی عقیدتی سپاه پاسدارن
بوده و در طی انتصاب او به این سمت در دانشگاه موج تعلیقها  ،احضارها وشدت
بخشیدن به فضای سرکوب و بکار گرفتن بازجویان وزارت اطالعات به عنوان
رئیس حراست دانشگاه و سایر اعمال غیر انسانی در بین دانشجویان شهرت یافته
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است» .شريعتي و بازجويان مستقر در حراست اين دانشگاه از قبيل سيدي و
دهقان از جمله شاكيان خصوصي آقاي سعيد فيض اهلل زاده بودهاند(مراجعه شود
به سيدي و دهقان شماره هاي 74و )48
76ـ شعباني: ...
شعباني از پاسداربندهاي زندان گوهردشت است .او وظيفه دارد كه زندانيان
سياسي را مورد آزار و شكنجه قرار دهد .يكي از مواردي كه پاسدار شعباني با
شقاوت اعمال كرده است در تيرماه  89محروم كردن زنداني سياسي علي معزي
از ويزيت دكتر ميباشد .يادآوري ميكنيم كه آقاي معزي براثر شكنجههاي
متعدد ساليان زندانش به بيماريهاي متعددي مبتال است كه وضعيت سالمتي او
را به شدت مورد تهديد قرار ميداد .اما وقتي به بهداري زندان گوهردشت مراجعه
ميكند او را از ويزيت دكتر محروم ميكنند و پاسدار شعباني او را عليرغم درد
شديد و ادرار خون با خشونت به داخل بند برميگرداند.
77ـ شكاري محمد:
محمد شكاري رئيس سابق زندان گوهردشت بود .وي عالوه بر دست داشتن در
سركوب و شكنجه زندانيان از رؤساي مافياي تجارت سكس و فروش دختران
جوان دستگير شده در خيابانها و فرستادن آنها به دبي بوده است . .اين جنايتكار
به اتفاق محمود مغنيان و ديگر شكنجهگران زندان ،دختران جوان زنداني را به
قصد سودجويي به كشورهاي خليج فارس ميفرستاد .اين عمل در سال 82لو
رفته .رژيم مجبور شد براي بستن دهان باندهاي رقيب مدتي وي را دستگير كند.
وي در زندان سردمداري يكي از باندهاي بسيجي عليه زندانيان را به عهده گرفت.
خبرگزاري هرانا(9خرداد )89دو ويدئو از شكنجه زندانيان را منتشر كرد كه در آن
نقش محمد شكاري در اعمال وحشيانه عليه زندانيان برمال ميگرديد.
78ـ شكري محمدرضا:
محمدرضا شكري متهم رديف 19قتلهاي زنجيرهاي است .وي پس از لو رفتن
پرونده اين قتلها از كار بركنار شده بود .شكري اهل مازندران و از همكاران و
دوستان قديمي رحيم مشايي در وزارت اطالعات است .در مرداد 89پس از
اوجگيري درگيري باندهاي رقيب حكومتي ،احمدي نژاد با حكمي كه به امضاي
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رحيم مشايي است «حبيب اهلل» ،و چند نفر ديگر را از پست خودشان در وزارت
اطالعات بركنار ميكند .محمدرضا شكري ،كه در آن زمان مدير كل اطالعات
استان تهران بود ،به جاي «حبيب اهلل» برگزيده ميشود.
79ـ شكري:...
شكري رئيس بند 6زندان گوهردشت است .وي از شكنجهگران اين زندان
ميباشد و در شكنجه زنداني سياسي رسول بداقي ،معلم دستگير شده ،نقش
فعال و مستقيم داشته است .وي همچنين در شكنجه يكي از زندانيان بي دفاع
كه از ناراحتي روحي شديد رنج ميبرد دست داشته است .يادآوري ميكنيم كه
مهدي عابدينينژاد25 ،ساله ،زنداني رواني است كه بنابرتشخيص دكترها بايد
در بيمارستان رواني بستري شود اما شكري نه تنها از اين كار خودداري ورزيده
بلكه در 2خرداد 89وي را به خاطر در آوردن لباسهايش با كابل و ميله آهني و
باتون برقي مورد شكنجه و آزار قرار داده است .شكري سفاك او را به همراه افسر
نگهبان پاسدار شيخي و پاسداربندي به نام عقبايي به مدت طوالني مورد شكنجه
قرار داده است.
80ـ شيخ علي:
علي شيخ از بازجويان سفاك زندان اوين است .او به نام سعيد شيخان شناخته
شده است .براساس گزارشهاي منتشر شده افرادي كه شيخ از آنها بازجويي ميكند
براثر شدت شكنجههاي طاقتفرسا دچار عارضههاي جسمي شديد ميشوند و
مدتهاي مديد از بابت عوارض آن رنج ميبرند .مثال در سال 80ياسر مجيدي،
زنداني سياسي را در كرج دستگير ميكنند .در اوين علي شيخ و بازجوي سفاك
ديگري به نام محبي ،او را آن چنان شكنجه ميكنند كه دچار بيماريهاي متعدد
جسمي و رواني ميشود .شيخ به اصرار از دستگيرشدگان تحت بازجويي خود
ميخواهد تا با وزارت اطالعات همكاري كنند.
81ـ شيخها احمد:
احمد شیخها معروف به «احمد نیاکان» یا «تفتازانی» از اعضای تیم بازجویی
وزارت اطالعات است .در جريان رسوايي قتلهاي زنجيره اي وي به اتفاق جواد
عباسي به خاطر شكنجه افشا شد(رجوع شود به جواد عباسي شمارة)96
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82ـ شيخي:...
شيخي از پاسداران شكنجهگر بند 6زندان گوهردشت است .وي تحت مسئوليت
پاسدار شكري و به همراه پاسدار عقبايي با ميله و كابل و باتون به شكنجه يك
زنداني بيمار به نام مهدي عابدينينژاد اقدام كرده است و او را طوري مضروب
كرده كه به گزارش منتشره « قادر به راه رفتن نبود و با کمک سایر زندانیان
حرکت می کرد.تن این زندانی بی دفاع زخمی،خونین و کبود بود و از درد قادر
به نشستن دراز کشیدن نبود»(.مراجعه شود به شكري شمارة)79
83ـ شيرخاني:...
پاسدار بند يك گوهردشت
84ـ صادقي محمد:
از مديران زندان اوين .معاون آموزشگاه اوين تا سال 65بعد در مديريت آن نقش
فعال داشته است
85ـ صداقت فرج اهلل:
از مديران زندان اوين
86ـ صالحي علي:
علی صالحی از جمله دست اندركاران غارت اموال زنداني سياسي ارژنگ داوودي.
وي در سال 85کاندیدای عضویت در شورای تهران بود .همچنين مدیر عامل
باشگاه ورزشی پیام در استان خراسان و رئیس یک بنیاد جعلی بنام آینده سازان
نوید بوده است(.نامه ارژنگ داوودي 4ارديبهشت)89
87ـ صلواتي ابوالقاسم:
دژخيم ابوالقاسم صلواتی يكي از چند قاضي دادگاههاي به اصطالح انقالب است
كه در صدور احكام اعدام و شكنجه و سركوب زندانيان مشهور است .وي رئیس
شعبه ۱۵دادگاه انقالب و دادرس علیالبدل دادگاههای عمومی تهران است .به
طور خاص بعد از قيام 88رياست بسياري از دادگاهها را به عهده داشت و نزد
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دستگيرشدگان و خانوادههايشان به صدور احكام سنگين شهره است.
او با شادماني از صدور احكام اعدام توسط خودش ياد ميكند و بسياري توسط
او به جوخههاي دار سپرده شدهاند .از جمله اين افراد ميتوان از محمدرضا علی
زمانی و آرش رحمانیپور و سه تن از متهمان انفجار در شیراز (فروردین )۱۳۸۷
نام برد كه به حکم او اعدام شدند.
88ـ ضيغمي عبداهلل:
عبداهلل ضيغمي سرادر سپاه پاسداران است و از جمله افراد شركت كننده در
غارت اموال آقاي داوودي (نامه ارژنگ داوودي 4ارديبهشت)89
89ـ طاهري طه:
طه طاهري(مسعود صدر االسالم) ،يكي از چهرههاي پشت پرده کهریزک است.
وي در قضيه محاكمه كرباسچي  ،شهردار تهران ،همراه با پاسدار نقدي در
شكنجه شهرداران دست داشت .اين پاسدار جنايتكار از سازماندهندگان اصلي
لباس شخصيهاست كه در جريان قيام وحشيانه به مردم حمله كردند و بسياري
فجايع آفريدند.
90ـ طباطبايي قياسي:...
پاسدار طباطبايي قياسي در سپاه درجه سرداري دارد .آقاي ارژنگ داوودي زنداني
مقاوم در نامه مورخ 4ارديبهشت 89خود ،طباطبايي قياسي را از «افراد معاونت
منحلة امنيت» معرفي كرده است.
91ـ طباطبايينژاد محمود:
محمود طباطبايينژاد بازپرس شعبة 12دادسراي انقالب در تهران است و براساس
نوشته آقاي ارژنگ داوودي ارژنگ (13ارديبهشت«)87يكي از شكنجهگران ارشد
رژيم واليت فقيه»
92ـ عارفي رضا:
رضا عارفي(عارفيان) با نام مستعار حاج حسن از بازجويان سفاك وزارت اطالعات
54

اسامي و مشخصات 150شكنجهگر

است كه در دستگيري ،ضرب و شتم و شكنجه زندانيان سياسي نقش فعالي
داشته است .بنابرگزارش سازمانهاي مدافع حقو ق بشري عارفي در دستگيري
آقاي عليجان گرايي(از زندانيان دهه )60در تير ماه 87نقش فعال داشته است.
عارفي ،فرزند آقاي گرايي به نام محسن را نيز دستگير و شكنجه و به مدت
8ساعت بازجويي كرده است .فعالين حقوق بشر در گزارش خود نوشته است«:رضا
عارفي در حين بازجوئي و در مقابل چشمان فرزندش آقاي گرايي را مورد ضرب
و شتم و اهانت قرار دادند که با اعتراض فرزندش مواجه گرديدند آنها محسن
را وحشيانه مورد شکنجه قرار دادند .سپس اين 2زنداني سياسي را به نويد
خديوي معاون حفاظت و اطالعات زندان تحويل دادند .خديوي معاون حفاظت
و اطالعات زندان آقايان عليجاني و محسن گرايي را به سلولهاي انفرادي بند
يك شکنجهگاهي که اخيرا توسط حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت کرج برپا
گرديده است انتقال دادند» .همچنين« :رضا عارفي بازجوي خانواده گرايي ،خانم
شهناز کيپور مادر خانواده را تحت فشار و مورد تهديد قرار داده است که در
صورت خبر رساني فرزندانشان (احسان گرايي 17ساله و آتنا گرايي 13ساله) در
مورد وضعيت پدر و برادرشان آنها را دستگير و به زندان منتقل خواهند کرد».
در اطالعيه «فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران»(4تير )87از جمله درباره
رضا عارفي آمده است «:آقاي علي جان گرايي و همسر شان خانم شهناز کيپور
در  17فروردين ماه توسط رضا عارفي از بازجويان وزارت اطالعات در خيابان با
ضرب وشتم و اهانت دستگير و به سلولهاي انفرادي بند سپاه زندان گوهردشت
که شرايطي همانند بند دو  209دارا است و در کنترل بازجويان وزارت اطالعات
است منتقل گرديدند20 .فروردين ماه بازجو رضا عارفي به محسن گرايي فرزند
اين خانواده زنگ ميزند و به او ميگويد که براي پدرش لباس بياورد وقتي که
محسن به اداره اطالعات کرج براي دادن لباسهاي پدرش مراجعه ميکند دستگير
و به بند سپاه منتقل ميشود15 .ارديبهشت ماه باز هم بازجو رضا عارفي با خانم
آزاده گرايي دختر اين خانواده تلفني تماس ميگيرد و به او ميگويد براي آزادي
پدرش سندي بعنوان وثيقه بياورد تا پدرش آزاد شود  .وقتي که خانم گرايي با
سند به اداره اطالعات مراجعه ميکند او را دستگير و به سلولهاي انفرادي بند
سپاه منتقل ميکنند» .در ادامه اين اطالعيه آمده است« :رضا عارفي بازجوي
وزارت اطالعات کرج تا به حال با ترفندهاي مختلف سعي داشته که احسان را هم
دستگير و زنداني کند .رضا عارفي براي گرفتن اعترافات دروغين از اين خانواده
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آنها را تحت شکنجههاي وحشيانه جسمي و روحي قرار داد.
بازجويان وزارت اطالعات بهاين مسئله اکتفا ننمودهاند و اموال اين خانواده را به
تصرف خود در آوردهاند که از جمله آنها تصرف منزل و پارکينک اين خانواده
ميباشد».
همچنين رضا عارفي در 21آبان 87فرماندهي دستگيري علي معزي (57ساله) را
داشت .عارفي آقاي معزي را دستگير و به سلولهاي انفرادي منتقل كرد .به گزارش
«فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» آقاي معزي« دارای سوابق بیماریهای
کلیوی از قبیل هیدرونفروز ،سنگ کلیه ،تنگی هالت و کیست کلیه و نیز بیماری
چسبندگی و انسداد روده کوچک و واریس می باشد که از عوارض زندان سالهای
دهة  60است و طی این سالها چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است».
اما عارفي به رغم وضعيت وخيم آقاي معزي با شقاوت تمام مانع رسيدگيهاي
پزشكي الزم و درمان اين زنداني شد  .شايان يادآوري است كه آقاي معزي از
زندانيان دهه 60ميباشد كه در آبان  87توسط باند بازجويان وزارت اطالعات
(رضا عارفي و حاج كاميار) ربوده شد و به مدت 4ماه در انفراديهاي زندان گوهر
دشت به سر برد .عاقبت نيز در بهمن همان سال توسط دادگاه ضدانقالب كرج
توسط فردي به نام عاصف حسيني محاكمه و به 5سال زندان محكوم گرديد.
اتهام آقاي معزي ديدار او از فرزندش در اشرف ميباشد.
93ـ عالم راستي مهدي:
پاسدار مهدي عالم راستي پسر يكي از آخوندهاي حكومتي و از اعضاي حفاظت
و اطالعات قوه قضياييه است .وي در زمرة غارتگران اموال آقاي داوودي ميباشد
(نامه ارژنگ داوودي 4ارديبهشت)89
94ـ عامريان:...
پاسدار عامريان معاون سردار رادان در كهريزك بود.
95ـ عباسي حبيب:
پاسدار حبيب عباسي در ارديبهشت 89مسئول حافظت اطالعات اوين بود.
96ـ عباسی کنگوری جواد:
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جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده یا آملی از شكنجهگران اطالعات
سپاه است .زماني كه تعدادي از عناصر اطالعاتي رژيم به خاطر رسوايي قتلهاي
زنجيرهاي دستگير شدند عباسي زير نظر آخوند سالك مسئوليت سرتيمي
شكنجهگران دستگيرشدگان را به عهده داشت .پس از قتل سعيد امامي كه
تحت عنوان «خودكشي» اعالم شد همسر او  ،فهميه دري نوگورانی دستگير و
تحت بازجويي قرار گرفت .عباسي بازجوي او بود و فيلم يكي از اين بازجوييها
منتشر شد .عباسي در آن جا با نام «آملي» سمت سربازجويي را داشت .فيلم
به اندازهاي تكان دهنده بود كه حتي صداي خاتمي را هم در آورد و با فشار
او بود كه پرونده از دست عباسي به در آمد .البته چندي بعد عباسي يك جزوة
80صفحهاي حاوي اعترافات برخي كاركنان وزارت اطالعات را منتشر كرد كه
اغلبشان به فساد اخالق ،قتل و عمليات تروريستي و جاسوسي اعتراف كرده
بودند .اين جزوه نشان ميداد كه عباسي همة آن اعترافات را زير شكنجه از آنان
گرفته است .براي يافتن تصويري نزديك به واقعيت از اين دژخيم اعترافات يكي
از كاركنان وزارت اطالعات را عينا از  http://farsi.iranbriefing.netنقل
ميكنيم« :مهدي رياحي ،از پرسنل وزارت اطالعات و از بازداشت شدگان پروندة
قتلهاي زنجيرهای ،پس از آزادی از زندان روایتی را در جمع عدهای از حامیان
سعید امامی نقل کردهاست که بازخوانی آن ،پی بردن به شیوه بازجویی جواد
آزاده را بهتر امکانپذیر می کند“ :فقط يك صحنه را بگويم كه در حالي كه پاي
من تاول زده بود و كيسه خون شده بود ،از شالقهايي كه  2نصفه شب تمام
شده بود ،از اتاق تعزير آمدم [و] نميتوانستم راه بروم  .با زانو راه ميرفتم  .يكي
از آنها به اين آقا جواد آزاده گفت كه آقا جواد ،اين راببريم بهداري پوست پا را
بچينند خون را تخليه كنند .گفت نه ،ميبريم در اتاق با شالق خالي ميكنيم .
بردند با همان حالت پاهاي من را بستند به تخت و با كابلي كه زدند خون پاشيد
كه لباسهاي خودشان نجس شد .توي اون شرايط كه پاهاي مرا اونجوري ميزدند
 ،تمام كبود شده بود و توي دمپايي نميرفت و باد كرده بود ميآوردند دوباره
[دستبند] قپوني ميكردند  .قپوني تمام ميشد برميگشتيم اتاق تعزير …به من
فشار قپوني خيلي زيادي ميآوردند  .يه جوري ميشد كه از دو ساعت و نيم ،
دو ساعت و ربع كه ميگذشت با اينكه من توان جسميام در حد خودم خوبه بي
هوش ميشدم… باور كنيد اين دستهاي من اينقدر كه از پشت به هم نميرسيد،
جواد آزاده  ،اون مجتبي [اشاره به "مجتبی بابابی" یا «امیری» از اعضای تیم
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بازجویی] و احمد [«احمد نیاکان» یا «تفتازانی» ،از اعضای تیم بازجویی] بعضي
وقتها سه نفري دستهاي منو ميكشيدند كه صداي استخوانهايم در ميآمد.
تا اينكه اين قپوني را جا بندازند …در اين شرايط دست و پا حتي نماز هم
نميتونستم بخونم … اصال انگار ما كيسه بوكس يك آدم بوكسوريم كه ميخواد
تمرين كنه … .ميگفت اين دفعه محكم تر بود يا دفعة قبل؟ ميزدند و تمرين
ميكردند .حالتهاي مختلف با مشت خودش  .اصال نه بازجويي ميكردند نه چيزي
 .طوري شده بود كه مثال از آنجا رد ميشد در رو باز ميكرد ميآمد ميگفت
وايسا يك چك تراپي دارم! واي ميايستاد  20تا  30تا سيلي محكم ميزد ،به
توی دلم ميزد  .با لگد ميزد با مشت ميزد خسته ميشد و ميرفت بعد يكي
ديگر ميآمد ميگفت در دلت نزدند؟ دوباره ميزد … بحث تعزير [شالق] حاكم
شرع مثال ميگفتند  50تا [ضربه شالق]  .می گفت  20تا ديگه  .بعد كه باز شد
نميتوانستم راه بروم ميگفت افتادي؟ دوباره ميخواباند  30تا ديگه ميزد »
رهبری گفتند…
مهدی ریاحی در جای دیگر در مورد هدایت تیم بازجویی جواد آزاده از جانب
نهادهای مافوق می گوید“ :روي قتلهاي زنجيرهاي خودشان ميگفتند ما يك
شبكه كشف كردهايم كه تنها كار مثبتشان قتل اين چهار نفر بوده ،گور پدر آنها
 .البته ميدانستند كه من هيچ دخالتي در آن هم نداشتم  .فقط مستمسكي بود
براي دستگيري .اصال تفهيم اتهامي  ،بازجويي چيزي در اين باره حداقل در مورد
من نشد… حاال چه كاري را ميخواستند تحت عنوان پروندة قتلهاي زنجيرهاي
بكنند آنچه ر اكه ما يقين داريم اينكه كار ديگري بود … يك خطي بعد از
ارديبهشت  78وارد ميشود اينكه چه كسي دستور داده مهم است  .چون جواد
آزاده شلوارش را هم بدون هماهنگي نميتواند باال بكشد .االن هم همين طور
است چطور جرات كرد اين طور با پرسنل [وزارت اطالعات] برخورد كند .يعني
برخوردي كه با منافقين و تروريستهاي محارب نشده بود»
پس از افشای شکنجه متهمان پرونده قتلهای زنجیرهای ،جواد آزاده به همراه
چهار تن دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطالعات اخراج شدند که عبارت
بودند از« :علی اکبر باوند» معروف به «مجتبی بابایی» یا «امیری» « ،احمد
شیخها» معروف به «احمد نیاکان» یا «تفتازانی» ،مصطفی منتظری معروف به
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«فرقانی» یا «شربیانی» ،و«مهدی قوامی هنر» معروف به «قوام»
این افراد پس از اخراج در مورد انگیزههای خود برای شکنجه شدید متهمان
و منحرف کردن کامل مسیر پرونده قتلها بر مبنای اعترافات ساختگی مورد
بازجویی قرار گرفتند .در جريان بازجوييهای جدید ،وقتي از جواد آزاده پرسيده
شد که به چه حقي اين همه زندانيان خود را براي کسب اعتراف دروغشکنجه
کرديد ،پاسخ آن بود که وقتي مقام رهبری گفتند که قتلها قطعًا کار عوامل بيگانه
بوده،براي ما تکليف شرعي ايجاد شد آن قدر آنها را بزنيم تا به عامل بيگانه بودن
اعتراف کنند ،و مگر میتوانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.
این سخن در شرایطی گفته میشد که در پي قتلهاي زنجيرهاي سال 77و
دستگيري عوامل اجراي اين قتلها ،آيت اهلل خامنهاي ،در جريان يک سخنراني
علني گفته بود :حتم بدانيد کساني که اين قتلها را انجام داده اند نيروي نظام
نبوده و عامل بيگانه هستند».
به اين ترتيب با تشديد جدال دروني باندهاي دروني رژيم ،عباسي براي مدتي از
كار بركنار ميشود .اما بعد از روي كار آمدن احمدي نژاد دو باره به كار دعوت
شده و به كار بازجويي خود مشغول ميگردد.
97ـ عبداللهي:...
دژخيم عبداللهي از پاسداران و شكنجهگراني است كه در بهمن 87مسئوليت
اردوگاهاسدآباد  ،موسوم به الجوردي ،را به عهده داشت .اين اردوگاه در
30كيلومتري اصفهان قرار دارد .عبداللهي به همراه دژخيم ديگري به نام اصغر
سيانپور زندانيان مركزي اصفهان و زندانهاي ديگر مانند دستگرد را جهت بيگاري،
دست و پا بسته و در دستههاي 100تا 200نفره ،به اردوگاه اسدآباد ميبرند.
98ـ عراقينيا:...
عراقينيا معروف به حاج آقا عراقي نيا از عناصر مرموز اطالعاتي رژيم است .وي
براي سرپوش گذاشتن به كار اطالعاتي و شكنجهگري خود از مشاغل مختلف
ديگري استفاده ميكرد .يكي از اين مشاغل در سالهاي گذشته رياست آموزش و
پرورش منطقه 16تهران بود.
99ـ عقبايي:...
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عقبايي از پاسداران بند شش گوهردشت است .در خرداد 89وي بهاتفاق پاسدار
قاسم محمدي و افسر كشيك پاسدار اكبري سليم آقاي رسول بداقي را مورد
ضرب و شتم و شكنجه قرار دادند( .مراجعه شود به اكبري سليم شمارة)16
100ـ علم الهدي:
آخوند علم الهدي از زمره غارتگران اموال آقاي ارژنگ داوودي است كه در نامة
ايشان معرفي شده است.
101ـ علوي:...
علوی (نام مستعار) یکی سربازجويان وزارت اطالعات در بند دو  209زندان اوین
است .اغلب دستگيرشدگاني كه توسط علوي بازجويي شدهاند به شقاوت او در
امر شكنجه اعتراف كردهاند .به يكي از اين جنايتها كه در اطالعيهاي به همين
مناسبت منتشر شده اشاره ميكنيم .در ارديبهشت 89تعدادي از حاميان مادران
عزادار دستگير شدند .بازجوي آنها علوي بود .وي در زير زمين بند 209آنها را
در سلولهاي كامال تاريك قرار داد و «حامیان مادران عزادار را تحت وحشیانه
ترین شکنجه های روحی و جسمی قرار داد و عالوه بر توهینهای اخالقی خانواده
هايشان را به قتل تهديد كرد«.در طی مدت بازداشت حامیان مادران عزادار از
هیچگونه ددمنشی علیه آنها فرو گذار نکرد»( .مراجعه شود به بيگي شماره)29
102ـ فدايي حسين:
پاسدار حسين فدايي از مسئوالن باالي شكنجه گاه كهريزك .نام وي در رديف
پاسدار جنايتكار رادان در اين رسوايي برسر زبانها افتاد .وي از جمله بازجويان
و شكنجهگران دهه  60در بند  209اوين بوده است و جنايات بسياري در
آن زمان مرتكب شده .وي خود گوشههايي از خاطراتش از بازجويي و شكنجه
دستگيرشدگان را اعتراف و منتشر كرده است .فدايي نماينده مجلس آخوندي
بود.
103ـ فرج اللهي:
رئيس شعبه 4دادگاه انقالب كرج ،وي از صادر كنندگان احكام سنگين براي
60

اسامي و مشخصات 150شكنجهگر

زندانيان است.
104ـ فرجنژاد نبياهلل:
پاسدار نبياهلل فرجنژاد معاون حفاظت و اطالعات گوهردشت است .وي در كليه
يورشهاي جمعي و بسياري شكنجههاي فردي زندانيان در رديف مسئوالن زندان
گوهردشت قرار داشت و خود با پاسداران تحت مسئوليتش فرماندهي بسياري از
حمله ها را به عهده داشت.
105ـ فرهادي علي:
دادستان كرج است كه در كار زندانيان سياسي تا جايي كه بتواند كارشكني كرده
و دستورهايي به منظور سخت تر شدن اوضاع صنفي و بهداشتي آنها ميدهد .وي
در فروردين 89به محبي سربازجوي شقي وزارت اطالعات دستور دادتا زنداني
سياسي رضا جوشن را به سلولهاي انفرادي و در ميان زندانيان خطرناك و رواني
بيندازد(مراجعه شود به محبي شمارة)124
106ـ فيروزآبادي:
دکتر مهندس فيروزآبادي معاون فنآوري وزارت اطالعات است .وي از اساتيد آي
تي دانشگاه شريف و امير کبير است و بيش از بيست و پنج سال در اين حوزه
فعاليت ميكرد .فيروزآبادي با روي كار آمدن احمدينژاد ،در مرداد 89از كار
بركنار شد( .مراجعه شود به محمدرضا شكري شمارة)78
107ـ قاسمي:...
پاسدار قاسمي ،معروف به مهندس ،معاون آموزشگاه اوين بود.
108ـ قدياني جعفر:
جعفر قدياني دادستان ويژه روحانيت است .عملكرد سركوبگرانه قدياني به حدي
است كه به شدت مورد تنفر همكاران خود ميباشد .او در محل كار خود و در
بين همكارانش به سنگدلي و بيرحمي زياد معروف است ،بگونهاي كه به راحتي
كيفرخواستهايي براي اعدام و مجازاتهاي بسيار سنگين مينويسد .وي بازجوي
آيتاهلل بروجردي بود و گفته ميشود سوگند ياد كرده است كه تا موقعي كه
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خودش زنده است اجازه ندهد آيتاهلل بروجردي آزاد شده و يا به مرخصي درماني
برود( .مراجعه شود به محمد سليمي شمارة)69
109ـ قوامي هنر مهدي:
مهدی قوامی هنر معروف به «قوام» از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطالعات
بود .قوام كه به اتفاق جواد عباسي در شكنجه دستگيرشدگان قتلهاي زنجيرهاي
شركت فعال داشت(رجوع شود به جواد عباسي شمارة)96
110ـ قورچيان:...
پاسدار قورچيان رئيس بند دو زندان گوهردشت است كه در كنار جالدان ديگر
مثل حسن آخريان (رئيس بند يك همين زندان) به ضرب و شتم زندانيان سياسي
مشغول بوده است .اين پاسدار جنايتكار بارها با پاسداران ديگر به بندهاي مختلف
زندان حمله برده و به طرز وحشيانهاي زندانيان را مضروب ساخته است .دريكي
از همين هجومها زندانيان سياسي افشين بايماني ،عليرضا كرمي خيرآبادي و
بهروز جاويد تهراني مورد ضربات باتون قرار گرفته و به سلول انفرادي منتقل
شدهاند .اين تهاجم وحشيانه از سوي زندانيان سياسي گوهردشت مورد اعتراض
قرار گرفت و آنها اعالم اعتصاب غذا كردند
111ـ كاميار:...
معروف به حاج كاميار بازجوي بند هشت گوهردشت بازجوي زنداني سياسي علي
معزي بود .دفتر او در خيابان استقالل كرج است به همراه رضا عارفي از بازجويان
وزارت اطالعات است و دفتر كارش در خيابان استقالل كرج قرار دارد(مراجعه
شود به رضا عارفي شمارة)92
112ـ كرباليي مهدي:
وي ساليان متمادي معاون امور داخلي زندان اوين را به عهده داشت .وي
از نزديكان الجوردي و فردي بسيار فاسداالخالق بود .وي با به راه انداختن
دستگاههاي توليدي زندانيان را با مزد بسيار ناچيز استخدام و استثمار ميكرد.
وي پس از احدزاده به رياست زندان فرديس كرج برگزيده شد.
62

اسامي و مشخصات 150شكنجهگر

113ـ كردي:...
از مسئوالن سلولهاي انفرادي زندان اوين
114ـ كرماني:...
پاسدار كرماني رئيس حفاظت اطالعات زندان گوهردشت در فروردين 89بود .وي
در سختگيري نسبت به زندانيان معروف است .از جمله تا اين تاريخ  2بار به
زنداني سياسي رضا جوشن حمله كرده و او را تحت شكنجههاي جسمي و روحي
قرار داده و با تهديد به وي گفته است« :تو از اينجا سالم بيرون نخواهي رفت»
آقاي رضا جوشن به دستور محبي ،سربازجوي اطالعات ،و فرهادي ،دادستان كرج،
به سلولي منتقل شده بود كه در آن زندانيان شرور و خطرناك بودند(مراجعه شود
به محبي شمارة)124
كرماني سركردة باندهاي متعدد مافيايي داخل زندان است و يكي از شيوههاي
سركوب وي به كار گرفتن زندانيان شرور عليه زندانيان سياسي .مثال سامان
محمدي را يك زنداني شرور كه در پخش مواد مخدر در زندان فعال است را
به جان آقاي پورحيدر  ،در بند شش زندان گوهرشت ،انداخت .سامان محمدي
آقاي پورحيدر را در جلو چشم همه مورد تهاجم قرار داده و با چاقو او را مجروح
ميكند .كرماني ،به اتفاق علي محمدي ،معاون زندان گوهردشت ،چاقوكش مزبور
را مورد تشويق قرار داده و به سمت وكيل بند يكي از سالنهاي بند شش منصوب
ميكنند.
به عنوان نمونه به يكي از سركوبهاي جمعي و سيستماتيك زندانيان كه توسط
كرماني به عنوان يكي از مسئوالن زندان گوهردشت صورت گرفته اشاره ميكنيم.
در خرداد700، 89تن از زندانيان بند يك زندان گوهردشت در اعتراض به
سركوبهاي وحشيانهشان توسط گارد زندان دست به اعتصاب غذا زدند .در اين
روزها گارد زندان به صورت مستمر به زندانيان حمله ميكرد و آنان را به شدت
مورد ضرب و جرح و شكنجه قرار ميداد .كرماني و معاونش نبياهلل فرجاللهي
در كنار و همراه علی حاج کاظم و علی محمدی و حسن آخریان رئیس بند يك
مجريان اصلي اين سركوب وحشيانه بودند( .مراجعه شود به محبي شمارة)124
115ـ كرمي: ...
پاسدار كرمي رئيس بند موسوم به افاغنه در زندان مركزي اصفهان است .وي در
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جريان قتل احمد عليزاده  ،زنداني بي دفاع بيماري كه براثر شدت كتك و شكنجه
كرمي و پاسدار اسدي و ناصر سعيديفر جان باخت سهيم بود و خود يكي از
شكنجهگران آن قتل فجيع به حساب ميآيد(.مراجعه شود به عباس سعيديفر
شمارة)67
116ـ كشميري:...
از دستياران سردار رادان جنايتكار در شكنجه گاه كهريزك.
117ـ كميجاني:...
سرهنگ پاسدار كميجاني در زمرة غارتگران اموال آقاي داوودي ميباشد .نام
وي در سالهاي بعد در ميان نام شكنجهگران زندان كهريزك دوباره بر سر زبانها
افتاد.
118ـ كولي بند:...
پاسدار بند چهار زندان گوهردشت است كه در سركوب و اهانت به زندانيان نقش
بسيار فعال دارد(.مراجعه شود به مصطفي بزرگنيا و عباس سعيدي شماره هاي
 25و )66
119ـ گرامي:...
گرامي رئیس بند سه زندان گوهردشت ،معروف به بند كارگري ،است .وي از
جمله پاسداراني است که در دهه 60و همچنين در جریان قتلعام زندانیان
سیاسی شركت فعال داشته است .او با افتخار از دوران قتلعام ياد ميكند .اين
پاسدار جنايتكار از قرصهاي روان گردان استفاده ميكند و معتاد به مواد مخدر
است .وي همواره دنبال بهانهجويي از زندانيان براي شكنجه و ضرب و شتم آنان
ميباشد.
شايان يادآوري است كه بند سه زندان گوهردشت به داشت شرايط بسيار غير
انساني معروف است.
در خرداد ماه  89تعدادي از زندانيان سياسي زندان پرديس كرج(موسوم به
كچويي) به اين بند منتقل شده و در محلي به نام حسينيه در اين بند جاي داده
شدند .قبل از انتقال فرش و امكانات حسينيه به جاي ديگري برده شده بود در
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نتيجه زندانيان از داشتن حداقل امكانات رفاهي محروم شدند.
يكي از شيوههاي شكنجه در اين بند كه توسط گرامي اعمال ميشود راه انداختن
مراسم نوحه خواني و  ...است كه همراه سر و صداي بسيار است و باعث فشار
رواني به زندانيان بند ميگردد.
گرامي در شكنجه زندانيان از پاسداران مشابه خود سود ميجويد .مثال يكي از
پاسداران بند تحت مسئوليت گرامي  ،پاسدار نادري است كه او نيز در قتلعام
زندانيان سياسي در سال 67دست داشته و خود معترف است كه در كشيدن
چهارپايه از زير پاي قربانيان از پاسداران ديگر سبقت ميگرفته است.
120ـ گرجي عباس:
عباس گرجي معاون حفاظت و اطالعات زندان دستگرد اصفهان بود كه در
سال 87در شكنجه آقاي محمد نيكبخت شركت فعال داشت(.مراجعه شود به
بابايي شمارة)21
121ـ گودرزي:...
پاسدار گودرزي از جمله شكنجهگران بندهاي مختلف زندان گوهردشت بوده
است.
122ـ مالمير جمشيد:
جمشيد مالمير از متوليان اجراي حكم اعدام در زندان اوين است .وي با قساوت
تمام از پاي محكومان به اعدام آويزان ميشود تا قرباني با درد بيشتر و زودتر
جان بدهد.
123ـ متاجي ولي اهلل(تيموري):
بازجوي سازمان حفاظت و اطالعات نيروي انتظامي(مراجعه شود به رضا سراج
شمارة)65
124ـ محبي:
محبي (نام مستعار) یکی از سر بازجویان و مسئوالن وزارت اطالعات در کرج
است .محبي مدتها بازجوي بند 209اوين بوده است .وي در بازجوييهاي خود
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نهايت شقاوت و سفاكيت را از خود نشان ميدهد .نمونه آن دستگيري و شكنجه
و بازجويي از زنداني سياسي علي معزي است .آقاي معزي كه از زندانيان دهه60
است در 21آبان 87مجددا دستگير و به بند سپاه زندان گوهردشت منتقل شد.
بازجو و شكنجهگر وي محبي بود كه او را به مدت 7ماه در سلولهاي انفرادي تحت
شديدترين شكنجههاي جسمي و روحي قرار داد .آقاي معزي كه از بيماريهاي
متعددي از قبيل هیدرونفروز ،سنگ کلیه ،تنگی هالت و کیست کلیه و نیز
بیماری چسبندگی و انسداد روده کوچک و واریس رنج ميبرد به دستور محبي
يك سال بدون مالقات زنداني خود را سپري كرد و از حداقل امكان درماني
محروم گرديد.
نمونة ديگري كه از جنايتهاي محبي افشا شده است شكنجه ياسر مجيدي كه
در اثر ضربات ناشي از شكنجه عوارض بسياري نصيبش شد و عاقبت هم به
دستور محبي و علي شيخ به بيرجند تبعيد شد .به نمونة ديگري از برخورد اين
شكنجهگر شقي با زندانيان سياسي توجه كنيم:
رضا جوشن يكي از زندانيان سياسي است كه در زندان گوهردشت بوده است.
وي در آذر 88به اتفاق مادرش خانم زهرا اسدپورگرجي دستگير و به زير شكنجه
برده شد .اتهام اين مادر و فرزند رفتن به اشرف و ديدار با فرزند و برادرشان بوده
است .آنها پيش از اين به همين خاطر محكوم به 16ماه زندان شده بودند و زندان
خود را كشيده و آزاد شده بودند .اما مجددا در 19بهمن 88محاكمه و به يك سال
زندان در زنجان و 4سال تبعيد به روستاي قيالر زنجان ميشوند.
در فروردين 89به دستور محبي ،آقاي جوشن به سلولهاي انفرادي انداخته شده و
به مدت ده روز به شدت توسط محبي شكنجه ميشود .در اعتراض به شكنجهها
آقاي جوشن دست به اعتصاب غذا ميزند كه به مدت 5روز ادامه مييابد .در
19فروردين 89علي فرهادي ،دادستان كرج ،به توصيه محبي دستور ميدهد كه
رضا جوشن را به فرعي بند شش اين زندان منتقل كنند .اين محل مخصوص
زندانيان قاتل و خطرناك است كه از حداقل امكانات صنفي و بهداشتي محروم
هستند .اين زندانيان اغلب دچار بحرانهاي رواني هستند و به برخي از آنان روزانه
بيش از ده قرص آرامبخش قوي داده ميشود .آقاي جوشن به محلي برده ميشود
كه يازده تن از اين نوع زندانيان بودهاند.
(مراجعه شود به علي شيخ شمارة)80
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125ـ محقق:...
اين آخوند جنايتكار در زندان اوين كار ميكند و از جمله دست اندركاران شهادت
مجاهد شهيد حجت زماني بود و نامش توسط سازمان مجاهدين در اين رابطه
افشا شده بود.
126ـ محمدي محمد:
پاسدار محمد محمدي از پاسداران شكنجهگر بندهاي مختلف زندان گوهردشت
تا فروردين  89بوده است.
127ـ محمدي علي:
علي محمدي معاون زندان گوهردشت است .او از چهره هاي لو رفته و مشهور
در سركوب زندانيان ميباشد .محمدي معاون علي حاج كاظم  ،رئيس جنايتكار
زندان ،است و در كليه جنايتهاي وي شركت داشته است .در گزارشهايي كه در
سالهاي دهه  80از زندانهاي سياسي اوين و گوهردشت رسيده نام اين پاسدار
شقي و جنايتكار ديده ميشود ،او چه توسط گاردهاي زندان و چه توسط زندانيان
شرور خريداري شده در بندها به جان زندانيان ميافتد و از هيچ رذالتي در حق
آنان كوتاهي نكرده است(.به عنوان مثال در مورد شكنجه آقاي پورحيدر در بند
شش زندان گوهردشت كرج و سركوب 700نفر از زندانيان بنديك اين زندان
مراجعه شود به كرماني شمارة)114
به يكي از اين نمونه ها اشاره ميكنيم :در ارديبهشت 88گارد زندان به صورت
وحشيانهاي به زندانيان حمله كرد و آنها را مورد ضرب وشتم و شكنجه قرار داد.
سركوبگران زندانيان را با خشونت به سلول انفرادي در بند دو منتقل كردند .آقاي
بهروز جاويد تهراني ،زنداني سياسي مقاوم و شناخته شده ،كه خود به شدت
مضروب شده بود در اعتراض به اين يورشها در 13ارديبهشت اعالم اعتصاب غذا
كرد .در سومين روز اعتصاب غذاي آقاي جاويد تهراني حال عمومي ايشان به
وخامت گراييد ولي از فرستادن او به بهداري اجتناب شد.
در تمام اين قبيل اعمال ضدانساني و سركوب و شكنجه زندانيان محمدي نقش
مسئول وفرمانده و تصميم گيرنده را داشته است.
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128ـ محمدي قاسم:
از پاسداران بند6گوهردشت .در شكنجه رسول بداقي ،عضو هيأت مديره كانون
صنفي معلمان ،در 9خرداد 89دست داشت .اين عمل رذيالنه بازتاب گسترده
بيروني داشت و آقاي بداقي به همين دليل مجددا مورد بازخواست و توهين قرار
گرفت(.مراجعه شود به اكبري سليم شمارة)16
129ـ مسافر محسن:
پاسدار محسن مسافر مدير داخلي زندان مركزي اصفهان است .وي برخورد بسيار
خشن با زندانيان دارد .چندين نفر در زير شكنجههاي وي جان خود را از دست
دادهاند.
130ـ مصطفوي:...
پاسدار مصطفوي سربازجوي سفاك و بي رحم در بند دوالف زندان اوين است .اين
دژخيم هرچند شكنجهگري شناخته شده است كه اغلب زندانيان سياسي با وي
سر و كار داشتهاند اما در واقع از چهرههاي مخفي و ناشناس مانده شكنجهگران
است .مصطفوي نام مستعار وي است و كسي تا كنون نام واقعي او را درنيافته
است .در سفاكي و شقاوت وي همين بس كه آقاي ارژنگ داوودي در نامه
افشاگرانه خود ،مورخ 4ارديبهشت ،89او را «بازجوي ارشد» معرفي كرده و نوشته
است مصطفوي« :ساواکیهای معدوم مثل آرش و تهرانی را روسفید کرده است».
براي درك خباثت و سفاكيت اين سربازجوي شكنجهگر كافي است بخشهايي از
نامه آقاي ارژنگ داوودي را عينا نقل كنيم .آقاي داوودي ابتدا در سال 82دستگير
شده و به زير شكنجههاي وحشيانه برده ميشود .آقاي داوودي نوشته است:
«50روز بعد از دستگیریم ماموران امنیتی به سرپرستی بازجو مصطفوی دوباره به
آنجا مراجعه و  2سامسونت حاوی اسناد و مدارک ،وکالتنامه ،بنچاق ،سند ،صلح
نامه و غیره مربوط بهاینجانب و سایر اعضای خانواده بزرگ مرحوم پدرم را به غارت
برده ولی به علت ازدحام اولیای مدرسه و درخواست مسئوالن مدرسه باالجبار در
این رابطه صورت جلسهای ناقص و سرسری تنظیم و به مدیر وقت مدرسه تحویل
دادهاند (یک نسخه آن را به مدیر وقت مدرسه تحویل دادند) بالفاصله دانستم که
بازجو مصطفوی عملی کردن تهدیدات خود و بازپرس طباطبائی مبنی بر نابود
کردن زندگی این جانب و خانوادهام به علت پایداری و مقاومت در برابر آنها را
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آغاز نمودهاند و از همان زمان برای بازپس گرفتن 2سامسونت فوق الذکر که حتی
یک برگ از آنها با موضوع اتهامات وارده مربوط نبود تالش کردم .این حقیقت که
4سال بعد که همسرم موفق شد که فقط شناسنامهام را تحویل بگیرد به وضوح
نشان می دهد که ضبط  2سامسونت مورد بحث از شگردهای امنیتی برای ایجاد
اختالف در خانواده و به منظور غارت صورت پذیرفته است .به هر حال به علت
پیگیری سر سختانه اسناد و مدارک مورد بحث در سال  83به زندان رجائی شهر
و متعاقبا در سال 84به زندان مرکزی بندر عباس تبعید شدم» .
درسال 86به دليل شدت بيماري و شدت افشاگريهايي كه در مورد ايشان صورت
گرفته شد با مرخصي استعالجي ايشان موافقت ميشود .آقاي داوودي براي
مداواي خود به تهران ميآيد .اما وزارت اطالعات ،از طريق دژخيم حسن زارع
دهنوي(قاضي حداد) طبق يك طرح از پيش تهيه شده اموال شخصي ايشان را
مصادره ميكند .اين رسوايي توسط آقاي داوودي در يك نامه افشاگرانه منتشر
ميشود.
آقاي داوودي در بخش ديگر نامه خود نوشته است(« :من را) دوباره پس از
گذشت  4سال به بند امنیتی  – 2الف مستقر در زندان اوین فرستادند  .در این
بند امنیتی دوباره بازجوئیهای طاقتفرسا ،سئواالت بی ربط و تهدیدها توسط
همان بازجوها به سرکردگی بازجو مصطفوی شروع شد که نهایتا منجر به تشکیل
پرونده دوم مطروحه در شعبه  15دادگاه انقالب شد که هنوز پس از  3سال در
دست رسیدگی قرار دارد.
چند روز پس از استخالص از بند امنیتی که در تاریخ  86 /06/16که در نتیجه
وخامت حال جسمانیام بر اثر اصرار بر تداوم اعتصاب غذا صورت پذیرفت و امکان
تماس تلفنی در بند عمومی 350زندان اوین متوجه شدم که همانند سال 82باز
هم بازجو مصطفوی و ایادیش به ملک موصوف به مدرسه سابق مراجعه و در غیاب
ما و سایرین مقداری اسناد و مدارک موجود در کیف چرمی قهوهای رنگ من و
نیز لپ تاپ و دیسکتها و سی  .دیها غیره را خارج وآن طبقه را پلمپ نموده
و به مستاجران طبقات باال هم پس از دادن مهلت کوتاهی و انقضای مدت کلیت
ساختمان را پلمپ نموده است .پس از  23سال سکونت بالمعارض که 11سال
نیز در آنجا مدرسه دایر کرده بودم ،اجازه ندادند حتی یک دست لباسهایمان را
از خانه خارج کنیم و به همان صورت آن را پلمپ کردند»...
بي شك اين ميزان فشار بر يك زندان سياسي تنها يك مورد از انبوه جنايتهاي
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مصطفوي است .اما در همين مورد كافي است اشاره كنيم كه شدت فشارها به
آقاي داوودي به عنوان يك زنداني سياسي و يك «معلم ،شاعر  ،نويسنده» به
حدي بوده است كه ايشان در نامة دردناك ديگري ،مورخ 23خرداد ،87نوشتهاند:
«همانطوري که در وصيتنامه تنظيمي در بند امنيتي  2الف مستقر در زندان
اوين نيز به صراحت اعالم نمودهام  ،مصرًا خواستار آن هستم تا جنازهام بدون
هيچگونه معاينه پزشکي و غيرپزشکي به آمريکا ارسال و در آنجا به افراد نامبرده
در وصيتنامه تحويل گردد تا پس از سرنگوني رژيم ستم شيخي و نيل ايرانيان به
آرمان آزادي به مام ميهن بازگردد»
131ـ معين:...
معين از عناصر قديمي وزارت اطالعات است .او در زمان قتلهاي زنجيرهاي
مديرکل حفاظت اين وزارتخانه بود .نامبرده بعد از کنار رفتن شفيعي ،قائم مقام
وزير اطالعات در دوران دولت خاتمي ،مدتي مسئول دفتر وزارتي بود (مراجعه
شود به محمدرضا شكري شمارة)78
132ـ مغنيان محمود:
پاسدار محمود مغنيان ،رئيس جنايتكار بندهاي مختلف زندان گوهردشت از
جمله بند دو و چهار اين زندان ،از جمله سردژخيماني است كه نزد كليه زندانيان
سياسي به بدنامي و شقاوت شناخته شده است .نام وي در رديف جنايتكاران
معروف ديگري همچون خادم ،آخريان ،و سعيدي همواره قرين آزارهاي غير
انساني در حق زندانيان بوده است .وي از عامالن اصلي پخش مواد مخدر زندان
است .عالوه بر آن مغنيان به اتفاق محمد شكاري ،رئيس سابق زندان گوهردشت،
در جريان فروش دختران ايراني در كشورهاي خليج فارس و پرونده ننگين
«تجارت سكس» دست داشته است.
سابقه دژخيمگري مغنيان به دهه  60بازميگردد .وي همچنين در جريان قتلعام
سال 67زندانيان سياسي از جمله پاسداراني بود كه در اين نسلكشي سياه بسيار
فعال بوده است.
وي نه تنها خود از عامالن شكنجه و سركوب زندانيان سياسي است كه در
سازماندهي تهاجمها و قتل و كشتار آنان شركت مستقيم دارد .وي همواره از
مجریان حمالت خونین علیه زندانیان سیاسی بوده است .در اثر این حمالت
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بسياري از زندانيان سياسي ازجمله زنده یاد امیر حسین حشمت ساران و بهروز
جاوید طهرانی و افشین بایمانی و سایر زندانیان آسیب جدی دیده اند .آقاي
حشمت امير سازان كه بارها توسط مغنيان تهديد به مرگ شده بود عاقبت در
زندان به شهادت رسيد .مغنيان از جمله عوامل اصلي پرونده سازي براي آنان (از
جمله بهروز جاويد تهراني و خالد حرداني) به شمار ميرود.
در اطالعيه زندانيان سياسي گوهردشت (مورخ13شهريور )1386دربارة محمود
مغنيان آمدهاست« :محمود مغنيان يکي از افراد قسي القلبي است که در شکنجه
و اجراي احکام اعدام تعداد زيادي از زندانيان سياسي دهه  60نقش مستقيم
داشته است.
او خطاب به زندانيان بندهاي گوهردشت كرج گفته است" :اگر دست من بود
من شماها را ميکشتم" و در ادامه تهديداتش اضافه کرد "شما چون عليه رژيم
آخوندي هستيد دشمن خدا ميشيد من اين جنايتکارها را به شما ترجيح ميدهم
و از آنها حمايت ميکنم و نميگذارم «برات راه چمني» را از بند انتقال دهند
(الزم به يادآوريست برات راه چمني همان فردي است که به بهروز جاويد تهراني
حمله نمود و باعث گرديد که صورت او آسيب جدي ببيند)» اين زندانيان محمود
مغنيان و جالد ديگري به نام «رجبعلي آجير» را «مسئول هرگونه تعدي و تعرض
و حمله به زندانيان سياسي در اين زندان» معرفي كردهاند.
همچنين در جريان دستگيري و شكنجه آقاي عليجان گرايي ،از زندانيان دهة 60
و فرزندش به نام محسن گرايي دستگير شدگان بعد از شكنجه و بازجويي سنگين
به بند يك ،محمود مغنيان زندانيان عادي و خريداري شده توسط باند خودش
را جمع كرده و آنان شروع به شعار دادن عليه زندانيان ميكنند .مغنيان آنها را
تحريك به درگيري با زندانيان ميكند که با اعتراض فرزندش مواجه گرديدند
آنها محسن را وحشيانه مورد شکنجه قرار دادند .سپس اين دو زنداني سياسي را
به نويد خديوي ،معاون حفاظت و اطالعات زندان ،تحويل دادند.خديوي آقايان
عليجاني و محسن گرايي را به سلولهاي انفرادي بند يك شکنجهگاهي که اخيرا
توسط حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت کرج برپا گرديده است انتقال دادند .از
زمان انتقال آنها تا به حال از شرايط اين دو زنداني خبري در دست نيست و اين
مسئله باعث نگراني شديدي دو فرزند بازمانده اين خانواده گرديده است .
در جريان يكي از همين حمله و هجومها در تيرسال 1389مغنيان ،زنداني سياسي
بند چهار زندان گوهردشت خالد حرداني را احضار كرده بعد از توهين و ضرب
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و شتم شديد به سلول انفرادي فرستاد .آقاي حرداني به اين عمل ضدانساني به
شدت اعتراض كرده و شكواييهاي تهيه كرده و براي مقامات قضايي ارسال كرد.
در شهريور ماه همان سال دادگاه به جاي رسيدگي به شكايت آقاي حرداني،
مامور شكنجهگر را تبرئه نمود.
133ـ مقيسه محمد:
شيخ محمد مقيسه براي زندانيان سياسي ايران نامي شناخته شده است .نامي
در سلسلة جالداني همچون الجوردي و مجتبي حلوايي و حاج داوود رحماني.
او در دهة  60در گوهردشت با نام ناصريان در سمت رئيس و داديار ناظر زندان
به شكنجه و آزار زندانيان و توطئه چيني براي اعدامشان مشغول بود .در جريان
قتلعام سال 67مقيسه به صورتي فعال در اعدام زندانيان نقش داشت .جنايتهاي
وحشتناكي كه اين جالد مرتكب شده است از شمار خارج است و زندانيان باقي
مانده آن جنايات ميتوانند به وفور دربارة او در دادگاههاي ويژه شهادت دهند.
او در سالهاي 60تا 63بازجوي شعبه سه اوين بود ،در سال 64داديار در زندان
قزلحصار شد و تا سال 65در همين پست بود .وقتي كه آخوند مرتضوي ،رئيس
وقت گوهردشت ،به رياست اوين منصوب شد ،مقيسه با حفظ سمت به رياست
زندان گوهردشت رسد .در جريان قتلعام سال 67مقيسه از كساني بود كه
سعي داشت بيشترين افراد را به كشتن بدهد .بعد از سال 67او به دادگاههاي به
اصطالح انقالب منتقل ميشود و در حكم قاضي به جنايتهاي خود ادامه ميدهد.
هرچند او داراي پرونده بسيار سنگيني در زمينه جنايت عليه بشريت ميباشد
اما ما به ذكر يكي از اين موارد كه مطمئنا موردي كوچك و ناچيز است اشاره
ميكنيم:
از سال 88وي رئيس 28دادگاه انقالب بوده است .او با صدور احكام سنگين و
توهينهاي مكرر و تهديد زندانيان به رويه بازجويي و شكنجهگري خود همچنان
ادامه ميدهد .مثال در ارديبهشت 88براي خانم كبري بنازاده اميرخيزي5 ،سال
زندان و تبعيد به زندان گوهردشت را صادر كرد،
خانم کبری بنازاده امیرخیزی 56سال سن دارد و از جمله 17نفر كساني است
كه در 27دي همين سال براي ديدار با بستگانشان در قرارگاه اشرف دستگير
شد.همگي دستگيرشدگان داراي ويزاي معتبر و مدارك قانوني بوده ولي در
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فرودگاه مهرآباد تهران مورد يورش قرار گرفته و دستگير شدند.
134ـ منتظري مصطفي:
مصطفی منتظری معروف به «فرقانی» یا «شربیانی» از اعضای تیم بازجویی از
وزارت اطالعات بود .وي به اتفاق جواد عباسي به خاطر شكنجه دستگيرشدگان
قتلهاي زنجيرهاي از كار بركنار شدند(رجوع شود به جواد عباسي شمارة)96
135ـ منزهيان حميد:
حميد منزهيان از پاسداران شكنجهگري است كه در زندان اوين سمت سروكيل
بندي دارد .وي سروكيل بند هشت اوين است .منزهيان پاسداري لومپن و
فحاش است كه حتي در رفتارهاي عادي از توهين و به كار بردن الفاظ ركيك
در مورد زندانيان ابا ندارد .مثال براساس گزارشهاي منتشره و قتي كه احمد
قصابان(دانشجوي زنداني) از به اصطالح اندرزگاه شماره  8به اندرزگاه شماره7
منتقل شد منزهيان با او و زنداني ديگر مجيد توكلي درگير شد و به شدت آنها
را مضروب كرد .اين كار مورد اعتراض زندانيان ديگر كه شاهد هتاكيهاي وي
بودند قرار گرفت و منزهيان به بقيه از جمله دكتر علوي و احسان منصوري مورد
توهين و فحاشي قرار گرفتند.
136ـ مهدوي:...
پاسدار مهدوي از شكنجهگران بند چهار زندان گوهردشت است .وي از سالهاي
گذشته سوابق زيادي از شكنجه زندانيان داشته در جريان قتلعام زندانيان
سياسي در سال 67نيز بسيار فعال بوده است.
در تير ماه 89مهدوي كه پاسدار بند بوده است سعي ميكند به اتفاق ساير
پاسداران زندانيان سياسي را باالجبار به محوطه بند ببرند .به همين دليل مورد
اعتراض زندانيان قرار ميگيرد .در اين اعتراض 800زنداني شركت داشت .مهدوي
در اين جريان به صورت بسيار فعالي شركت داشت و بعد هم تلفنهاي بند را
قطع كرد.
137ـ مهدي پور گنجي مهدي:
مهدي مهديپور گنجي بازپرس كشيك شعبه 12دادسراي تهران  .براساس نامه
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آقاي ارژنگ داوودي (13ارديبهشت )87وي حدود بيست و چند ساله است و او
را قاضي مهدي پور صدا ميكنند.
138ـ موسوي:...
موسوي از پاسداران شكنجهگر در كهريزك بود و از او به عنوان قاتل روح االميني
نام برده شده است.
139ـ موسوي:...
بازپرس پرونده دانشجويان در دادگاه به اصطالح انقالب
140ـ موالولي مهدي:
با نام مستعار هاتفي جانشين رئيس اطالعات سنندج بود .وي به خاطر شدت
خشونت برخوردهايش به قصاب كردستان معروف است .موالولي قاتل زنداني
سياسي ابراهيم لطف الهي است.
141ـ ميثم:
ميثم(نام مستعار) از بازجويان دستگاه قضايي رژيم است.آقاي ارژنگ داوودي
در نامه(13ارديبهشت )87خود او را كارشناس ارشد پروندهاش معرفي كرده و
نوشته است« :هنگام بازجوئی برایم اسلحه کشید و مرا تهدید به سوراخ سوراخ
کردن نمود».
142ـ نادري: ...
پاسدار نادري در بند 3زندان اوين به شكنجه زندانيان مشغول بود .سابقه جنايات
او به قتلعام سال 67برميگردد .وي در آن نسلكشي سياه از جمله عامالن
قتلعام زندانيان سياسي بوده است.
143ـ نبوي:...
نبوي مسئول بند دو اوين زندان اوين بوده است.
74

اسامي و مشخصات 150شكنجهگر

144ـ نمازي:...
نمازي رئيس شعبه سه دادگاهانقالب تهران بودهاست .وي از عناصر سركوبگر و
سفاك دادگاه ضدانقالب است .از جمله در ارديبهشت 89در جريان غارت خانه
و اموال زنداني سياسي ارژنگ داوودي در كنار قاضي حداد خانه مسكوني وي را
پلمپ كرده و خانواده او را آواره نموده است.
اين پرونده از ابتدا در دست نمازي بود و با اين كه معترف بود قاضي جنايتكار
زارع دهنوي كاري بر خالف قانون انجام ميدهد گفته بود« :حسن زارع دهنوی
خالف کرده است ولی هیچ کدام از آنها جرائت مقابله با این خالف کاریهای او
را ندارند».
145ـ هدايتي:...
از مسئوالن سلولهاي انفرادي زندان اوين
146ـ يساقي علي اكبر:
علي اكبر يساقي رئيس سازمان زندانها بوده است .او از جمله جنايتكاراني است
كه در رأس سازمان مربوط به زندانها سياستهاي ضدبشري رژيم را در سطح
وسيع جاري كرده است .وي به طور خاص وظيفه داشت كه از اساس وجود
زندانيان سياسي را انكار كند تا راه براي پايمال كردن حقوق آنان براي جالدان
و دژخيمان باز شود .به گزارش خبرگزاري حكومتي ايسنا(26خرداد« :)87رئيس
سازمان زندانها با تاكيد بر اين كه زنداني سياسي نداريم چون جرم سياسي
تعريف نشده است ،اظهار كرد :افرادي كه تحت عنوان نشر اكاذيب و ايراد و افترا
در زندان هستند تعدادشان شايد كمتر از ده نفر باشند» .وي در ادامه دروغ
وقيحانهاش اعالم كرد « :زندانهاي ايران شرايط نسبي مطلوبي دارند» و «زندانيان
از حقوق شهروندي كاملي برخوردار هستند» .پاسدار يساقي در حالي چنين
دعاوي مسخرهاي را بيان ميكرد كه كوس رسوايي دژخيمان رژيم آخوندي در
برخوردهاي وحشيانهشان با زندانيان سياسي گوش جهانيان را پر كرده و كليه
سازمانهاي معتبر بينالمللي رأي به محكوميت رفتار شكنجهگران رژيم با زندانيان
سياسي دادهاند .اما يساقي با وقاحتي غير قابل تصور از «موفقيتهاي بين المللي»
سازمانش داد سخن ميدهد و اعالم ميكند كه «ناظران بين الملل و مشاوران
سازمان ملل «به دژخيمان زندان گوهردشت «گواهي نامه مديريت كيفيت»
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دادهاند و «بيش از  80گروه حقوق بشري و نمايندگان كشورها از كانون اصالح و
تربيت» بازديد كردهاند! با چنان دروغپردازيهاي نجومي آيا جاي تعجب دارد كه
وي مدعي شود « :جهانيان ما را ...تحسين ميكنند»؟(ايضا همان منبع)
147ـ يوسفي:...
پاسدار زندان گوهردشت .شكنجهگر زندانيان
148ـ يوسفي محمدرضا :
محمدرضا يوسفي دادستان دادگاه به اصطالح انقالب در اصفهان است .وي عالوه
بر صدور احكام سنگين براي زندانيان به انواع ترفندها براي دشوارتر كردن شرايط
زندگي آنان دست ميزند .به طور مثال در جريان پرونده آقاي محمد نيكبخت
يوسفي  ،عالوه بر آن كه وي را به 8سال زندان محكوم كرد( .مراجعه شود به
بابايي شمارة)21
149ـ يوسفي: ...
وي از اعضاي اطالعات سپاه پاسداران در اصفهان است .نامبرده پسر عموي
محمدرضا يوسفي دادستان دادگاه انقالب اصفهان است .وي كه فردي شياد
و كالهبردار بود بهاتهام اختالس دستگير و به زندان افتاد .اما در زندان براثر
پارتيبازي اختيارات ويژهاي بهاو داده شد .او درگزارشنويسي و پروندهسازي
براي زندانيان فعال بوده است .مثال در جريان شكنجه زنداني سياسي آقاي
محمد نيكبخت كه به 8سال زندان محكوم شده بود يوسفي به سلول او منتقل
شد وي به پروندهسازي براي ايشان مبادرت كرد و گزارش دادهاست كه آقاي
نيكبخت قصد شورش دارد و به خامنهاي توهين كردهاست( .مراجعه شود به
بابايي شمارة)21
150ـ يوسفي:
پاسدار يوسفي مسئول بازرسي و حراست زندان اوين است.
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