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ا   اند، مزدوران امنيتی رژيم، ب       هم اکنون که بخش وسيعی از مردم به مبارزه رو در رو با رژيم سرکوبگر و ضدانقالبی جمهوری اسالمی روی آورده                          
 . های   گسترده   سعی   دارند   که   چند   روزی   بر   عمر   اين   رژيم   ضدانقالبی   بيافزايند   دستگيری

تا   در   صورت   دستگير   شدن،   تا   آنجا   که   امکان   .  ،   اشاره   کنيمدستگيری،   بازجوئی   ،   ترفندهای   مختلف   بازجوئی   و   زندانکنيم   به      در   اين   نوشته   سعی   می
 .داشته   باشد،   با   اين   شيوه   ها   آشنائی   داشته   باشيد

 
 دستگيری

 
 کار و يا تحصيل و در هر ساعتی از شب و روز، در حين جنگ و گريز و تظاهرات،                              دستگيری فعالين سياسی، ممکن است در خانه، خيابان، محل           

آيا هنگام دستگيری بايد با دشمن جنگيد و يا بدون کمترين مقاومتی تسليم شد؟ هر کس بايد با توجه به جوانب کار و                                    .  بصورت   فردی   يا   جمعی   باشد
 . تواند   کلی   و   يکسان   باشد   در   نتيجه   شيوه   برخورد   با   آن   نيز   نمی. اهميت   فعاليت   خود   در   اين   مورد   تصميم   بگيرد

   عادی   از   کنند، تا بدين وسيله از اصل غافلگيری استفاده کرده، و همچنين مردم             نيروهای امنيتی در بيشتر موارد، برای دستگيری افراد در شب اقدام می           
 . خبر   بمانند   موضوع   بی

 . دهيم   های   مبارزه   با   دشمن   را   در   چنين   مواردی   توضيح   می   بطور   اختصار   راه
وسائل   و   مدارکی   را   که   به   .  های   الزم   را   قبال   بعمل   آورده   باشد   بينی   يک   فعال   سياسی   بايد   هميشه   آمادگی   داشته   و   احتمال   دستگيری   خود   را   داده   و   پيش  -١

های   نوشتاری   و   صوتی   که   مورد   نيازش   نيست،      هائی   که   نيازی   به   آن   ندارد،   و   يا   فايل   از   نگهداری   ايميل.  آنها   نيازی   ندارد،   به   خوبی   جاسازی   کرده   باشد
البته   اين   نکته   را   نبايد   فراموش   کرد،   که   حذف   و   يا   پاک   کردن   آن   از   کامپيوتر   به   اين   معنی   نيست   که   ديگر   قابل   .  بايد   از   حافظه   کامپيوتر،   پاک   شده   باشد

 .کرد" فرمت"حتما   هر   از   چند   گاهی   بايد   کامپيوتر   را   . يابی   نباشد   دست
و   مرتب   اطراف   محل   .  های   فرار   مناسب   از   خانه   را   از   پيش   شناخت   هميشه   بايد   راه.  کاهد   تحرک،   سرعت   عمل   و   ابتکار،   از   خطر   غافلگيری   می  -٢

 . کسانی   که   شناخته   شده   و   يا   مورد   تعقيب   نيروهای   امنيتی   هستند،   نبايد   به   مدت   طوالنی   در   يک   محل   اقامت   داشته   باشند. مسکونی   را   بدقت   بررسی   کرد
کنند،   در   اين   موارد      همانطور   که   در   باال   گفتيم   مامورين   امنيتی   بيشتر   شب،   برای   دستگيری   مراجعه   می. درب   خانه   را   هرگز   برای   ناآشنايان   باز   نکنيد  -٣

در   خانه   است   پشت   درب   رفته   با   سوال   و   جواب      مامورين   را   معطل   کند،   و   شما   از   ) مثال   پدر،   مادر،   همسر   و   يا   فرزند(بهتر   است   چنانچه   شخص   ديگری
همزمان   مامورين   نيز   سعی   .  فرصت   استفاده   کرده   مدارک   احتمالی   را   از   بين   ببريد،   و   يا   در   صورتی   که   تصميم   به   فرار   داريد،   بتوانيد   از   محل   دور   شويد

و   در   صورتی   که   .  خواهند   داشت   با   زور   وارد   خانه   شوند،   که   اين   موضوع   باعث   سر   و   صدا   شده   در   نتيجه   همسايگان   نيز   در   جريان   قرار   خواهند   گرفت
 . ها   پخش   خواهد   شد   تمام   افراد   خانواده،   دستگير   شوند،   خبر   توسط   همسايه

های   فاميلی،   درسی   و   يا         توانيد   از   مناسبت   در   اين   زمينه   می.  ايد،   طبيعتا   بايد   احتياط   بيشتری   داشته   باشيد   چنانچه   با   ديگر   فعالين   در   يک   جا   گرد   هم   آمده  -٤
هنگام   ورود   و   خروج   به   محل،   تا   آنجا   که   ممکن   .  قابل   استفاده   باشد،   به   همراه   نداشته   باشيد"  جرم"هيچگونه   مدرکی   که   به   عنوان   اثر   .  شغلی   استفاده   کنيد
 . کاری   را   رعايت   کنيد   است   اصول   مخفی

و   حتما   با   مامورين   . چنانچه   طی   روز   و   يا   در   خيابان   دستگير   شديد،   در   ابتدا،   تمامی   مدارک،   کارت   شناسائی   و   حکم   قضائی   را   از   آنها   درخواست   کنيد -٥
   شما   درگير شده و سعی بکنيد سر و صدا ايجاد کرده تا مردم رهگذر در جريان قرار بگيرند، در عمل ديده شده است که با ازدحام جمعيت، امکان فرار                              

 . شود   ايجاد   می
از   محل   دستگيری   تا   مکان   بازداشت،   ممکن   است   شرايطی   از   جمله   ازدحام،   ترافيک   و   .  پس   از   دستگيری،   سريعا   در   فکر   حمله   مجدد   و   فرار   باشيد  -٦

 . زيرا   مامورين   در   اين   شرايط   ابتکار   عمل   را   از   دست   خواهند   داد. تصادف   بوجود   آيد،   که   از   آن   موقعيت   شايد   بتوانيد   استفاده   کنيد
در   صورتی   که   اطالعاتی   مهمی   در   .  بينانه   با   اقدامات   احتياطی   ديگر،   وارد   عمل   شويد   چنانچه   در   اجرای   نقشه   فرار   موفق   نشويد،   بايد   سريع   و   واقع  -٧

کارکرد   اين   ).  مثال   فنوباربيتال(رود،   استفاده   کنيد،      بکار   می"  صرع"رابطه   با   فعاليت   سياسی   داريد،   برای   مثال   ميتوانيد   از   داروهائی   که   برای   دفع   حمله   
و   بدين   ترتيب   امکان   بازجوئی   و   شکنجه   را   از   مامورين   .  دارو   بدين   گونه   است،   که   تقريبا   تا   بيست   و   چهار   ساعت،   خواب   آلودگی   شديدی   به   همراه   دارد

 . شود،   که   پاکسازی   کرده   از   خطر   بگريزند   و   به   ياران   شما   اين   فرصت   داده   می. امنيتی   خواهد   گرفت
کرد   اين   دارو   بدين   گونه   است   که   برای   مدتی   انرژی   بيشتری   به   شما      عمل.  استفاده   کنيد)  تامين   مثال   آمفی(زا      توانيد   از   داروهای   انرژی   يا   بر   عکس   می

 . توانند   استفاده   کنند   خوابی   برای   شکنجه   شما،   نمی   در   نتيجه   بازجويان   از   ترفند   بی. دهد   دهد،   احساس   را   به   خواب،   گرسنگی   و   تشنگی   کاهش   می   می
ايد،   از   همان   ابتدا      از   آنجا   که   ممکن   است   اين   اولين   باری   باشد   که   رو   در   رو   با   دشمن   قرار   گرفته.  پس   از   دستگيری،   خونسرد،   آرام   و   هوشيار   باشيد  -٨

از   سخن   گفتن   بيهوده،   اجتناب   کرده،   سعی   کنيد   چهره   افراد،   .  باشد   ی   ديگری   از   مبارزه   شما   می   اين   مرحله.  جسارت   و   ايمان   انقالبی   خود   را   نشان   دهيد
در   اين   .(ايد،   با   شنيدن   آن،   واکنش   نشان   ندهيد   های   مستعار   استفاده   کرده   چنانچه   از   نام.  شود   را   به   خاطر   بسپاريد   هائی   که   رد   و   بدل   می   اسامی   و   صحبت

 )ايم   رابطه   در   جزوه   شماره   يک   بيشتر   توضيح   داده
شود،   تا      زيرا   تعمدا   به   شما   داده   می. دار   و   يا   چای   و   همچنين   غذاهای   پرنمک،   خودداری   کنيد   های   گاز   در   نخستين   ساعات   دستگيری   از   آشاميدن   نوشابه -٩

 . بعدا   برای   رفتن   به   دستشوئی،   شما   را   در   فشار   قرار   دهند
 

را   به   مراجع   )  کنند   عموما   افرادی   که   بصورت   علنی   مبارزه   می(جدا   از   آنچه   در   باال   شرح   داديم،   ممکن   است   با   استفاده   از   احضاريه،   يک   فرد   سياسی   
طبق   قوانين   رژيم   جمهوری   .    در   اين   زمينه   نيز   بايد   توجه   کرد   که   به   احضار   تلفنی   بهائی   داده   نشود.  قضائی   يا   امنيتی   فرا   خوانده   و   او   را   بازداشت   کنند

که   احضار   کتبی   را   دريافت   داشتيد،   فقط   به   مراجع   قضائی      و   در   صورتی.  آيد   به   حساب   می"  قانونی"اسالمی،   احضار   تلفنی   فقط   از   طريق   تماس   با   وکيل   
 . مراجعه   کنيد

 



 بازرسی   بدنی
 

 .شود   اين   عمل   در   دو   مرحله   انجام   می. باشد   پس   از   دستگيری،   اولين   اقدام   مامورين   بازرسی   بدنی   می
های   سرد   و   گرمی   است   که   ممکن      که   منظور   آن   بدست   آوردن   مدارک   و   سالح.  شود   جستجوی   سريع،   که   بالفاصله   در   همان   محل   دستگيری   انجام   می  -١

البته   اگر   دستگيری   در   خانه   يا   محل   کار   باشد،   جستجوی   محل   نيز   ".  سيانور"و   گشتن   دهان   برای   جلوگيری   از   استفاده   کپسول   . شخص   با   خود   داشته   باشد
 .شود،   که   بعضا   ممکن   است   تا   چند   روز   به   طول   بيانجامد   شامل   آن   می

   و   يا   مدارکی   که   فرد      که   دارای   دو   هدف   است،   اوال،   بدست   آوردن   سرنخ.  آيد   گاه   و   يا   زندان   بعمل   می   جستجوی   وسيع،   که   پس   از   رسيدن   به   بازداشت  -٢
دوما،   ضبط   وسائل   شخصی   از   جمله   دفتر   يادداشت،   تلفن   دستی،   ساعت،   خودکار،   فندک   و   سيگار،   کليدهای   همراه   .  ممکن   است   در   خود   پنهان   کرده   باشد

 ... مثال   تسمه   کمر،   عينک،   بند   کفش   و   . و   وسائلی   که   با   آن   بتوان   خودکشی   کرد... و   
و   در   نتيجه   به   آنچه   که   به   او   تعلق   دارد،   کتبا   اعتراف   کند،   تا   بعدا   بتوانند   در   .  شود،   که   ليست   تهيه   شده   از   وسائل   را   امضا   کند   سپس   از   زندانی   خواسته   می

در   چنين   مواردی   بايد   در   صورت   امکان   از   امضا   خودداری   شود،   اگر   تحت   فشار   مجبور   به   .  صورت   نياز،   از   آن   در   دادگاه   عليه   زندانی   استفاده   کنند
مهمترين   مساله   در   اين   رابطه   اين   است،   که   حتما   توجه   شود   که   ورقه   تاريخ   .  امضا   شد،   بايد   بطوری   اين   امضا   را   نوشت،   که   بعدا   بتوان   آن   را   انکار   کرد

 .گذارند   زيرا   مامورين   امنيتی   در   بسياری   از   موارد،   تاريخ   بازداشت   را   بعدا   و   پس   از   اينکه   آثار   شکنجه   از   بين   رفته   باشد،   می. داشته   باشد
 

 بازجوئی
 

بازجوئی   از   فعالين   سياسی،   با   بازجوئی   از   افرادی   که   .  باشد   می"  قانون"هدف   ار   بازجوئی   در   عمل   اقرار   فرد   به   اعمالی   است   که   از   نظر   رژيم   خالف   
ای   برای   به   دام   انداختن،   زندانی      هدف   مامورين   امنيتی   رژيم   از   بازجوئی   يک   فعال   سياسی،   وسيله.  اند   متفاوت   است   عادی   دستگير   شده"  جرائم"برای   

تواند   برای   خودش   و   ديگر   همرزمانش،   بهائی      رو،   در   اين   مرحله   کمترين   ضعف   و   کوچکترين   اشتباه   فعال   سياسی،   می   از   اين.  کردن   و   کشتن   وی   است
در   غير   اين   صورت   فقط   به   آنها   بگوئيد   که   بايد   .  آنچه   بايد   در   اين   مرحله   بدانيد،   اين   است   که   در   ابتدا   بايد،   به   شما   تفهيم   اتهام   شده   باشد.  گران   داشته   باشد

توانيد،   بيشتر      رژيم   نيست،   در   واقع   شما   می" مقررات"و   " قانون"البته   هدف   از   اين   کار   توهم   به   . ابتدا   توسط   يک   مرجع   يا   ضابط   قضائی   تفهيم   اتهام   شويد
البته   اين   تفهيم   اتهام   يک   مزيت   ديگر   نيز   دارد،   در   ادامه   بازجوئی   هميشه   .  های   پوششی   آماده   کنيد   در   رابطه   با   دستگيری   خود   فکر   کرده   و   داستان

ای   آن   توانيد به آن رجوع کرده و به برخی از سواالت پاسخ ندهيد و فقط بگوئيد، اين سوال ربطی به اتهام من ندارد، در نتيجه من نيز پاسخی بر                                        می
 .ندارم

 .ای   از   هر   دو   آميزه -٣) جيم -همان   اصطالحا   سين.(پرسش   و   پاسخ -٢. اعتراف   آزادانه -١. شود   عموما   بازجوئی   به   سه   طريق   انجام   می
خواهد   که   سابقه   فعاليت   سياسی،         ،   از   زندانی   می"حسن   نيت"برای   پيشبرد   طريق   اول،   بازجو   از   در   مهربانی   وارد   شده،   و   خيلی   آرام   و   مثال   از   روی   

را آزادانه و مفصال توضيح داده، و سعی دارد که زندانی را به پر حرفی بکشاند، زيرا هنگام پر حرفی، هميشه                               ...  رابطه   با   ديگر   فعالين   سياسی   و   
 . ممکن   است   ناآگاهانه،   مطالبی   گفته   شود،   که   عليه   ديگران   بتوان   از   آن   استفاده   کرد

عت   به   شود و وی نيز بايد بسر       هائی که هنگام دستگيری بدست مامورين افتاده است، از زندانی پرسش می           در طريقه دوم، با توجه به مدارک و يا سر نخ 
 . آنها   پاسخ   بدهد

اش     اش را قطع کرده و تناقض سخنان         خواهد که مجددا داستان خود را تکرار کند و در همان حال حرف                  در طريقه سوم، بازجو از فرد دستگير شده می         
 .پردازد   را   به   وی   يادآور   شده،   به   سواالت   ديگری   جهت   کسب   اطالعات   بيشتر   می

ن   برند، ولی در واقعيت امر، اتاق بازجوئی در هما              هنگام انتقال به اتاق بازجوئی، زندانی را در راهروهای مختلف چرخانده و به چپ و راست می                        
 .خواهند،   زندانی   را   گيج   کرده   و   ترس   را   بر   او   حاکم   سازند   باشد،   و   فقط   از   اين   طريق   می   نزديکی   می

و   مداوما   اين   داستان   را   برای   خود   .  تا   اولين   بازجوئی،   از   هر   زمانی   استفاده   کرده،   در   رابطه   با   فعاليت   تا   دستگيری   خود   يک   داستان   پوششی   آماده   کنيد
نوشتن   .  در   اولين   بازجوئی   بايد   همان   داستان   را   ولی   خالصه   و   مختصر،   بنويسيد.  تکرار   کنيد،   تا   ،   واقعی   بودنش   برای   خود   شما   نيز   مسجل   شود

خطی   کرده   و   از   نو   همان   جمله   را   با   چند   کلمه   کم      بعد   از   چند   کلمه   و   يا   سطر   نوشته   شده،   روی   بخشی   از   آن   را   خط. بازجوئی   نيز   نبايد   تميز   و   مرتب   باشد
شود   که   شما   تمرکز      و   در   ضمن   به   بازجو   نيز   القاء   می.  کشی   کرده   و   به   سواالت   اصلی   فکر   کنيد   توانيد،   وقت   طريق   می   بدين.  و   يا   زياد   مجددا   بنويسيد

آنچه   مهم   است،   شما   در   هر   بازجوئی   همين   روش   را   ادامه   داده   و   در   زير   شکنجه   جسمی   يا   روحی،   فقط   . نداريد   و   از   خواندن   مطالب   نيز   خسته   خواهد   شد
 . همان   داستان   را   بازگو   کنيد

 
 : دهيم      های   مبارزه   با   بازجويان   را   شرح   می   در   ادامه   بطور   اختصار   راه

 . با   توجه   به   هدف   بازجويان،   که   بدنبال   اطالعات   بيشتر   هستند،   بايد   کامال   هوشيار   باشيد -١
 . ها   و   خوشی   ظاهری   بازجو   را   نخوريد   هرگز   گول   مهربانی -٢
 . و   آنگاه   نيز   ابتدا   فکر   کرده،   بعدا   پاسخ   دهيد. تا   چيزی   پرسيده   نشده،   پاسخ   ندهيد -٣
 . هستيد" متهم   سياسی"قانون   جمهوری   اسالمی،   فقط   يک      حتی   در   حاکميت   بی -٤
 . از   همان   ابتدا   سعی   کنيد،   بازجويان،   نقاط   ضعف   و   قدرت   آنان   را   بشناسيد   و   در   صورت   امکان   به   ديگران   منتقل   کنيد -٥
در   بخش   ترفندهای   بازجوئی   به   اين   موضوع   .  خودداری   کنيد...)  خشم،   نگرانی،   ترس،   شگفتی،   تنفر   و   (از   نشان   دادن   احساسات   و   عواطف   خود     -٦

 . اشاره   خواهد   شد   که   چگونه   بازجويان   در   مراحل   بعدی   بازجوئی،   با   شناخت   از   اين   احساسات،   از   آن   بر   عليه   زندانی   استفاده   خواهند   کرد
 : اند   گيرند،   بدين   شرح   هائی   که   معموال   مورد   توجه   بازجو   قرار   می   نشانه

 ترس= پريدگی   و   عرق   بر   پيشانی      لرزيدن،   رنگ -
 گوئی      شرم   و   دروغ= سرخ   شدن   و   عرق   کردن    -
 شگفتی   و   رودست   خوردن= گشادی   چشم   و   بازشدن   ناگهانی   دهان    -
 خستگی   و   ناتوانی= خشک   شدن   لب   و   فرو   بردن   آب   دهان    -
ها بر روی هم، باز و بسته کردن انگشتان دست، پريدن چشم، لرزيدن چانه، جابجا شدن روی                               جويدن لب و ناخن، نفس، نفس زدن، فشار دندان                -

 خشم   و   تنفر   و   ناراحتی   و   عدم   تعادل= ها   را   به   پهلو   فشردن      صندلی،   پا   را   روی   هم   انداختن   و   برداشتن،   آرنج
 پشيمانی   و   نا   اميدی   و   شکسته   شدن   نيروی   روانی= سر   پائين   انداختن،   خاراندن   پيشانی،   زانو   در   بغل   گرفتن    -
 . درازی   پرهيز   شود   از   حاشيه   رفتن   و   اصطالحا   روده. المکان   کوتاه   باشد   پاسخ   بايد   محکم،   متين   و   حتی -٧
 .های   الزم   را   از   قبل   در   ذهن   آماده   کرد   های   بازجو،   سعی   شود،   به   ميزان   اطالعات   دشمن   آگاهی   پيدا   کرده،   و   پاسخ   با   توجه   به   پرسش -٨



با   اين   شيوه،   بازجو   را   به   موضع   دفاعی   انداخته   .  هنگام   بازجوئی،   سعی   کنيد،   سوال   را   با   سوال   پاسخ   داده،   نسبت   به   بعضی   از   سواالت   اعتراض   کنيد  -٩
اين   موضوع   را   نيز   در   نظر   داشته   باشيد   که   .  شود،   از   طرفی   ديگر   شما   وقت   بيشتری   برای   فکر   کردن   به   سوال   داريد   وی   مجبور   به   توضيح   بيشتر   می

 !بهترين   دفاع،   حمله   است
اطالعاتی   که   بيان   آنها،   ممکن   است   از   نظر   شما   .  های   خود   بسنده   کنيد   در   حين   پاسخ   دادن،   هرگز   از   ديگران   سخن   نگفته،   و   فقط   به   زندگی   و   فعاليت  -١٠

 .تواند   برای   ديگران   مساله   ايجاد   کند   ای   نباشد،   می   مساله
تا   آنجا   که   ممکن   است   بايد   پايداری   کرده   و   از   دادن   .  اعتراف   و   يا   همکاری   ديگر   زندانيان   نبايد   تاثيری   در   روحيه   شما   گذاشته،   لب   به   سخن   بگشائيد  -١١

داند،   با   بيان   آنها   از   طرف   شما،   فقط   به   بازجو   کمک   کرده   و   کارش   را   آسان      حتی   اگر   مطمئن   هستيد   که   بازجو   همه   چيز   را   می.  اطالعات   پرهيز   کنيد
 . کنيد   می
دانيد ديگران بهتر     ايد، ممکن است بازجو سواالتی از شما بکند، که می             جمعی دستگير شده    در صورتی که مثال در يک تظاهرات، بصورت دست            -١٢
 . اند   از   اين   نتيجه   بگيريد   که   همرزمانتان،   مقاومت   کرده   و   به   بازجو   پاسخی   نداده. اند،   بدان   پاسخ   بگويند   توانسته   می
" جرم"دانند   و   يا   کارهائی   که   برای   همگی   عادی   و   معمولی   است،      دانستن   مطالبی   که   همه   می.  هنگام   بازجوئی،   خودتان   را   به   نادانی   مطلق   نزنيد  -١٣

 . نيست
دانيم،   انکار      بازجو   اين   است   که،   ما   همه   چيز   را   می"  بلوف"ترين      معمولی.  پردازی   و   فريبکاری   بازجو   را   نخوريد   هرگز   گول   نيرنگ،   دروغ  -١٤
در   مقابل   آن   بايد   پاسخ   بدهيد   که   شما   که   از   همه   .  شوند،   تو   هم   بگو   و   خودت   را   خالص   کن   اند   و   بزودی   آزاد   می   ای   ندارد،   ديگران   همه   چيز   را   گفته   فايده

فراموش   نکنيد   که   اين   بازجو   است   که   بايد   .  ام   که   به   آن   اعتراف   کنم   چيز   باخبريد،   چه   احتياجی   است   که   من   چيزی   بگويم،   وانگهی   من   کار   خالفی   نکرده
 ! ايد،   نه   زندانی   انجام   داده" قانون"ثابت   کند،   شما   کار   خالف   

 . امنيتی،   اعتماد   نکنيد -گاه   به   بازجو   و   يا   ديگر   مقامات   انتظامی   هيچ -١٥
 . جوئی   بازجويان   را   نقش   بر   آب   کنيد   های   مستدل   خود،   بهانه   در   بازجوئی،   سعی   کنيد   با   حاضر   جوابی   و   گفته -١٦
گوئی   داشته   باشيد،   که   در      های   پوششی   مناسبی   برای   دروغ   شما   هميشه   بايد   داستان.  ای   نيست   البته   کار   ساده.  از   دروغ   گفتن   به   بازجويان،   نترسيد  -١٧

 -١:  توانيد   قسمتی   يا   همه   صحبت   خود   را   انکار   و   يا   تکذيب   کنيد،   به   اين   صورت   که   در   مراحل   بازجوئی   می.  صورت   کنترل،   خالف   آن   مشخص   نشود
 . من   تحت   فشار   و   در   وضعيت   غيرعادی   مجبور   شدم   دروغ   بگويم -٢. منظور   من   چيز   ديگری   بود

. در   بازجوئی   اصل   را   بر   انکار   همه   چيز   بايد   گذاشت.  "بگذاريد   تا   بازجو   خسته   شود.  اعتراف   نکنيد"  جرم"گاه   به      آخرين   نکته   اين   است   که   هيچ  -١٨
بگويد   تا   "  نه"هر   چه   از   او   بپرسند   بايد   سرش   را   باال   بيندازد   و   .  اش   را   به   سرنيزه   تکيه   داده   است   زندانی   در   حال   بازجوئی   مانند   کسی   است   که   چانه

 ." رود   اش   بيشتر   فرو   می   بگويد،   سرنيزه   در   چانه" آری"بر   عکس   هر   بار   که   . اش   فرو   نرود   سرنيزه   در   چانه
 

 شگردهای   مختلف   در   بازجوئی
 

   بستگی   آنچه بايد در ابتدا متذکر شويم اين است که چگونگی بازجوئی و رفتار بازجويان با دستگيرشدگان در مورد تمام بازداشتيان يکسان نيست، بلکه                          
 . به   فرد   بازداشتی   و   شرايط   روز   دارد

 : شوند،   معموال   بدين   شرح   است   روش   بازجوئی   در   رابطه   با   افرادی   که   برای   اولين   بار   دستگير   می
 . های   بازجوئی   شيوه -

برای   .  باشد،   يا   بهتر   بگوئيم،   وادار   کردن   بازداشت   شده،   به   گفتن   مطالبی   که   مقامات   امنيتی   خواهان   شنيدن   آن   هستند   می"  بازجوئی"اولين   مرحله   کار،   
سرائی   خواهی و تطميع وارد عمل شده، و از مزايای همکاری و عواقب بد و خطرناک سخن نگفتن، داستان                          اين منظور، ابتدا از در مهربانی و نيک          

ار   ها با زندانی کلنج      های دونفره ساعت    چنانچه در اين زمينه به نتيجه نرسند، بر تعداد بازجويان افزوده، و هر يک به نوبت و يا بعضا با تيم                           .  کنند   می
ساعت   ادامه   ٤٨   و   گاهی   ٢٤اين   شيوه   را،   تا   .  کنند   گوئی،   از   مشت   و   لگد   نيز   استفاده   می   رفته،   ضمن   استفاده   از   هر   حيله   و   نيرنگی   با   فحاشی   و   دشنام

بار   تکرار   کرده   و   به   تدريج   بر   تهديدات   و         مرحله   را   چندين   اين.  خوابی   بکلی   ناتوان   شده   و   از   پا   درآيد   دهند،   تا   زندانی   از   فرط   خستگی   و   بی   می
چنانچه   در   اين   مرحله   نتوانند   مقاومت   . گيرند   تری   را   به   کار   می   تر   و   تازه   نفس   افزايند،   و   در   ضمن   بازجويان   خشن   ها   و   شدت   ضربات   خود   می   گيری   سخت

 . شود   زندانی   را   در   هم   شکنند،   مرحله   سوم،   که   همان   شکنجه   است   آغاز   می
های سياسی باشد، شيوه کار متغير است، بدين شکل که برای بدست آوردن اطالعات، مخصوصا                          اما چنانچه فرد بازداشت شده، در ارتباط با گروه             
در   اغلب   .  در   اين   مرحله   حتی   ممکن   است   سوالی   هم   از   فرد   اسير   نشود،   فقط   شکنجه   و   شکنجه.  شود   قرارهای   تشکيالتی،   از   همان   ابتدا   شکنجه   آغاز   می

هدف   از   اين   مرحله،   شکستن   روحيه   و   به   هم   .    دهند   شود،   که   مجددا   وی   را   به   هوش   آورده   و   شکنجه   را   ادامه   می   هوش   می   موارد   چندين   بار   زندانی   بی
 .باشد   زدن   تمرکز   زندانی   می

 های   ترساندن   روش -
که   نه   تنها   شامل   حال   خودش،   که   حتی   افراد   .  کنند   های   مختلفی،   سعی   در   ترساندن   وی   می   بازجويان   برای   اقرار   گرفتن   از   زندانی   با   استفاده   از   شيوه

 : توان   به   موارد   زير   اشاره   کرد   ها   می   از   جمله   اين   روش. باشد   خانواده،   دوستان   و   حتی   همکاران   وی   نيز   می
. های   ساده   و   مقدماتی   برای   ترساندن   متهم   سياسی،   نسبت   دروغ   دادن   و   وصله   چسباندن   به   اوست   يکی   از   شيوه.  وصله   دروغ   بستن،   يا   اختالف   افکنی  -١

   به   ما   کنيم که نه تنها اطالعات خودت را          گويند، اگر با ما همکاری نکنی، آبرويت را خواهيم برد، شايع می                 بازجويان در چنين مواردی به زندانی می        
 . ای   دادی،   بلکه   باعث   لو   رفتن   ديگران   هم   شده

و   کسی   اين   اتهامات   را   باور   نخواهد   . زيرا   باالخره   واقعيات   برای   ديگران   مشخص   خواهد   شد. ها   توجه   کند   زندانی   که   سخن   نگفته   باشد،   نبايد   به   اين   حرف
 . کرد

شود،   که   کار   ما   با   تو   تمام   شده   و   نهايتا      در   اين   روش   از   روز   اول   به   زندانی   گفته   می.  باشد   افکنی   بين   زندانيان   سياسی،   شگرد   مهم   بازجويان   می   اختالف
گويند، اينها را دوستانت عليه تو           رسد، زندانی را با اتهامات جديدی مواجه کرده و می                 وقتی روز آزادی فرا می      .  شوی   يکی   دو   روز   ديگر   آزاد   می

در   اين   زمينه   در   ادامه   بيشتر   . دهند   شوی،   و   اين   عمل   را   تا   روز   آخر   بازجوئی   ادامه   می   اند،   حال   اگر   تو   هم   عليه   آنها   اعتراف   کنی،   آزاد   می   اعتراف   کرده
 . توضيح   خواهيم   داد،   که   نبايد   گول   بازجويان   را   خورد

نامه      شود   که   وصيت   از   وی   خواسته   می. کنند   در   اين   روش،   برای   به   حرف   درآوردن   زندانی   برای   وی،   شرايط   تيرباران   را   ايجاد   می. اعدام   مصنوعی  -٢
تير   را   بر   پيشانی   وی   قرار      يا   اينکه   با   چشمان   بسته   لوله   هفت.  دهند   ای   بسته   در   مقابل   جوخه   آتش   قرار   می   بند   به   ميله   خود   را   نوشته،   سپس   وی   را   با   چشم

 . دهند   می
ين   بيشتر   قانون جمهوری اسالمی نيز دارای مقدماتی است، و ا بهتر است زندانی در اين شرايط به اين بيانديشد، که اعدام و تيرباران حتی در حکومت بی

 .باشد   سازی   می   صحنه



يکی ديگر از شگردهای بازجويان، ترساندن زندانيان برای روبرو کردن آنان با زندانيانی است که به ادعای بازجويان، هم اکنون تمام . روبرو   کردن -٣
 . کنند      و   با   دشمن   همکاری   می   اطالعات   خود   را   در   اختيار   آنان   قرار   داده

گويد   که   در   آن   صورت   هنگام   روبرو   شدن   با      زيرا   دو   حالت   بيشتر   نيست،   يا   دشمن   راست   می.  زندانی   نيز   نبايد   از   اين   شيوه   برخورد،   واهمه   داشته   باشد
و   البته   هر   چه   در   رابطه   با   شما   گفته   شد   را   .  توانيد   به   اطالعاتی   که   تا   کنون   وی   به   بازجويان   داده   است،   پی   ببريد   اش   می   فرد   نادم   و   گوش   دادن   به   سخنان

دانيد،   همرزمانتان   در   مقابل   شکنجه   تسليم   نشده   و   اعترافاتی      که   در   اين   صورت   نيز   می.  گويد   و   فقط   بلوف   زده   است   يا   بازجو   دروغ   می.  بايد   انکار   کنيد
 . اند   نداشته

 های   جسمانی   شکنجه -
ها   و   نتايج      در   باره   انواع   و   اقسام   شکنجه.  شود،   شکنجه   است   ترين   روشی   که   از   طرف   دژخيمان   برای   گرفتن   اقرار   از   زندانيان   بکار   برده   می   معمولی

 . حاصله   از   آنها   مطالب   گوناگونی   نوشته   شده   است
 .باشد   به   کف   پا،   داريم،   که   تجربه   يکی   از   رفقا   می" کابل   زدن"های   شکنجه،   يعنی      ترين   شيوه   ما   در   اينجا   اشاره   کوتاهی   به   يکی   از   معمولی

بعد   از   وسائل   موجود   در   لباس   مثل   دکمه،   زيپ   يا   .  بعد   از   اولين   کابل   خوردن،   به   محض   آمدن   به   سلول،   بايد   مدتی   درجا   زد   تا   ورم   کف   پا   کمی   بخوابد"
شود   با   آب   دهان   خمير   درست   کرده   و   چيزی   شبيه   دسته   هاون   ساخت   و      همچنين   از   اضافه   نان   نيز   می.  يک   چيز   سفت   استفاده   کرده   و   روی   آن   درجا   زد

البته   در   واقع   اين   کار   کمی   دردآور   است،   ولی   در   .  زدم   کلفتی   بود،   با   لوله   کردن   گليم   روی   آن   درجا   می"  گليم"البته   چون   در   سلول   ما   .  روی   آن   درجا   زد
های   کف      اما   فايده   درجا   زدن   از   اين   جهت   است   که   سلول.  ها   در   بازجوئی   فکر   کرده   درد   را   از   ياد   برد   شود   به   مطلب   خود،   اتفاقات   و   شنيده   همان   حال   می

و   همچنين   توان   .  شود   از   طرفی   ديگر   پوست   پاره   نشده   و   از   زخم   شدن   و   عفونت   آن   جلوگيری   می.  شوند   پا   کشته   شده   و   پوست   پا   کلفت   و   کم   احساس   می
در   ضمن   اين   کارها،   بايد   همواره   فراموشی   بيرون   رو   به   .  شوند   که   اطالعاتی   نداری   رود،   کم   کم   بازجويان   خسته   و   متقاعد   می   کابل   خوردن   نيز   باال   می

راضی   شدن   که   من   را   ول   کنند   و   )  بازجويان(من   اين   عمل   را   شش   ماه   ادامه   دادم،   بدون   اينکه   حتی   اسم   يک   نفر   را   بر   زبان   بياورم،   آنها.  خود   تلقين   کرد
 ."پرونده   را   بسته   و   به   دادگاه   بفرستند

زيرا   ايمان   انقالبی   در   .  های   بيشماری   از   افراد   انقالبی   وجود   دارد،   که   سر   تسليم   فرو   نياوردند   اند،   ولی   نمونه   اگر   چه   بسياری   در   زير   شکنجه   تسليم   شده
تواند   با   تقويت   نيروی   اراده   و   ايمان   خود   به   چنين      هر   فرد   مبارزی   می.  تر   بود   کردند،   در   اين   افراد   از   درد   قوی   راه   اهدافی   که   برای   آن   مبارزه   می

 . ای   رسيده   همچون   کوه   استوار   باشد   مرحله
 
کنند      و   بازجويان   سعی   می.  باشد   های   جسمانی   می   های   روانی   است   که   معموال   مکمل   شکنجه   های   شکنجه،   شيوه   يکی   ديگر   از   روش.  های   روانی   شکنجه  -

در   اين   زمينه   از   .  ،   زندانی   را   بطور   کامل   در   اختيار   بگيرند"شستشوی   مغزی"از   اين   طريق   نيروی   پايداری   زندانی   را   در   هم   شکسته،   و   در   نتيجه   با   
 : شود،   از   جمله   های   مختلفی   استفاده   می   شيوه
از   اينرو   .  شود   شان   صدچندان   می   شان   بيشتر   شده   و   مقاومت   يان   وقتی   در   کنار   هم   باشند،   روحيه   داند   که   زندانی   بازجو   به   خوبی   می.  تنها   گذاشتن  -١
در   اين   مدت   سعی   . تا   از   اين   طريق   حس   تنهائی   را   در   زندانی   تشديد   کرده   مقاومت   وی   را   درهم   شکند. دارد   ها   زندانيان   را   دور   از   هم   نگه   کوشد   تا   مدت   می
بهتر   است   به   حرف   درآمده   و   همچون   ديگران   اعتراف   کند   تا   .    توانند   با   وی   بکنند   کند   که   به   زندانی   بقبوالند   که   تنهاست،   و   هر   کاری   که   بخواهند   می   می

کوشد   با   قطع   رابطه   زندانی   با   ديگر   زندانيان،   مانع   از   ارتباط   وی   با   بيرون   از   زندان      البته   در   کنار   اين   تاکتيک   بازجو   می.  بتواند   به   ميان   جمع   برگردد
 . شود
با   وی   با   صدای   نرم   و   گرم   و   متناسب   با   .  خواهی   نسبت   به   زندانی   است   های   بازجويان،   تظاهر   به   دلسوزی   و   نيک   يکی   ديگر   از   شيوه.  خواهی   نيک  -٢

گويند،   بهتر   است   دنبال   مقام   و   کار   باشد،   اگر      زندانی   اگر   تحصيل   کرده   باشد،   به   وی   می.  کنند   می"  نصيحت"موقعيت   اجتماعی   وی   صحبت   کرده   و   او   را   
 .دهد   که   ديگران   او   را   به   بازی   بگيرند   گويند،   چرا   آلت   دست   ديگران   شده   و   اجازه   می   کارگر   و   زحمتکش   است،   به   وی   می

زنند،   يا   از      در   اين   راه   به   مانورهای   مختلفی   دست   می.  سرد   کردن   مبارزين   است   ترين   اهداف   بازجويان،   نا   اميد   و   دل   يکی   از   بزرگ.  مايوس   کردن  -٣
قدرت   رانند و يا      های سياسی، برای زندانيان سخن می        کنند، از اختالفات بين جريان      رهبران سياسی بد گفته و آنان را به کشورهای خارجی منسوب می             

دهند   که   مثال   شما   چند   نفر   در   برابر   اين      و   زندانی   را   در   برابر   اين   سوال   قرار   می.  کنند   مامورين   امنيتی   را   در   سرکوب   جنبش   بيش   از   بيش   بزرگ   می
 . های   مختلف   سعی   در   مايوس   کردن   زندانی   دارند   توانيد   بکنيد؟   و   به   ديگر   شيوه   دستگاه   بزرگ   امنيتی   چه   می

از   عالئق   خانوادگی   گرفته   تا   مسائل   .  برای   خرد   کردن   مقاومت   زندانی،   بازجويان   سعی   در   کشف   نقاط   ضعف   زندانی   دارند.  استفاده   از   نقاط   ضعف  -٤
مخصوصا   عالئق   خانوادگی   برای   .  ببرند   کنند،   به   نقاط   ضعف   زندانی   پی   با   ارائه   سواالت   و   يا   توهين   و   افترا،   سعی   می. کند   برای   بازجو   فرقی   نمی.  جنسی

. خواهند   که   با   گريه   و   زاری   فرزندشان   را   به   اعتراف   وادارند      گيرند،   و   از   پدر   و   مادر   می   هنگام   بازجوئی   با   خانواده   تماس   تلفنی   می.  بازجويان   مهم   است
 . زنند   و   يا   آنها   را   نيز   دستگير   کرده   و   در   مقابل   زندانی،   دست   به   شکنجه   آنها   می

آمده   بودند،   و   خواستار   ...  اولين   ساعات   بازداشت،   وقتی   پدر   و   مادرم،   به   جلوی   :  "گويد   چنين   می"  عاشورا"يکی   از   زندانيان،   دستگير   شده   در   روز   
   که   شنيدم،  اطالع از محل نگهداری من شدند، همزمان من را به اتاقکی در نزديکی در ورودی انتقال دادند، که من صدای گريه مادرم را از آنجا می                                  

هنگام   بازجوئی   با   خانواده   تماس   تلفنی   گرفته   ،   و   به   مادرم   :  "دهد   که   وی   همچنين   ادامه   می."  و   بازجويان   منکر   دستگيری   من   بودند.  گشت   دنبال   من   می
جا      مادر   که   از   همه.  اش   کنيد   اش   صادر   شده   و   فقط   بايد   يک   تعهدنامه   را   امضا   کند،   ولی   حاضر   به   اينکار   نيست،   شما   راضی   گفته   بودند،   حکم   آزادی

که   منظور   از   بازجو،   نه   تعهدنامه،   بلکه   برگه   اعتراف   از   پيش      شود،   در   حالی   صحبت   کرده   و   خواستار   امضا   ورقه   می)  تلفنی(خبر   است   با   فرزندش      بی
 ."نوشته   بوده   است

شود   که   از   همه   چيز   با   خبرند،   فقط   بهتر   است   که   خود   زندانی   به      به   زندانی   گفته   می.  هاست   ترين   شيوه   دستی   زدن   يکی   از   معمولی   يک.  بلوف   زدن  -٥
اند،   با   زندانی      کار   از   مطالب   و   مسائلی   که   از   ديگر   زندانيان   جسته   و   گريخته   شنيده   بعضا   نيز   برای   اين.  اش   کمتر   شود   هايش   اعتراف   کند   که   جرم   فعاليت

هر   زندانی   ممکن   است   هنگام   بازجوئی   به   مسائلی   اشاره   کند   که   از   نظر   خودش   اهميتی   .  دانيم   گويند   که   ببين   ما   خيلی   چيزها   را   می   کنند   و   می   صحبت   می
که   با   فرد   مورد   نظر   هفته   "گويد،      بطور   مثال   يک   زندانی   در   بازجوئی   می.  تواند   استفاده   کند   داند،   بازجو   از   اين   موارد   هم   می   ندارد،   در   حاليکه   نمی

بازجو   هنگام   بازجوئی   زندانی   مورد   نظر   ما   که   از   بازجوئی   فرد   ديگر   ."  اند   گذشته،   بعد   از   کار   به   سينما   رفته   و   بعدا   نيز   در   فالن   ساندويچی،   غذا   خورده
هاست که تحت تعقيب هستيد، مثال هفته پيش با فالنی به سينما رفته و پس از آن  ما از همه چيز اطالع داريم، شما مدت: " گويد   اطالعی   ندارد،   به   وی   می

گويد،   باز   هم      و   در   ادامه   می.  کند   بازجو   حتی   به   نوع   لباسی   که   پوشيده   بوديد   و   غذائی   که   خورديد   نيز   اشاره   می."  به   فالن   مغازه   ساندويچی   رفتيد
داند،   در   نتيجه      کند   که   پليس   همه   چيز   را   می   متاسفانه   در   خيلی   موارد   زندانی   باور   می.  خواهی   انکار   کنی؟   پس   بهتر   است   که   خودت   اعتراف   بکنی   می

 . کند   خودش   نيز   خيلی   مسائل   ديگر   را   مطرح   می
ن   و   غذا   داند، چرا از روابط سياسی مثال نياورده، بلکه از سينما رفت                  در اين موارد زندانی بايد به اين مساله فکر بکند، اگر بازجو همه چيز را می                        

 . کند   خوردن   صحبت   می
چنانچه   در   دام   بازجو   افتاديد،   با   کش   دادن   مطلب   . دهد   گويد   و   واکنش   زندانی   را   مورد   بررسی   قرار   می   البته   گاهی   اوقات   بازجو   تعمدا   به   زندانی   دروغ   می

گوئی بيشتر وادار ساخته، و در همين حال، قدرت حاضر جوابی، نکته سنجی، تيزهوشی، و سرعت انتقال شما را بدست                               ساختگی، شما را به دروغ      
 .آورد   می



در   اين   روش،   بازجو   .  آيد   ای   است   که   از   دهان   بازجو   بيرون   می   گيری،   بررسی   واکنش   زندانی   در   برابر   کلمات   گزيده   روش   ديگر   اعتراف.  بل   گرفتن  -٦
که   به   ذهنش   ای را     کند، و زندانی به مجرد شنيدن هر يک از آنها، نخستين کلمه              ها را بيان می     با اخبار و اطالعات و حدسياتی که دارد، فهرستی از واژه          

های      در   نتيجه   بازجو   پرسش. گوئی   است   چنانچه   در   مقابل   هر   واژه   زندانی   بيش   از   چند   ثانيه   ترديد   کند،   برای   بازجو   نشان   از   دروغ. رسد،   بايد   بيان   کند   می
 . های   بيشتری   بدست   آورد   کند   که   از   همان   نقطعه   ضعف،   سرنخ   بعدی   خود   را   طوری   بيان   می

داروهای   "هائی   در   رابطه   با      کند   با   استفاده   از   نقاط   ضعف   زندانی،   و   ناآگاهی   از   حقايق   پزشکی،   داستان   بازجو   سعی   می.  داروهای   شيميائی  -٧
کنند،   که   با   استفاده   از   اين   دارو،   بدون   هيچگونه   مقاومتی،   زندانی   لب   به      و   در   واقع   از   قبل   به   زندانی   اينطور   تلقين   می.  برای   زندانی   بيان   کند"  راستگوئی

 . که   کمی   برای   زندانی   حالت   گيج   کننده   داشته   باشد،   استفاده   کنند) مخدر(حتی   ممکن   است،   داروئی. سخن   خواهد   گفت
تا   خود   تلقين   شونده   ).  زندانی(و   تلقين   شونده)  بازجو(تلقين   کننده.  گيرند   در   مقابل   هم   قرار   می"  نيرو"و   "  يادآوری"در   اين   روش،   در   واقع   دو   عامل   

و   يا   داروهای   ديگر،   هيچ   تاثيری   در   "  اسکوپوالمين. "تواند   در   روحيه   و   نيروی   اراده   وی   تاثير   کند   ای   نمی   نخواهد   و   آمادگی   نداشته   باشد،   هيچ   تلقين   کننده
بازجو   از   قبل،   .  کند      تنها   يک   حالت   سستی   و   تخدير   و   خلسه   مانندی   در   برخی   از   افراد   ايجاد   می.  نيروی   دفاعی   و   يا   قدرت   حافظه   و   بيان   شخص   ندارد

زمان      مکند، و ه    کند به زندانی تلقين کند که با اين تزريق، زندانی به حرف خواهد آمد، و پس از استفاده نيز، مرتب اين موضوع را مطرح می                              سعی می 
حتی   مواردی   ديده   . داند،   پس   بهتر   است   خودش   بقيه   صحبت   را   ادامه   دهد   کند،   تا   به   زندانی   تلقين   شود   که   همه   چيز   را   می   داند،   بازگو   می   مطالبی   را   که   می

تحت   تلقين   شروع   به   . پذير   با   چند   قطره   آب   مقطر   و   يا   قرص   تقويتی،   که   با   آب   معمولی   به   آنها   داده   شده   است   شده   است،   که   افرادی   با   ضعف   اراده   و   تلقين
 . اند   صحبت   کرده

 : در   چنين   مواردی   بهتر   است   بدين   شکل   عمل   شود
و   يا   در   حين   تزريق   دست   را   پيچانده،   و   پزشک   از   ترس   شکستن   .  کار   پزشک   را   دشوار   نموده،   با   تکان   دادن   دست   از   تزريق   جلوگيری   شود  -الف

رسيده،   و   "    شکستن   اراده"تواند   به   مرز   مطلوب      و   بالنتيجه   نمی.  سوزن،   سرنگ   را   خارج   خواهد   کرد،   در   نتيجه   از   حد   الزم   کمتر   تزريق   خواهد   شد
 . بازجو   تلقينات   خود   را   آغاز   کند

پزشک از شما خواهد خواست که شروع به شمارش اعداد کنيد و يا به برخی از سواالت وی، پاسخ دهيد، پس از آن نوبت بازجو                                   .  سکوت   کامل  -ب
آلودگی   شماست،   از   خود   بروز   نداده،   افکار      ای   که   از   خواب   پس   خونسردی   را   حفظ   کرده   و   هيچ   صدا   و   يا   نشانه.  است   که   ابتکار   عمل   را   بدست   بگيرد
 . توانيد   با   شل   کردن   زبان   خود،   هنگام   شمردن،   خود   را   به   بيهوشی   بزنيد   می" بيهوشی"حتی   در   ابتدای   . خود   را   متوجه   چيزهای   ديگر   بکنيد

   وسطائی   های قرون   اين نکته مهم را فراموش نکنيد، اگر واقعا چنين داروئی وجود داشته باشد، نه تنها در ايران، بلکه در تمام جهان، ديگر به شکنجه                             
 !توان   همين   دارو   را   داد   و   تمام   مسائل   و   اطالعات   را   بدست   آورد   احتياجی   نيست   و   به   هر   زندانی   می

در   اين   روش   در   ابتدا   سواالت   معمولی   از   .  گيرند   کمک   می)  گراف   پلی(در   بعضی   از   موارد،   بازجويان   با   استفاده   از   دستگاه   دروغ   سنج   .  دروغ   سنج  -٨
اندازه   ...  های   طبيعی   بدن،   مثل   فشار   خون،   ضربان   قلب،   عرق   کردن   و      و   در   ضمن   واکنش.  ،   پاسخ   بدهد"نه"يا   "  بله"شود،   و   زندانی   بايد   با      زندانی   می
های   داده   شد   و   نتيجه   آزمايش   را   مورد      در   پايان،   بازجو   پاسخ.  شود   و   در   بين   سواالت،   نيز   در   رابطه   با   فعاليت   سياسی   سواالتی   مطرح   می.  شود   گيری   می

 . دهد   بررسی   قرار   می
 .توانيد   به   يکی   از   اشکال   زير   عمل   کنيد   برای   مقابله   با   اين   روش   می

 .هرگز   پاسخی،   به   سواالت   ندهيد -الف
 .نظر   از   نوع   آن،   دروغ   بگوئيد   به   تمامی   سواالت،   صرف -ب
 . بگوئيد" نه"و   " بله"به   سواالت،   به   تناوب   يکی   در   ميان،   پاسخ    -ج
انگيز   و   فريادو   ناله   بلند      های   دلهره   ها   در   زندان،   به   ناگاه   فرياد   جيغ   شب   نيمه.  اند   های   اوين   گذاشته   اين   نامی   است   که   زندانيان   بر   شب.  دهليز   ارواح  -٩
ها   برای      و   بعدا   شب.  کنند   در   هنگام   شکنجه،   بازجويان   صداها   را   ضبط   می.  اند   ها   ضبط   شده   ها   نوار   هستند،   که   از   روی   واقعيت   البته   در   واقع   اين.  شود   می

کنند   که   هم      عموم   زندانيان،   مخصوصا   آنها   که   هنوز   در   طی   مراحل   بازجوئی   هستند،   فکر   می.  کنند   ترسانيدن   زندانيان   آنها   را   با   صدای   بلند   پخش   می
 .بندانشان   در   حال   بازجوئی   و   شکنجه   هستند   اکنون   ديگر   هم

برند، تلقين است، اين عمل از همان آغاز دستگيری و بدون وقفه و با اشکال مختلف                    روش ديگری که به منظور ترساندن زندانی، بکار می         .  تلقين  -١٠
 . تا   زمانی   که   نيروی   مقاومت   زندانی   درهم   شکسته   شود. کند   يا   با   تکرار   جمالت   فريبنده   و   يا   تهديدآميز،   ادامه   پيدا   می

در   .  کند   دهد   و   سپس   هم   سوال   و   هم   جواب   را   به   کرات   تکرار   می   در   اين   روش،   بازجو   به   دقت   به   پاسخ   زندانی،   در   مقابل   سوال   گوش   می.  تکرار  -١١
   و   کامل   ها، دقيق   دهد، تا زمانی که زندانی چنان خسته شود، که برای خالص شدن از يکنواختی، به پرسش                 ادامه، اين کار را با هر سوال بعدی انجام می         

بهترين   .  در   اين   روش   از   بازجوئی،   معموال   از   چند   بازجو   استفاده   شده   و   مکالمات   نيز   ضبط   شده،   که   تمام   بازجويان   در   جريان   قرار   بگيرند.  جواب   دهد
،   توان مجددا بر اعصاب مسلط شده       باشد، در ضمن هنگامی که بازجو در حال تکرار است، می            شيوه مبارزه با اين نوع بازجوئی، کنترل بر اعصاب می         

 . و   برای   جواب   بعدی   خود   را   آماده   کرد
کنند،   شود، مبنی بر اين اصل که همه دوست دارند زمانی که صحبت می                   در اين روش از يک تاکتيک روان شناختی استفاده می             .  شليک   سريع  -١٢

ای   از   سواالت      به   زبانی   ديگر   بازجو   مجوعه.  شنيده   شوند   و   قطع   کردن   صحبت   و   يا   فهم   نادرست   مطلب   از   طريق   طرح   سوالی   نامربوط   گيج   کننده   است
کند   و   او      اين   مساله   زندانی   را   گيج   می.  کند   که   زندانی   فرصت   پاسخ   گفتن   کامل   به   يک   سوال   را   پيش   از   طرح   پرسش   بعدی   ندارد   را   به   طريقی   مطرح   می

دهد،   که   اين   خود   به      در   ادامه   بازجو،   زندانی   را   در   مقابل   تناقضاتش   قرار   می.  هايش   دارد   افتد،   زيرا   فرصت   کمی   برای   آماده   کردن   جواب   به   تناقض   می
در   نتيجه   در   بعضی   موارد   زندانی   برای   اصالح   حرف   خود   شروع   به   صحبت   کرده،   و   بيش   از   مورد   نياز   به   اطالعات   .  شود   تناقضات   بيشتر   منجر   می

برد،      بسر   می"  گيجی"و   عموما   در   لحظات   اوليه   دستگيری   که   زندانی   هنوز   در   .  شود   در   اين   روش   نيز   از   چند   بازجو   استفاده   می.  شود   بازجو،   کمک   می
مشکل بازجويان در اين مورد اين است که سواالت را بايد قبل از بازجوئی آماده کرده، اطالعات کامل از پرونده زندانی داشته،                        .  شود   از   آن   استفاده   می
برای   فکر   کردن   (های   کوتاه،   و   سوال   را   به   سوال   پاسخ   دادن      بهترين   شيوه   برخورد   با   اين   شيوه،   تسلط   کامل   به   اعصاب   و   دادن   پاسخ.  و   با   تجربه   باشند
 . است) در   رابطه   با   سوال

هدف   بازجو   حمله   به   غرور   زندانی   از   طريق   حمله   .  گيرد   در   اين   روش،   ارزش   شخصيتی   زندانی   مورد   حمله   قرار   می.  حمله   به   غرور   و   شخصيت  -١٣
چنانچه   زندانی   نيز   از   نظر   روحی   فردی   ضعيف   باشد،   تحريک   شده   و   در   وضعيت   . به   وفاداری،   توانائی،   هوش،   ظاهر   نامرتب،   يا   هر   ضعف   ديگر   است

ايم،   نبايد   اين   امکان   را   به   بازجويان   داد   که      همانگونه   که   قبال   نيز   گفته.  کند   که   بازجو   را   متقاعد   کند،   که   آدم   مهمی   است   دفاعی   قرار   گرفته،   و   سعی   می
بايد   حرف   بازجو   را   مالک   قرار   داده   و   تاکيد   کرد   که   اشتباهی   دستگير   شده،   و   . بهترين   راه   مبارزه   عدم   دفاع   است. نقاط   ضعف   و   قوت   زندانی   را   بشناسند
آميز   نباشد،   برايش   يک   بن   بست   بزرگ   است،   زيرا   اعتبار   خود   را   در   واقع      اگر   اين   روش،   برای   بازجو   موفقيت.  حتی   ارزش   دستگيری   نيز   نداشته   است

 . تواند   شيوه   ديگر   بازجوئی   را   در   پيش   بگيرد   از   دست   داده،   نمی
هايش خيره شده،     شود، بازجو هيچ صحبتی نکرده، فقط با چشم            در اين روش، که در مقابل افراد عصبی و پر تحرک به کار گرفته می                    .  سکوت  -١٤

در   .  اگر   چه   برگرداندن   نگاه   از   شخص   اهميتی   ندارد،   ولی   مهم   اين   است   که   تماس   چشمی   را   ابتدا   زندانی،   قطع   کند.  لبخند   تحقيرآميزی   بر   چهره   دارد
اما   بازجو   تا   زمانش   نرسيده   باشد،   .  حتی   ممکن   است   زندانی   شروع   به   پرسيدن   سوال   بکند.  شود   ادامه   فرد   عصبی   شده   و   در   صندلی   مرتب   جابه   جا   می

که   مشخص   شود،   موفق      اين   شيوه   بازجوئی،   تا   زمانی.  عالقه   تعدادی   سوال   را   مطرح   کند   پس   از   آن   ممکن   است   بازجو   با   لحنی   بی.  صحبتی   نخواهد   کرد



 . البته   در   اين   روش   بازجو   نيز   بايد   فردی   صبور   باشد. نيست،   ممکن   است   ادامه   پيدا   بکند
تمام   روز   مرا   در   اتاق   بازجوئی   سرپا   نگه   :  "...  نويسد   ای   که   به   بيرون   از   زندان   ارسال   داشته   بود،   در   اين   زمينه   می   در   نامه"  هولی   شيرين   علم"جانباخته   

 ." کردند   نشستند   و   جدول   حل   می   داشتند،   بدون   هيچ   سوالی،   فقط   بازجويان   می   می
 عاطفی -١٥

عواطف   اصلی   زندانی   در   زمان   .  برد   روش   عاطفی،   منطق   زندانی   را   در   برابر   مقاومت،   با   دستکاری   و   استفاده   از   عواطف   فرد   عليه   خودش،   تحليل   می
برای   تحليل   بردن   .  اين   عشق   و   يا   ترس،   ممکن   است   به   نفرت   نسبت   به   فرد   ديگری   تغيير   يابد   و   به   کار   افتد.  دستگيری   ممکن   است   عشق   و   يا   ترس   باشد

به   اقتضای   موقعيت،   يا   چنانچه   ترس   فرد   تحت   بازجوئی   بسيار   زياد   باشد،   که   نتواند   .  توان   ايجاد   کرد   و   يا   افزايش   داد   بخش   منطقی   فرد،   ترس   را   می
در   اين   .  آيد،   که   ترس   زندانی   را   کاهش   داده،   و   کم   کم   اطالعات   موثری   را   از   وی   بدست   آورد   بازجو   باوی   ارتباط   برقرار   کند،   بازجو   در   صدد   برمی

 . روش،   حتی   ممکن   است،   زندانی   به   بازجو   از   نظر   عاطفی   عالقمند   شود
 

 زندان
چهار   ديواری   زندان،   بوته   آزمايش   يک   .  گردد،   زندان   رفتن   است   ی   ديگر،   که   در   حقيقت   از   همان   نخستين   ساعات   دستگيری   فعال   سياسی   آغاز   می   مرحله

جا   است   که   دشمن   با   استفاده   از   تمام      و   در   همين.  شود   جا،   نيروی   روانی،   هوشياری   و   بردباری   فرد   زندانی   آزمايش   می   در   اين.  باشد   فعال   سياسی   می
کند،   اراده   خود   وی      شکند   و   خرد   می   به   نظر   روانشناسان،   آنچه   زندانی   را   می.  فرسا،   سعی   در   هم   شکستن   زندانی   دارد   های   طاقت   ها،   و   شکنجه   نيرنگ

منظور   بازجو   از   .  اگر   زندانی   واقعا   بخواهد   مقاومت   کند،   بدن   و   اعصاب   وی   پيروز   بوده،   شکست   نخواهد   خورد.  است،   گر   نه   شکنجه   فقط   وسيله   است
 .شکنجه   به   دست   آوردن   اطالعات   است،   از   اين   رو   هميشه   در   تالش   است   که   زندانی،   زنده   بماند

های         و   راههای کلی مبارزه با زندانبانان، های رژيم جمهوری اسالمی، و شيوه برخورد با زندانيان سياسی، متفاوت است، در ادامه ما شيوه اگر چه زندان
 .دهيم   مقاومت   در   زندان   را   به   اختصار   شرح   می

   و   تواند ديگر همرزمان خود را از لو رفتن            ی زندانی اين است که ببيند چرا به دام افتاده، و چگونه می                   ترين وظيفه   نخستين و در عين حال فوری         -١
با   تمام   مشکالت   و   .  نتيجه   و   بررسی   اين   موضوع   را   در   حالی   که   امکان   داشته   باشد،   بايد   سريعا   به   بيرون   از   زندان   منتقل   کند. گرفتار   شدن،   محافظت   کند

 . ها،   زندانی   بايد   هميشه   در   صدد   ارتباط   با   دنيای   بيرون   از   زندان   بوده،   اخبار   و   اطالعات   را   به   بيرون   منتقل   کند   دشواری
حتی   اگر   .  کاری   را   کامال   رعايت   کرده   و   هرگز   از   اطالعات   مربوط   به   فعاليت   خود،   با   ديگران   صحبت   نکند      در   زندان،   نيز   اصول   مرزبندی   و   مخفی  -٢

اين   نکته   را   نيز   بايد   در   نظر   داشت   که   همواره   نيروهای   نفوذی   دشمن،   در   .  به   ديگر   زندانيان   اطمينان   هم   دارد،   نيازی   نيست   که   اين   مسائل   را   بازگو   کند
های   چنانچه، به فردی در اين زمينه مشکوک شديد، مساله را به زبان نياوريد، بلکه بکوشيد وی را به بازی گرفته، با پرسش                      .  ميان   زندانيان   وجود   دارند

ايد،      تنها   هنگامی   که   واقعا   از   نفوذی   بودن   وی   مطمئن   شده.  خودسرانه   و   ظاهرا   ساده،   از   مقاصد   و   چگونگی   روابط   وی   با   زندانبانان   اطالع   حاصل   کنيد
 . مساله   را   به   ديگر   افراد   مطمئن   در   ميان   بگذاريد

،   مشخصات   چهره   )واقعی   يا   مستعار(سعی   کنيد،   نام   بازجويان. باشد   يکی   ديگر   از   وظائف   مهم،   شناختن   بازجويان،   و   دقت   در   جزئيات   امور   زندان   می -٣
همچنين   اطالعاتی   . هائی   که   امکان   داشته   باشد   به   خارج   از   زندان،   بفرستيد   ،   روحيات   و   رفتار   آنها   را   بدست   آورده،   بعدا   از   راه)لهجه(و   اندام،   طرز   گفتار

تعداد   زندانيان   و   زندانبانان،   نگهبانان،   بازجويان،   ساعات   عوض   شدن   آنها،   اقدامات   حفاظتی   و   شدت   و   ضعف   آن   در   :  در   رابطه   با   زندان      از   جمله
 . تواند،   نشان   از   تغييرات   در   بيرون   از   زندان   باشد   در   بعضی   مواقع   تغيير   در   اين   موارد   گفته   شده   می. بدست   آوريد... ساعات   روز   و   

به   آنان   چنين   فهمانده   شده   .  اند   و   شعور   سياسی   ندارند   لوح   سواد   و   ساده   در   مجموع،   آنها   افرادی   پرعقده،   کم.  با   زندانبانان،   وارد   بحث   و   جدل   نشويد  -٤
 .هستند... و   " ناموس   بی"،   "دزد   و   آدمکش"،   "کمونيست"،   "المذهب"،   "ضد   ايرانی"،   "جاسوس"،   "خائن"است،   که   زندانيان   سياسی،   همگی   

. نندک  در بسياری از اوقات، مسئولين زندان، برای درفشار گذاشتن و تحقير فعالين سياسی، زندانيان سياسی را به بندهای مجرمين معمولی منتقل می                          -٥
در   .  باشند   اطالع   می   ترين   قربانيان   اجتماع   بوده   و   از   بسياری   مسائل   بی   زندانيان   عادی،   خود   از   محروم.  اين   ترفند   رژيم   را   بايد   عليه   خود   آنان   استفاده   کرد

و   با   توان به روشنگری پرداخت، و ضمن بدست آوردن سمپاتی آنها، از امکاناتی که برخوردارند، از جمله مالقات، استفاده کرده                            اين جا به خوبی می     
 .بيرون   تماس   برقرار   کرد

در   غير   اينصورت   طبق   يک   .  ريزی،   در   صورتی   که   امکان   باشد،   ورزش   جمعی   را   سامان   بدهيد   با   يک   برنامه.  در   زندان،   وقت   را   بيهوده   نگذرانيد  -٦
سعی   کنيد   با   .  چنانچه   دسترسی   به   کتاب   باشد،   مطالعه   را   نيز   در   دستور   کار   بگذاريد.  برنامه   معين،   بخشی   از   وقت   خود   را   به   ورزش   اختصاص   بدهيد

های      يکی   از   راه.  با   اين   روش   روحيه   خود   و   ديگر   همرزمان   را   تقويت   کنيد.  ديگر   همرزمان   ارتباط   برقرار   کرده،   اخبار   و   اطالعات   را   رد   و   بدل   کنيد
توانيد   آنرا   آموخته،   و      با   کمی   تمرين   می.  دهيم   را   شرح   می"  مورس"در   اينجا   به   طور   اختصار   شيوه   يادگيری   زبان   .  باشد   می"  مورس"گيری   زدن      ارتباط

که   دستور   کشتار   زندانيان   توسط   خمينی،      ،   هنگامی١٣٦٧در   سال:  گيری   بسيار   الزم   و   مفيد   است،   بهترين   نمونه   آن   اين   شيوه   ارتباط.  به   ديگران   ياد   بدهيد
زدن   و   اطالع   دادن   به   "  مورس"ای   و   کشتار   زندانيان   با   اطالع   شده   بودند،   سريعا   توسط      های   مرگ   چند   دقيقه   تعدادی   از   زندانيان   که   از   دادگاه.  صادر   شد

 . ی   زيادی   را   نجات   دادند   ديگر   بندها،   جان   عده
 : باشد   شيوه   کار   برای   زدن   مورس   بدين   شرح   می

دهد   و      ی   هشت   حرفی   يک   رديف   را   تشکيل   می   هر   دسته. ی   هشت   حرفی   تقسيم   می   شوند   سی   و   دو   حرف   فارسی،   با   همان   ترتيبی   که   دارند،   به   چهار   دسته
 :گيرند   شوند   به   ترتيب   زير   هم   قرار   می   چهار   رديفی   که   به   اين   شکل   درست   می

 ا   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح    -١
 خ   د   ذ   ر   ز   ژ   س   ش    -٢
 ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق -٣
 ک   گ   ل   م   ن   و   ه   ی    -٤

ی حرف  های بعد شماره کند و ضربه ی ستون را مشخص می ی پيام، با زدن دو ضربه ممتد، به ازای هر رديف، شماره به هنگام زدن مورس، فرستنده
شود،      شود،   يعنی   ستون   دوم،   کمی   مکث،   سپس   يک   ضربه   زده   می   ی   پياپی   زده   می   ی   خطر،   دو   بار   دو   ضربه   ی   کلمه   مثًال،   برای   مخابره. را   در   ستون

 :ی   آن   و   ادامه. يعنی   خ
 يک   ضربه -دو   بار   دو   ضربه   ممتد   ) خ(يک    -دو
 سه   ضربه   با   فاصله -سه   بار   دو   ضربه   ممتد   ) ط(سه    -سه
 چهار   ضربه   با   فاصله    –دو   بار   دو   ضربه   ممتد   ) ر(چهار    -دو

" مورس"و   از   قبل   نيز   برای   عالمت   سالمتی   و   يا   شروع   .  البته   برای   استفاده   از   اين   شيوه   بايد   ساعاتی   را   انتخاب   کرد،   که   مامورين   در   بندها،   نباشند
 . قراری   با   ديگران   گذاشت

های   عمومی   هستند،   اين   مشکل   زياد   بزرگ   ديده      البته   برای   آنانی   که   در   سلول.  های   بزرگ   در   زندان   است   مبارزه   با   تنهائی،   يکی   از   دشواری  -٧
. باشد   می"  کشی   وقت"که   نياز   به   يک   برنامه   ريزی   برای   .  برند،   اين   يک   مشکل   بزرگ   است   اما   برای   مبارزينی   که   در   سلول   انفرادی   بسر   می.  شود   نمی



مقصود   از   مبارزه   درونی،   مشغول   نگاهداشتن   ذهن   است،   که   ذهن،   کمتر   به   مسائل   زندان،   ".  بيرونی"و   "  درونی.  "مبارزه   با   تنهائی   دو   شکل   دارد
توان مطالعه کرد، در تفکرات سياسی، اجتماعی، فلسفی، غرق شد و يا خاطرات گذشته،                   برای اينکار، در صورتی که موجود باشد، می         .  متمرکز   شود
. باشد   تلقين   به   خود   بمنظور   مبارزه   با   گرسنگی،   تشنگی،   سرما   و   گرما   نيز   از   جمله   ديگر   افکار   می.  را   مرور   کرد...  ايد   و      هائی   که   خوانده   اشعار،   داستان

اين   .  زدن   و   حرکات   نرمشی   و   يوگا   است   های   ساده،   قدم      آنها،   ورزش   ترين   که   مهم.  باشد   های   جسمی   و   غير   فکری   می   منظور   از   مبارزه   بيرونی،   فعاليت
هار   کند، از اين رو مسير سه گوش و يا چ              ای شکل انسان را سريعا خسته می          زدن در يک مسير دايره       نکته را نيز نبايد فراموش کرد که، دويدن، قدم           

 . گوش   را   انتخاب   کنيد
،   کنجکاوی   در   رابطه   با   زندانبانان،   دقت   در   "کشی   وقت"انواع   ديگر   .  تواند   به   عنوان   يک   سرگرمی   نيز   حساب   شود   روزشماری،   نه   تنها   مهم   است   که   می

 . باشد   می... دادن   به   کارهای   روزانه   مثال   آهسته   غذا   خوردن   و      جزئيات   امور،   خواندن   سرود،   ساختن   اشکال   از   خمير   نان،   تميز   کاری،   و   حتی   کش
 . باشد   اين   نشانه   ضعف   و   احساس   حقارت   آنها   می. از   تهديدات،   داد   و   فرياد   زندانبانان   نترسيد -٨
ديده،   باشد، گاهی اخبار نادرستی را بوسيله نيروهای درونی خود در زندان پخش کرده، تا واکنش زندانيان را                      های زندانبانان اين می     يکی از نيرنگ    -٩

در   نتيجه   بايد   کامال   هوشيار   و   مراقب   باشيد   و   .  های   جديدی   بدست   آورده   و   يا   روحيه   ياس   و   نااميدی   را   در   زندانيان   ايجاد   کنند   بر   حسب   آنها   سرنخ
های   سراسری   را   با   اخبار   جعلی   چاپ   و   در         حتی   برخی   از   روزنامه١٣٨٨خرداد٢٥شود،   پس   از      گفته   می.  العمل   محسوسی   از   خود   نشان   ندهيد   عکس

 . زندان   پخش   کرده   بودند
در   اينصورت   درد   .  گيريد،   سعی   کنيد   افکار   خود   را   با   لجاجت   و   تلقينات   روانی،   بر   چيزهای   ديگر   متمرکز   کنيد   هر   وقت   زير   شکنجه   قرار   می  -١٠

 . شده،   ديگر   درد   را   احساس   نخواهيد   کرد" کرخت"پس   از   آن   نيز   بدن   شما   خودش   به   اصطالح   . شکنجه   را   کمتر   حس   خواهيد   کرد
برای   اين   منظور،   . پذير   را   محافظت   کنيد   دهند،   سعی   کنيد   نقاط   آسيب   که   چند   تن   از   زندانبانان   شما   را   احاطه   کرده،   زير   مشت   و   لگد   قرار   می   هنگامی -١١

البته   بهتر   است   پس   از   چند   لحظه   .  های   خود   بپوشانيد   چسبانيد،   با   دست   نخست   پاهای   خود   را   بر   روی   شکم   جمع   کرده   و   سر   خود   را   در   حاليکه   بسينه   می
آزاری   دژخيمان   ارضاء   شده،   دست   از   شما   برخواهند      خوئی   و   مردم   در   اين   صورت   حس   درنده.  بزنيد"  مردگی   موش"خود   را   به   ضعف   و   اصطالحا   

 . داشت
ی   کردن و تضعيف روحيه دشمن تاثير فراوان          توانيد و جان در بدن داريد، پايداری کنيد و مطمئن باشيد، هر دقيقه از مقاومت شما در خسته                         تا می   -١٢
 . فشار   و   شکنجه   دشمن   تا   زمانی   ادامه   دارد،   که   به   شکستن   نيروی   اراده   و   گرفتن   اعتراف   از   فعال   زندانی   اميدوار   باشد. دارد
. بايد   خود   را   مشغول   نگه   داريد   و   نگذاريد   حس   تنهائی   و   شکست   بر   شما   غلبه   کند.  در   زندان   ممکن   است   مدتی   طوالنی   در   انفرادی   بسر   ببريد  -١٣

و   اگر   ورزش   کرده   باشيد،   بازجو   از   .  شود   بعضی   مواقع   از   طرف   بازجو،   ورزش   کردن   ممنوع   می.  ورزش   روزانه   را   حتما   در   دستور   کار   قرار   دهيد
رويد،   لباس   ضخيم   يا   حوله   با   خود   برده   و   آنرا   خيس   و   مرطوب      برای   رفع   اين   مشکل،   هنگامی   که   به   دستشوئی   می.  بوی   عرق   بدن   متوجه   خواهد   شد

بدين   وسيله   به   بازجو   رودست   زده   . شود   مرتبا   خود   را   با   آن   خنک   و   خشک   کرده   از   بوی   عرق   بدن   جلوگيری   می) در   سلول(سپس   در   موقع   ورزش   . کنيد
های   کوچکی   درست   کرده   و   بگذاريد   تا      سپس   با   خمير   گلوله.  مانده   نان،   خمير   درست   کنيد   توانيد   با   جويدن   باقی   همچنين   می.  رود   نمی"  لو"و   ورزش   مخفی   

 . توانيد،   شعر   و   مطلب   و   مسائل   ديگر   را   در   کف   سلول   نوشت   و   يا   نقاشی   کرد   های   کوچک   می   بعدا   با   اين   گلوله. خشک   شود
ی   فرسای زندان را برا     تواند، شرايط طاقت    اهميت و لزوم اميدواری فعالين سياسی نسبت به آينده مبارزه، بسيار مهم است، و در دوران زندان می                       -١٤

هنوز   در   انديشه   فرار   است   و   :  "بردند،   به   هم   بندان   خود   گفت   شود،   يکی   از   مبارزين   را   هنگامی   که   برای   اعدام   می   گفته   می.  زندانی،   سهل   و   آسان   کند
 ." های   مزدوران   به   خطا   برود   اميدوار،   چون   شايد   تمام   گلوله

 
 


