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ر، فرزاد آمانگیفعال حقوق بشر و یاسي سیرنجنامه زندان  
  
    و ششم آذرماه هشتادچهار                                                                                          فعاالن حقوق بشر 
 

      
س آه ي سال سابقه تدر١٢اران با يامند معلم آموزش وپرورش شهرستان آامينجانب فرزاد آمانگرمعروف به سيا

 معلمان یره انجمن صنفيئت مديس بودم و عضو هي در هنرستان آارودانش مشغول به تدریريكسال قبل از دستگي

 آن مسئول یتهايت فعالين انجمن و قبل از اعالم ممنوعيت ايزمان فعال اران شاخه آردستان بودم و تايشهرستان آام

ه آموزش ينشر(ان ي رویزشآمو - یسندگان ماهنامه فرهنگي نوین عضو شورايهمچن. ن انجمن بودم ي ایروابط عموم

عضو  زي نیمدت. ل شد يز تعطيه نين نشريله حراست آموزش و پرورش ايبودم آه بعدها بوس) ارانيو پرورش آام

ت سازمان حقوق بشر يز با آغاز فعالي ن١٣٨۴بوده ام و از سال ) ئاسك(اران ي آامیطيست محيره انجمن زيئت مديه

 برادرم آه از یماري مسئله درمان بیريگي پی برا١٣٨۵در مرداد . م ن سازمان درآمديت خبرنگاران ايبه عضو

.  انتقال داده شدمیدر همان روز به مكان نامعلوم. م ر شدي باشد به تهران آمدم و دستگی آردستان میاسين سيفعال

.  آنجا نبود یگري دیچ شيرانداز نه پتو و نه هي بود نه زیك بردند ، سلولها خالي بدون هواآش ، تنگ و تارینيرزميز

 یو تا م دندي پرسیتم مي نوشتند از قومی آه مشخصات مرا میهنگام.  بردند یگريك بود مرا به اتاق ديار تاريآنجا بس

ن ي ، توهیز مورد فحاشيبه خاطر مذهب ن. زدند ي تمام بدنم را شالق میله شالق شلنگ ماننديهستم بوس> آرد<گفتم 

دست . زدند ي توانستند شالقم میلم بود تا ميم موباي گوشی آه روی آردیقيطر موسبخا. دادند ي قرار میو آتك آار

م را از تنم به ي آردند و لباسهایفشار وارد م…  حساس بدنم  یه جاهاب نشاندند وي می صندل ی بستند و رویم را ميها  

. دادندی با چوب و باتوم آزارم مید به تجاوز جنسي آردند و با تهدیطور آامل خارج م  

هوش شدم و از ي بیكي همزمان به سرم و شوك الكترید و بعلت ضربه هايب دين مكان بشدت آسي چپ من در ایپا

 آردند و یر ميم را زنجي لرزم ، پاهایار مي اختیتاآنون تعادل بدنم را از دست داده ام و ب.  آه به هوش آمدم یهنگام

ار ي زدند آه درد بسی مختلف و حساس بدنم شوك میاهابه ج بود ی آوچك و آمری آه دستگاهیكيله شوك الكتريبوس

از لحظه ورود به چشمانم چشم بند زدند . ن منتقل شدم ي در زندان او٢٠٩ داشت بعدها به بازداشتگاه یاد و وحشتناآيز

 نجا بردند آه در آیمرا به اتاق آوچك)  احكامیدست چپ باالتر از اتاق اجرا -همكف ( ی ورودیو در همان راهرو

در . ر آنند يروز بعد به سنندج منتقل شدم تا برادرم را دستگ. قرار دادند ) مشت و لگد(ز مرا مورد ضرب و شتم ين

 بستند و در یمرا به صندل.  روبه رو شدم ی آردن و آتك آارین و فحاشي ورود به بازداشتگاه با توهیآنجا از لحظه 

 یبه گونه ا. ز نداشتم ي رفتن نی دستشوئی اجازه یحت. گذاشتند  ونه صبح تا روز بعد همانگ٧ از ساعت یاتاق بهدار

  یاتاقهادر.  منتقل آردند٢٠٩ار دوباره مرا به بازداشتگاه يت بسياذ و آزار بعد از. س آنم يخودم را خ شدم آه مجبور

.ت قرار دادندي و آتك و آزار و اذیيمورد بازجو) یي سبز بازجویاطاقها( اول یطبقه ا  

ار ناچارًا مرا به پزشك بردند آه در طبقه اول و در مجاورت اتاق ي بسی بعلت شكنجه ها١٣٨۵ور ماه ي شهر۵ در
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 و شكنجه و شالق زدن ها را ثبت آرد آه آثار آن در آمر ، گردن ، ی قرارداشت آه پزشك آثار آبودیي بازجویها

آه چون .  بودم ۴٣ شماره یو مهرماه در سلول انفرادر ويمدت دوماه شهر. سر ، پشت ، ران ، پاها آامًال مشهود بود 

 یم و هنگامي روز اعتصاب غذانما٣٣اد بود مجبور شدم يار زيت و آزار خارج از تصور و بسيشدت شكنجه ها واذ

ت و فشار بر خانواده ام خودم را ي از شكنجه و اعتراض به اذیي رهای آردند براید و احضار ميآه خانواده ام را تهد

 در یي آوچك و بدبویز در سلول انفراديكماه نيك به يمدت نزد. م ي نمای اول پرت آردم تا خودآشی طبقه یله هاپ از

 ماه ٣در مدت .  مالقات و تلفن با خانواده را نداشتم ین مدت اجازه يآه در ا. حبس بودم ) ١١٣( طبقه اول یانتها

ز در آنجا ي ماه ن٢منتقل شدم و ) راهرو (١٠ند نفره شماره چ  را هم نداشتم و سپس به سلولی اجازه هواخوریانفراد

 تهران به بازداشتگاه اطالعات ٢٠٩ماه از يدر اواسط د. ز نداشتم يا خانواده را نيل ياجازه مالقات با وآ. بودم 

كي تنگ و تاریاشتگاهزدبا. م اتهام شدمينه تفه داشتم ویكه نه اتهاميحالدان نفت انتقال داده شدم دريمدرآرمانشاه واقع   

  . شدي در آن میتيآه هرگونه جنا  

ف و بدبو به من دادند و با ضرب و شتم مرا ي آثیرون آوردند و بعد از ضرب و شتم لباسيم را در اتاق بيهمه لباسها

سلول  . شد بردند ی وارد می آه از در آوچكیگري و از آنجا به راهرو دیاز راهرو و بازداشتگاه به اتاق افسر نگهبان

متر يك متر و شصت سانتيبًا يسلول تقر. د ي رسی نمیيم به جايصدا  بود وی آه در واقع از همه آس مخفیار آوچكيبس

ار بدبو و ي بود و بسیآن سلول قبًال دستشوئ. هواآش نداشت . زان بود يدو المپ آوچك از سقف آو. م متر بود يدر ن

 یبرا. د بود اتاق سر.  خورد یوار ميار سرت به دي اختیدارشدن بي بهنگام. ف در سلول بود ي آثیكعدد پتوي. سرد 

و هنگام . ك بكنم تا نفس بكشم ير در نزدين بگذارم و دهانم را به زي زمیدن مجبور بودم صورتم را روينفس آش

 یمپ هاا الي آنند و یري زدند تا از استراحت جلوگی بلند در را میا استراحت هر ساعت چند بار با صدايخواب 

ر ضربات ي مرا زیچ سئوالي بردند و بدون هیيمرا به اتاق بازجو دو روز بعد از ورود.  آردند یآوچك را خاموش م

ند تا  گذاشتی را تا آخر باز میيوي رادیدوباره مرا به سلول بردند صدا.  آردند ین و فحاشيمشت و لگد گرفتند و توه

ز اجازه استحمام ين بكباریماه.  رفتن داشتمیياجازه دستشو بار٢ساعت ٢۴رند دريمن بگقدرت استراحت و تفكر را از  

  : شدمی آه در آنجا میيشكنجه ها.  داشتم یقه ايچند دق

پنج نفر  -ر آوردند و چهایمم را از تنم دري بردند ، لباسهایم بود آه بازجوها به آارین اصطالحيا:  فوتبالیباز -١

دند و باي خندین ميزم  ی افتادن من رو هنگام. دادند يگر پاس ميبا ضربات مشت و لگد به همد آردند و یمرا دوره م  

  .   زدندی آتكم میفحاش

 شدم دوباره آتكم یخسته مم را مجبور بودم باال نگه دارم هرگاه ي داشتند و دستهایك پا مرا نگه مي یساعتها رو -٢

ضبط صوت قرآن را ازیصدا.  آوردندیم چپم فشاری پایروشتريبده يب دي چپم آسی دانستند آه پایچون م.  زدندیم  

  . م را نشنودي صدای آردند تا آسیپخش م  

  .ندت گرفی میلير مشت و سي صورتم را زیيدر هنگام بازجو -٣

 نان پوشانده یزه هاي آن با زباله و ری پله های به طرف در هواخوری اصلین بازداشتگاه آه از راهرويزمريز -۴

م را ي بردند ، دستها و پاهای بود آه شبها مرا به آنجا میگري متوجه آن نشود ، اتاق شكنجه دینكه آسي ای شد برایم

درد.  زدندیآمرم م، ران وم ، ساق پايپاهاريدند به زي نامیم"فقارذوال" آه آنرا ی شالقیله ي بستند و بوسی میبه تخت  
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رومب راه یتم حت توانسی داشت و تا روزها نمیاديار زيبس .     

صبح تا غروب مرا در آن ازیي آه معموًال به بهانه بازجو داشتندیچون هوا سرد بود و فصل زمستان ، اتاق سرد -۵  

  .   هم در آار نبودیي آردند و بازجویحبس م

.كردندي حساس بدنم شوك وارد میكردند و به جاهاي استفاده میكي الكتریز از شوآهايآرمانشاه ندر -۶  

.دادند آه قابل خوردن نبودي به من میي مانده و آم و بدبویردندان و مسواك را هم نداشتم ، غذايخماجازه استفاده از -٧  

. ر آردنديز دستگيرد عالقه ام را ن دختر موی فشار وارد آردن به من اجازه مالقات ندادند و حتیز براينجا نيادر

ف ي آثیر بهداشتي غیبعلت سلول و پتو و لباسها.  آردند یها را بازداشت مكردند و آنيجاد ميم مشكل اي برادرهایبرا

بعلت فشار شكنجه ها مجبور شدم . دن پزشك را هم نداشتم ياجازه د یشدم و حت) قارچ( ی پوستیدچار ناراحت. و بدبو 

 آه یف تريوتر و آث روز آخر بازداشتم سلولم را عوض آردند و به سلول بدب١۵. م ي روز اعتصاب غذا نما١٢آه . 

لت ضربه كبار بعي ی گرفتم حتی قرار می و هتاآیهر روز مورد فحاش.  نداشت انتقال دادند یيله گرمايچگونه وسيه

در آوردند و به تجاوز ) نيرزميز(م را در همان شكنجه گاه يز لباسهاي نیشب. هوش شدم يم زدند بيضه هاي آه به بیيها

مرا وادار به . وار بكوبم يآه سرم را به د.  از شكنجه چند بار مجبور شدم یيها ریبرا.. دم نمودند وي تهدیجنس

  گاهًایشد وحتيده ميگر مرتب شني دی آه و ناله سلول هایصدا. كردند ير موادا..  و روابط ویاعتراف به مسائل عاطف

  . نمودندي می اقدام به خودآشیبعض  

 مالقات ی باز اجازه ی منتقل شدم ول١٢١ یم و هر چند به سلول جمع منتقل شد٢٠٩اسفندماه به تهران بازداشتگاه  ٢٨

من بر…  وی، هتاآیارتباط با آنها فحاش ازیريجلوگ مانند بازداشت خانواده ویروان - ی روحیفشارهاهنوز. نداشتم   

.كردنديوارد م  

كردند آه يد ميبازجوها تهد. ستاده شد  فر٣٠ به دادگاه انقالب شعبه ٨۶ خردادماه یفيپرونده ام بعد از ماهها بالتكل

 در یم در دادگاه و آزادي گناهیو در صورت اثبات ب.  باشد ی درازمدت میا زنداني آنها گرفتن حكم اعدام یت سعينها

با . داشتندست و فعال حقوق بشري، ژورنالك آرديمن به عنوان  آه ازیبينفرت عج.  آنندی؟ م! یزندان تالفرون ازيب  

.دندونبشارها از شكنجه دست بردار فیهمه  وجود  

با هر .  پرونده را به سنندج واگذار نمود یدگيو رس.  به پرونده را در تهران اعالم نمود یدگيت رسيدادگاه عدم صالح

 تر ی آنها عصبانی قانونی حقوق بشراز من و اعتراض به بازداشت و شكنجه های و سازمانهایت مردميبار حما

آابوس "م ي آه برایيبه بازداشتگاه سنندج منتقل شدم جا ٨۶ور ماه يدر شهر.  آردند یشتر ميفشارها را بشدند و يم

   نداشتمیديكه طبق قانون خودشان من اتهام جديدر حال. م خارج نخواهد شديزندگذهنم وچگاه ازيشده آه ه "یوحشتناآ

  ... ام آغازی و روانیت جسمي و آزار و اذیهمان لحظه ورود آتك آاراز

ن سلول مرا ين راهرو و آخري راهرو مجزا داشت آه در آخر۵ و یك راهرو اصلي سنندج یبازداشتگاه ستاد خبر

ل ضرب و يگر مرا بدون دليس بازداشتگاه همراه چند نفر دي رئیكردند تا روزيم را مرتب عوض ميجا.  دادند یجا

شد با ي می منتهیي بازجوین و اتاقهايرزميبه ز  پله بود١٨ آه یي پله هایشتم نمودند و از سلول خارج نمودند رو

 رفت با همان حالت مرا از یاهين افتادم و چشمانم سي پله ها از پشت به سرم وارد نمودند به زمی آه بر باالیضربه ا

 در یديدرد شد. از آردم چشمانم را ب. ن آورده بودند ي پله مرا به پائ١٨ دانم چگونه یده بودند ، نمين آشيپله ها به پائ
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ك ساعت ير ضربات مشت و لگد گرفتند و بعد از يكردم با بهوش آمدنم دوباره مرا زيم احساس ميسر وصورت ، پهلو

 بردند و به داخل آن پرت ی دوم و سلول آوچكیدند و به راهروي دوباره مرا آشان آشان از پله ها باال آشیآتك آار

دم ي شنی اذان عصر را می آه به هوش آمدم آه صدایهنگام. وش شدم هيند تا مجددًا ب نفر باز هم مرا زد٢و . آردند 

  بعد .قدرت حرآت آردن نداشتم. آبود شده بوداه ويتمام بدنم س. صورتم متورم شده بود.  بودیم خونيصورت و لباسها 

.آنمزيم را تمين و لباسهاي انداختند تا صورت خونیچند ساعت بزور مرا به حماماز  

كه چشمانم ي اطالعات در حالی شب چند نفر از روسا١٢م ساعت يسم را تنم آردند و به علت وخامت جسمي خیلباسها

 خارج از بازداشتگاه و ی آن روز مجبور شدند مرا به پزشكیو فردا .دندي ام را دیم جسميعت وخيرا بسته بودند وض

. ن ها و فكم تا چند روز قدرت غذا خوردن هم نداشتم  دندایگديب ديبعلت آس.  نشان دهند یمستقر در زندان مرآز

. چم يدادند بناچار مجبور بودم موآت را دور خود بپيبه من پتو نم. تم آند يكردند تا سرما اذيشبها پنجره سلول را باز م

ب و شتم مورد ضرن يرزمي واقع در زیي بازجوی ، مالقات و تلفن نداشتم و بارها و بارها در اتاقهایاجازه هواخور

ريزو از. دندي آوبیم ن يرزمي زیوارهاي به درا بارها سرم . م ينما اعتصاب غذا   روز۵شدم  مجبور.  گرفتمیمقرار  

جسنند نداشتم نه درآرمانشاه و نه دریمچ اتهايه.  بردندیلول با ضربات مشت و لگد من تا سيزم    

  آهیيشبها اآثر و برديم  اطالعات سنندج به آار زداشتگاهس باي بود آه رئیاصطالح "جوجه آباب " مشهور شكنجه

زدي انداخت و شالق مین مي بست و آف زمیدست و پا را م. داديخودش آنجا بود انجام م .    

شبها . داد ي را آزار میشد و روح هر انسانيده ميگر آه اآثرًا دختر بودند شنيان دي زندانیه ها و ناله هاي گریصدا

به همان كردند ويس مي خیآتك آارن بود بعد ازيرزميز  در آه  یيدستشورا در م ي، لباسهاگذاشتند یمپنجره ها را باز  

  . مچانيف سلول بپي آثی پتویجبور بودم خودم را ال هوا میبردند ، بعلت سرديصورت مرا به سلول م  

 گرفت و دوباره به یدگيت رسيحز عدم صالي سنندج بودم ، پرونده ام در سنندج نی هایز در انفرادي ماه ن٢ك به ينزد

 جسم و اعصاب و روانم یور .ن مدتي در ای و روحی جسمی آزارهای ماه انفراد٨ك به ينزد. تهران منتقل شدم 

 ی آه مواد مخدر سرگرمیين در جاي زندان او٧ه اندرزگاه  ب٢٠٩ك شب بازداشت در يبعد از .  گذاشتهیبدارير بسيتاث

سازمان زندانها متعلق  ی آه در طبقه بندیزندان شهریيزندان رجابان به  آ٢٧قل شدم و ازشود منتيان محسوب ميزندان  

.ممنتقل شده ا…  و سرقت مسلحانه ویي، آدم ربا چون قتلین خطرناآايبه زندان  
 
 

 

رانيفعاالن حقوق بشر در ا  

۴/٩/١٣٨۶  


