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ﺑﻪ ﻧﺎم آزادی
اﻣﺮوز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﳘیﺖ زﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎﻋﻪ ﮔﺴﱰده و
اﺣﺪاث ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﳐﻔﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ اﻣﻨیﺘﯽ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮیﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻠیﺴﯽ  ،اﻣﻨیﺘﯽ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ،ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ایﺮان را ﺑﺮ آن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﻣﺎﻫیﺖ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
اﻓﺸﺎی اﻋﻤﺎل ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ رﻗﻢ زده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ
ﲝﺎل ﻫﺰاران ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﳕﺎیﺪ .
ﻫیﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮرﻋﻠﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ایﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧیﺎن و
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دراﺧﺘیﺎر ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﻣیﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارﺷﺎت
ایﻨﭽﻨیﻨﯽ ﻋﺎﻣﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دوش ﺑﻪ دوش ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ
و ﳔﺒﮕﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮیﺎی ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در
دﲬﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﳐﻔﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﯽ اﳊﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺘﺎﺑﺰده ای در ﺣﺎل اﻓﺰایﺶ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻢ ﻧیﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﮔﻨﺎه و ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻧﺪاﺷﱳ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺑﺴﱰ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در دﲬﻪ ﻫﺎی ﳐﻔﯽ زﻧﺪه ﺑﮕﻮر و ﺳﻼﺧﯽ و ﺑﯽ ﺳﺮو ﺻﺪا دﻓﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ایﻦ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاغ
روﺷﻨﯽ ﺑﺮای دیﺪن ﺣﻘﺎیﻖ ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﳐﻔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﺴﺎزی و اﻓﺸﺎﮔﺮی  ،ﺗﻮﺟﻪ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ و ﺑﻪ ﲪﺎیﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧیﺎن ﻧﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﺮﺧیﺰیﻢ و در ﺳﺎیﻪ ایﻦ ﳘیﺎری و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ زﻣیﻨﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی و ﺗﻌﻄیﻠﯽ ایﻦ دﲬﻪ ﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ ایﺮان
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزیﻢ.

ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ایﺮان
Human Rights Activists in Iran
Info@Hra-Iran.orgemail:
Telfax: 021-27859131
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آﮔﺎﻫﯽ ﲥﺮان ﻣﺮﮐﺰ

ﺣﺪودا ﺑیﺸﱰ
ﮐﻪ
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﲥﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﲥﺮان در
ﻧﺰدیﮑﯽ ﭼﻬﺎرراه ﺷﺎﻫﭙﻮر واﻗﻊ اﺳﺖ.ﮐﻪ ایﻦ ﻗﺮارﮔﺎه
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ ﲥﺮان
ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪ در اﺧﺘیﺎر ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد و از دوران ﻠﻮی از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﮔﺎن آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺎدﮔﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ
ﺷﺼﺖ ﭘﺎدﮔﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻫﭙﻮر از ﻧیﺮوﻫﺎی ژاﻧﺪارﻣﺮی و
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﲣﻠیﻪ و ﺑﻪ ﻧیﺮوﻫﺎی اداره آﮔﺎﻫﯽ ﲥﺮان ﲢﻮیﻞ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧیﺮوﻫﺎی ایﻦ ﺎد ﭘﻠیﺴﯽ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺎه اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ ﲥﺮان
ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪ.
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑیﺸﱰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎ و ﭘﺎدﮔﺎﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دوران
ﻠﻮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﳎﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﳏﻮﻃﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﲥﺮان ﻧیﺰ از ﳎﻤﻮﻋﻪ
ای از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی ﺷیﺮواﻧﯽ دار و ﻗﺪیﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از آﺳﺎیﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی آن در اﺧﺘیﺎر
ﺷﻌﺒﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﲢﻘیﻘﺎﺗﯽ و ﲡﺴﺴﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رﲰﺎ
آﮔﺎﻫﯽ ﳐﻮف ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ایﺮان ﺗﺸﮑیﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﻠیﺪ
و اﻟﮕﻮﭘﺬیﺮی ﺳﺎیﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﱳ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ در وﺣﺸﯽ ﮔﺮی و
ﮔﺮﻓﱳ اﻗﺮار از ﻃﺮیﻖ ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﭼﻨﺪیﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﲥﺮان ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻏﺮب وﺣﺸﯽ و
آﮔﺎﻫﯽ ﺧیﺎﺑﺎن ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻼخ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪ ﮐﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌیﺖ ﻫﺎی آﮔﺎﻫیﻬﺎی ﻣﺮاﮐﺰ
اﺳﺘﺎﺎ ﻧیﺰ ﺑﺮای دور ﳕﺎﻧﺪن از ﻏﺎﻓﻠﻪ وﺣﺸیﮕﺮی و ﮐﺴﺐ
اﺳﻢ و رﺳﻢ " وﺣﺸیﮕﺮی را در زﻣیﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ
زیﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎیﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ
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آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﲥﺮان ﻣﺜﺎل زده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺸﻬﺪ و اﺻﻔﻬﺎن و رﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﺎیﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺰﻟﯽ و
وراﻣیﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺼﺎوﲥﺎ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻤﻬﺎ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ در زﻣیﻨﻪ اﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ از ﻣﺘﻬﻤیﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﺑیﻦ آﮔﺎﻫیﭽﯽ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دادﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل ﻫیﭽﮑﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﺗﺪاوم اﺳﻢ
و رﺳﻢ در ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ از ﻃﺮیﻖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد
ﭘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺑﺮﺳﻨﺪ.
 -1وﺿﻌیﺖ ﻓیﺰیﮑﯽ ﺷﻌﺒﺎت درآﮔﺎﻫﯽ :
در ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺳﺎﺑﻖ دور ﺗﺎ دور ﳏﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی
ﺗﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺎیﺸﮕﺎه ﺳﺮﺑﺎزان وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
از اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﳒﺎ ایﻦ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ و آﺳﺎیﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را
ﺑﺎ دیﻮارﻫﺎیﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪیﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺗﺒﺪیﻞ و ﺗﻘﺴیﻢ
ﳕﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ یﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎ را ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ  1اﻟﯽ 3
ﺷﻌﺒﻪ ﲡﺴﺴﯽ ﳕﻮدﻧﺪ و در اﺧﺘیﺎر ﺷﻌﺒﺎت ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ
در ایﻦ ﺷﻌﺒﺎت اﺗﺎق اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و رییﺲ ﺷﻌﺒﻪ و
اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﳘﻪ ﺷﻌﺒﻪ
ﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﳘﺮاه اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ
را از ﺻﺒﺢ زود ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در آﳒﺎ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﳕﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﳎﺪدا ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﺮﮐﺰی در داﺧﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎ اﲤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪیﺪ اداری در آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑیﺸﱰ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ایﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و دارای
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﳎﻬﺰﺗﺮی ﮔﺮدیﺪه اﻧﺪ.
 -2ﻣﺮاﺣﻞ ورود ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﻠیﺴﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ:
ٌ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮریﻦ
ﺑیﺸﱰ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در آﮔﺎﻫﯽ راﺳﺎ
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ در ﺑیﺸﱰ ﻣﻮارد ﮐﻤﱰ از  20درﺻﺪ
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات و ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ زیﺮ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و ﲢﻘیﻖ
در آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮیﻖ ﮐﻼﻧﱰی ﻫﺎ و ﺣﻮزه
ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧیﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
ﻗﻀﺎیﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤیﻞ ﭘﺮوﻧﺪه از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻓﻨﯽ و
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ﲣﺼﺼﯽ یﺎ ﳘﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ وﺷﮑﺴﱳ دﺳﺖ و ﭘﺎ و
اﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ زیﺮ ﻫﺮ ﺷﺮایﻂ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﲢﻮیﻞ یﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
 -3ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ورود ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ
رایﺎﻧﻪ ای ﭘﺮوﻧﺪه :
در اﺑﺘﺪای ورود ﻫﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ "
ﻣﺘﻬﻢ در ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﻨﺎر دیﻮار و یﺎ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﭘﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇیﻔﻪ
ﻣﺎﻣﻮریﻦ ریﺰو درﺷﺖ و درﺟﻪ دار و اﻓﺴﺮان ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻣﺘﻬﻤﯽ را ﮐﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ دیﺪﻧﺪ ﺑﺮای ایﻨﮑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎر دﺳﺘﺶ ﺑیﺎیﺪ و ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ
و ﻣﺴﺦ ﺟﻮ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺷﻮد ﺑﺪون ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ایﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮد یﺎ اﻓﺮادی را در ﻣیﺎن
ﻣﺘﻬﻤیﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و زدن ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ
و ﺳیﻠیﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﺻﻼ اﳘیﺖ ﳕﯽ
دﻫﻨﺪ ایﻦ ﺷﺨﺺ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ یﺎ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎه!!!!
اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﻣیﺎن اﻓﺮاد و ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺛﺒﺖ رایﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه را
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﻏیﺮ ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺷﻌﺒﺎت ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻬﻤیﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﲥﺎﻣﺶ را
ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ از ﺧﺠﺎﻟﺘﺶ درآیﻨﺪ و ﺑیﺸﱰ ﻣﺘﻬﻤیﻦ
را ایﻨﭽﻨیﻦ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻫﻮیﺖ ﺗﺮور ﺷﺨﺼیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﲰﺖ ﭼیﺴﺖ؟!  -ﻧﺎم ﭘﺪر.....ﭼیﺴﺖ؟!
ﻧﺎم ﻣﺎدر ﻓﺎﺣﺸﻪ ات ﭼیﺴﺖ؟!  -در ﮐﺪام ﳏﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﺎﮐﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟!!
و ﲤﺎم ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳیﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺷﺮورﺗﺮیﻦ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮیﻦ اﻓﺮاد ﺟﺮات ﺣﺮف زدن درآن ﺟﻮ را
ﭘیﺪا ﳕﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎیﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ان
ﳊﻈﺎت ﲢﻘیﺮ آﻣیﺰ ﺑﻪ ﻫﺮیﮏ از ایﻦ اﻓﺮاد ﲢﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ روﺣﯽ
و رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﻮﺗﺮیﻦ آﺎ ﮐﻮﭼﮑﱰیﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ رخ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از وﺳیﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و راه ﻓﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ از ﺷﺪت ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺗﻮﻫیﻦ ﻫﺎ
و ﲢﻘیﺮﻫﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎﻣﻮریﻦ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺳﻼﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻼ ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻣﻮری ﮐﻪ از در وارد ﻣﯽ
ﺷﻮد و یﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد در ﳏﺪوده ﲞﺶ ﺛﺒﺖ رایﺎﻧﻪ ﮐﻪ در
ﻣﺴیﺮ ﺗﺮدد ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﻗﺮار دارد دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﳕﯽ ﮔﺬرد و
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ﺣﺘﻤﺎ یﮏ یﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ از ﳘﻪ ﺟﺎ ﺑﯽ ﺧﱪ را ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر رخ داد ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺿﺮب وﺷﺘﻢ و ﻣﺼﺪوم ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
-4ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ:
ﺑﺎزداﺗﺸﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﳏﻮﻃﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮار
دارد ﺗﺎ ﮐﻤﱰ در ﺗیﺮرس دیﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ارﺑﺎب رﺟﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه دارای دو ﲞﺶ اﺳﺖ:
ﲞﺶ ﳔﺴﺖ -ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﺰدیﮏ
ﺑﻪ  10اﺗﺎق  12و  18ﻣﱰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی زیﺮ
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ درﺟﻪ  2و درﺟﻪ  3ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﳘﺮاه
اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮیﻖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیﯽ از
زﻧﺪاﺎ ﲢﻮیﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮدیﺪه اﻧﺪ.
ﲞﺶ دوم -ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ویﮋه در آن
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی  1ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و  10ویﮋه ﻗﺘﻞ و  18ویﮋه ﮐیﻒ ﻗﺎﭘﯽ و ﺗﻌﺪادی
از ﻣﺘﻬﻤیﻦ ویﮋه ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﻣﻮرد ﺿﺮب وﺷﺘﻢ دیﺪ و رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﮔیﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ
اﻓﺮاد در اﻧﻔﺮادیﻬﺎی ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﳏﺪوده
آن ﺑﻪ ﺑﺎزداﺗﺸﮕﺎه ﺳﻮییﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﳘﺎن
اﻧﻔﺮادی ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻫیﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﺟﻬﺖ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ایﻦ اﻧﻔﺮادیﻬﺎی ﳐﻮف
را ﺳﻮییﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﲤﺎم
دارد
ﻧﺎم
ﺳﻮییﺖ
ﮐﻪ
اﻧﻔﺮادیﻬﺎ
ایﻦ
در
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی آﻧﺮا ﻃﯽ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ و
ﭘﺎﺑﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐیﺴﻪ ای از ﮐﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﮐﺸیﺪه
ﺷﺪه در اﻧﻔﺮادیﻬﺎیﯽ ﮐﻪ ﳘیﺸﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺪت
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻓﺮد را از اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮاﻟﺖ ﳏﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮیﯽ
و ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻧیﺰ دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﭘﺎ ﺑﻨﺪ و ﮐیﺴﻪ از ﺳﺮ
ﻫﺎی آﻧﺎن ﺧﺎرج ﳕیﺸﻮد و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻫﻢ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ
ﳘیﻦ ﺷﺮایﻂ ﲞﻮاﺑﻨﺪ و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬیﻪ و
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ اﻢ ﻓﻘﻂ ﮐیﺴﻪ از ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺑیﺸﱰ زﻣﺎﺎ آﺎ را وادار ﺑﻪ زدن اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ
ورﻗﻬﺎی ﺳﻔیﺪ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ
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راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻨﻮیﺴﻨﺪ.

ﻫﺎی

ﺧﻮد

را

از

زﺑﺎن

ﻣﺘﻬﻢ

درآﺎ

-5ﻣﺮاﺣﻞ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ:
در ﲤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ را ﳋﺖ ﻣﺎدرزاد ﻣﯽ ﳕﺎیﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد
در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﻣﺘﻬﻤیﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﳔﺴﺘیﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﳏﺪوده ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻗﺪم
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎیﺪ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺣﺎﮐﻢ و اﻗﺘﺪار ﻣﺘﻮﻟیﺎن
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را روﺣﺎ و ﺟﺴﻤﺎ و ﻋﻤﻼ درک و ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ایﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣیﺴﺮ ﻧیﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ در ﳘﺎن روز و ﳊﻈﻪ
ورود زﻫﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﲤﺎم ﻋیﺎر از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
درﺳﺖ در ﺟﺎیﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﯽ ایﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه وارد ﺷﻮﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﳋﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﳘﻪ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﳘﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘیﺮ و ﺟﻮان و ﻣﺮیﺾ و ﺳﺎﱂ ﭼﻪ
ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮔﺮم ﳋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ یﮏ ﺷﻮرت ﻣﯽ
ایﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﳘﻪ اﻓﺮاد
ﳋﺖ ﻣﺎدرزاد ﺷﺪن ﻣﺘﻬﻢ ﲢﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ را ﺑﺒیﻨﻨﺪ و ﺑیﺸﱰ
ایﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎزه وارد ﻫﺎی ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ایﻦ ﻣیﺎن ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺐ و ﺗﺮس و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﺗﺎﭘﺎی ﺗﮏ
ﺗﮏ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ورودی ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
و آﺎ ﻧیﺰ ﺑﺮای داﻣﻦ زدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑیﺸﱰ ﺑﻪ ایﻦ رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ و ایﺠﺎد ﮐﺮدن زﻣیﻨﻪ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده و ﲠﺮه ﺑﺮداری
در آیﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺰدیﮏ در ﳏیﻂ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در
ﺗﻮان دارﻧﺪ در زﻣیﻨﻪ ایﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ وﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺲ از اﻋﻼم ایﻨﮑﻪ ﳘﻪ اﻓﺮاد ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی
ﺧﻮد را درﺑیﺎورﻧﺪ و ﳏﺘﻮیﺎت ﻟﺒﺎس و ﺟیﺒﻬﺎی ﺧﻮد را در
ﻟﺒﻪ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﳏﻞ ایﺴﺘﺎدن ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑیﺸﱰ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ و ﭘﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﳘﺎن ﳊﻈﻪ ﳔﺴﺖ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺟﺮای ﺳﻨﺎریﻮی ایﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑیﺸﱰ آﺎ از ﻣیﺎن ﺑﺪﲞﱰیﻦ و
ژوﻟیﺪه ﺗﺮیﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺎیﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎن اﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ ﮐﻪ دیﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان و ﺟﺮات ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و اﻋﱰاض
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رﺧﺪادﻫﺎ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ایﻦ ﳕﺎیﺶ ﺗﻮﺣﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﳔﺴﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﺳﺖ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻣﻮریﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ و ﳘﮑﺎراﻧﺶ اﻣﻮال ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ از وﺣﺸیﮕﺮیﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ در آﮔﺎﻫﯽ
ﺗﺮﺳیﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺴیﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ یﮏ و یﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪون ﴰﺎرش از یﮏ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﺼﻒ آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ و
ﮔﻮﺷﻪ ای ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و یﺎ در ﺟیﺐ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ایﻦ
ﻣیﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮل و یﺎ ﺳﺎﻋﺖ و یﺎ اﻧﮕﺸﱰ
ﮔﺮاﻧﻘیﻤﺖ ﮐﻪ ﳘیﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﻈﻪ ﭘیﺶ وﺣﺸیﺎﻧﻪ ﺗﺮیﻦ ﺿﺮب و
ﺷﺘﻤﻬﺎ را آﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫیﭻ ﭼیﺰ دیﺪه ﺑﻮد ﻗﺎدر ﳕﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ اﻋﱰاض ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﳘﻪ ایﻦ رﺧﺪادﻫﺎ از ﳘﺎن اﺑﺘﺪای ورود ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ
آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮریﻦ از ایﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘیﺶ آﻣﺪه ﺎیﺖ ﲠﺮه را ﺑﱪﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﻫﻢ از دﺳﺘﺶ
ﺑﮕیﺮﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ.
 -6ﻣﮑﺎن و روش ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ:
ﭘﺲ از اﲤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﺎﺟﮕیﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺗﺎزه وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪیﺪی
از اﺧﺎذی ﺷﺪن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر اﻣﻮاﻟﺸﺎن
ﺑﻪ ﲠﺎﻧﻪ ﳑﻨﻮﻋیﺖ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری در ﳏیﻂ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
دریﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون ایﻨﮑﻪ رﺳیﺪی در ﻗﺒﺎل دریﺎﻓﺖ
آﻧﺎن داده ﺷﻮد.
ﮐﻪ ایﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ
اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮐﻤﺪ درﺑﺎز و ﺑﺪون ﻗﻔﻞ و ﮐﻠیﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﻮال ﺧﻮد را از
ﻗﺒیﻞ ﮐیﻒ و ﮐﻔﺶ و ﮐﺎﭘﺸﻦ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ
ارزان ﻗیﻤﺖ و ﮔﺮاﻧﻘیﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺳﻮال و ﺟﻮاب و اﺧﺬ
رﲰﯽ در یﮑﯽ از ﮐﻤﺪﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﻣﻨﻈﻮر
و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﺪف ﺎیﯽ در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ یﻌﻨﯽ
ﲢﻮیﻞ ﮔﺮﻓﱳ وﺳﺎیﻞ " ﳘﺎن در ﺗیﺮرس ﻗﺮار دادن اﻣﻮال ﺑﺎ
ارزش و ﮔﺮاﻧﻘیﻤﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﳘﺎن ﳊﻈﻪ
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ﳔﺴﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای اﺻﻮل ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ یﻐﻤﺎ
ﺑﺮدن آﻧﺮا ریﺨﺘﻪ و در ﺳﺮدارﻧﺪ.
در ایﻦ ﺑیﻦ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ دار و اﻓﺴﺮ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی و ﳘﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ و ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری
اﻣﻮال و اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و اداره
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎیﻞ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮐﻤﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﮐیﻒ و ﮐﻔﺶ و
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺘﺎﲠﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎﭘﺸﻦ و یﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘیﻤﺖ
و ﺑﻪ درد ﲞﻮر را ﺟﺪا و از ﳏﻞ ﻧﮕﻬﺪاری و اﻣﺎﻧﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻧﺒﺎر ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ایﻦ وﺳﺎیﻞ در ﳘﺎﳒﺎ ﻣیﺎن اﻓﺮاد
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﺴیﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و یﺎ ﺑﻪ آﺷﻨﺎیﺎن ﲞﺸیﺪه و ﺑﺎﻗﯽ
وﺳﺎیﻞ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﮐﻔﺸﻬﺎ و ﮐﺎﭘﺸﻨﻬﺎی اﺳﭙﺮت دﺳﺘﻪ
دوم ﻣیﺪان ﮔﻤﺮک و ﻣﻮﻟﻮی ﺳﺮ در ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫیﭻ
وﻗﺖ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧیﺴﺖ ﭼﻮن
ﮐﺴﯽ رﺳیﺪی اﺧﺬ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮاﻟﺶ را ﲞﻮاﻫﺪ و
از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ در
ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﺑیﺸﱰ ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮیﺎد و ﻣﺪﻋﺎیﺸﺎن درﻣﻮرد اﻣﻮاﻟﺸﺎن
ﺑﻪ ﺟﺎیﯽ ﳕﯽ رﺳﺪ و یﺎ در ﺣﺎل آزاد ﺷﺪن از آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻮق ﻓﺮار
از آﮔﺎﻫﯽ و روزﻫﺎی وﺣﺸﺘﺒﺎر آن از ﺧیﺮ اﻣﻮال ﻣﻔﻘﻮد
ﺷﺪه ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ایﻦ ﻣیﺎن زیﺎد
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ یﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ ﭼﻨیﻦ ادﻋﺎیﯽ دروغ اﺳﺖ و
ﭼﻨیﻦ اﻣﻮاﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و یﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﺎن در
ﻣﻮﻗﻊ آزادی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ایﻨﮑﻪ آﺷﮑﺎرا دزدی و ﺧیﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و زورﮔیﺮی
و ﺑﺎﺟﮕیﺮی و اﺧﺬ رﺷﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﺗﻮان اﻋﱰاض و
ﻧﻔﺲ ﮐﺸیﺪن ﻧﺪارد.
-7ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ وﺿﻌیﺖ از داﺧﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ویﮋه
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰی:
اﻟﻒ :ﺗﻐﺬیﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ:
ﺳﺎیﺮ
اﻟﮕﻮی
ﮐﻪ
ﻣﺮﮐﺰ
آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﭼیﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻐﺬیﻪ و وﻋﺪه
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ﻏﺬایﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﳏﻮﻃﻪ ﺣیﺎط ﺗﻘﺮیﺒﺎ  100ﻣﱰی
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه یﮏ اﺗﺎق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻧﺎن ﻣﺎﺷیﻨﯽ
و ﮐﻨﺴﺮو و ﻧﺎن و ﭘﻨیﺮ و اﻗﻼم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗیﻤﺖ از ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬیﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷیﺪﻧﯽ ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻮﺷیﺪﻧﯽ ﮔﺮم
و ﭼﺎی وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان یﮏ ﭘﺎرچ ویﺎ ﺑﻄﺮی
ﭘﻼﺳﺘیﮑﯽ یﮏ ﻟیﱰی آب ﺟﻮش را ﺑﻪ ﳘﺮاه یﮏ ﮐیﺴﻪ ﭼﺎی
ﮐیﺴﻪ ای ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷیﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻗیﻤﺖ  2ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮیﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن و ﻧیﺎز ﺑﻪ ﭼﺎی در داﺧﻞ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﻟیﻮان ﭼﺎی را  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼیﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل
دﺧﺎﻧیﺎت و اﺳﺘﻌﻤﺎل آن درﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﺑﺎ ایﻦ ﳘﻪ ﻓﺸﺎر اﻓﺴﺮیﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن و درﺟﻪ داران
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺎیﺖ ﲠﺮه را از ﺑﺎزار ﺳیﺎه
ﺳیﮕﺎر ﺑﱪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ایﻦ ایﺠﺎد ﳏﺪودیﺖ و ﳑﻨﻮﻋیﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺳیﮕﺎر را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳیﮕﺎری از ﳔﯽ ) داﻧﻪ ای (  5اﻟﯽ
 10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﳏﺪودیﺖ را ﺗﺎ ﺟﺎیﯽ ﺑﺮای
ﺳﻮد ﺟﻮیﯽ ﭘیﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ یﮏ ﻧﺦ ) ﻋﺪد
( ﺳیﮕﺎر در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮاﻧﱰ از یﮏ ﮔﺮم ﻣﻮاد
ﳐﺪر ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎیﺪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎیﯽ اراﺋﻪ ﺗﻐﺬیﻪ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﻏﺬا و
ﻣﺎزاد ﻏﺬای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ را ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﺑﺪون ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗیﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﲥیﻪ ﻏﺬا ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎیﺮیﻦ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﲥیﻪ ﻏﺬا ﻋﻤﻼ
ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﳕﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﭼیﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟیﺮه و
ﺗﻐﺬیﻪ دریﺎﻓﺖ ﳕﺎیﺪ و ﺑﺎیﺪ دوران ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد را
ﮔﺮﺳﻨﻪ و یﺎ ﻧیﻤﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و در ﺣﺎل ﮔﺪایﯽ ﺑﺮای ﻏﺬا
ﺳﭙﺮی ﳕﺎیﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درایﻦ ﺑیﻦ یﮑﯽ از
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ دراﻧﻔﺮادی از ﻃﺮف ﺳﺎیﺮیﻦ در روز
یﮏ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﳍﺎیﺸﺎن ﺣﻖ ﺧﺮیﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در
اﻧﻔﺮادی یﺎ ﳘﺎن ﲞﺶ ﺳﻮﺋیﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ را دارد
ﭼﻮن ﺳﺎیﺮ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ایﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺳﺘﺒﻨﺪ و
ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮدن داﺋﻢ و ﺑﺮاﺛﺮ ﮐﺸیﺪه ﺷﺪن ﮐیﺴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن
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ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﳏﺪودیﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﮐﺜﺮا ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ اﻧﻔﺮادیﻬﺎی
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و آﺎ ﮐﻤﱰ از ﺳﺎیﺮیﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ب :ﲠﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺤﻤﺎم در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣیﺰان و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ و ﳏﺪودیﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺳﻠﻮﳍﺎ
و ﺑﺎﻻﺑﻮدن آﻣﺎر اﻓﺮاد داﺧﻞ یﮏ اﺗﺎق ﮐﻪ ﻋﻤﻼ داﺧﻞ یﮏ
اﺗﺎق  18ﻣﱰی ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ  30ﻧﻔﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﺟﺒﺎرا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﺟﺎ روی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﮐﻞ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺸﺎن در ایﻦ اﺗﺎﻗﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺜیﻒ و ﳕﻨﺎک زیﺮ
ﭘﺎیﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣیﺰان ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﻓﺸﺎر و ایﺠﺎد زﻣیﻨﻪ اﺧﺎذی از ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ اﻓﺴﺮیﻦ
ﻧﮕﻬﺎﺑﺎن و درﺟﻪ داران روی ﻣﻮﮐﺖ اﺗﺎﻗﻬﺎ آب ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ایﻦ ﻃﺮیﻖ اﻣﺘیﺎز اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﻠﻮﳍﺎی ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ
ﲨﻌیﺖ را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣﺘﻤﻮل و ﭘﻮﻟﺪار در ﻗﺒﺎل وﺟﻮﻫﺎت
ﺳﻨﮕیﻦ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺑﯽ اﺧﺘیﺎری ادراری و ﺗﺮﮐیﺪﮔﯽ و
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺗﻌﺰیﺮ و ﻣﻀﺮوب ﺷﺪه ﺑﻮﺳیﻠﻪ
ﮐﺎﺑﻞ و ﺳیﻢ و ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻪ دیﮕﺮ ﺟﺰء اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺎدی و ﭘیﺶ
ﭘﺎ اﻓﺘﺎده در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ایﻦ ﺑیﻦ ﻧﺒﻮد ﲥﻮیﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﻮاع
ﺑیﻤﺎریﻬﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ﳘﺮاه ﺳﺮﮔیﺠﻪ
ﻣﺪام در ﺑیﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺷﺎیﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ایﻨﮑﻪ ﺑﺎ ایﻦ وﺿﻌیﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﲠﺪاﺷﺘﯽ
ﺑیﻤﺎریﻬﺎی ﭼﺸﻢ درد و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻤﯽ و ﺑیﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮔﺎل
از ﺑیﻤﺎریﻬﺎی رایﺞ و ﻣﺼﺮی در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﱳ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭼﺎی ﺑﺮ روی ﭼﺸﻢ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻣﻮرد
اﮐﺜﺮا ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ و اﻋﱰاض
ﺑیﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮔﺎل
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻪ ایﻦ
ﺑیﻤﺎری داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺟﻮد ﺷﭙﺶ یﮑﯽ از ﻋﺎدی ﺗﺮیﻦ ﭼیﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد و در ﮐﻤﱰ از  2ﺳﺎﻋﺖ اﻗﺎﻣﺖ در
اﺗﺎﻗﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﲤﺎم ﻟﺒﺎس و ﺗﻦ و ﺳﺮ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
ﭘﺮ از ﺷﭙﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﳓﻮه ﲠﺮه ﻣﻨﺪی از اﺳﺘﺤﻤﺎم در وﺿﻌیﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﻘﻂ  3اﻟﯽ
 5دﻗیﻘﻪ آﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻪ ﲨﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ﺑﺎﻻی  15روز اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را ﳋﺖ
ﻣﺎدرزاد در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  5دوش وﺟﻮد
دارد و ﺑﻪ ﻫﺮ  10ﻧﻔﺮ یﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻮدر رﺧﺸﻮیﯽ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳیﺪ ﭘﻮدر رﺧﺸﻮیﯽ ﺑﺪن
را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﭙﺸﻬﺎی ﺑﺪن و ﺳﺮ را از ﺑیﻦ ﺑﱪد.
ﺑﻪ ﻃﻮر رﲰﯽ در آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﭙﻮر از ﲠﺪاری و درﻣﺎﻧﮕﺎه و
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﱪی ﻧیﺴﺖ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺑﺴیﺎر
ﺑﺴیﺎر ﺣﺎد و اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه از
اﻣﮑﺎن ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ ﺑیﻤﻨﺎک ﺷﻮﻧﺪ اﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮار از
ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ یﮏ ﲠیﺎر ﮐﺸیﮏ ﺑیﻤﺎر و یﺎ
ﻣﺼﺪوم را ﻣﻌﺎیﻨﻪ ﮐﻨﺪ و دارو ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭘیﺶ ﺑﺮود او را آﻢ ﺑﻪ
ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺠﺎد ﮐﻪ ﲢﺖ ﻧﻈﺎرت ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اداره ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑیﻤﺎر و یﺎ ﳘﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺼﺪوم ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻓﻮت ﮐﺮد ﳘﺎﳒﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دور از ذﻫﻦ ﳕﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﲤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺪﻋﺎی ﻋﺪم وﺟﻮدﺷﺎن را داریﻢ ﺑﺎ ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل در
ﲠﱰیﻦ وﺿﻌیﺖ ﳏیﺎﺳﺖ!!
ﮐﻢ ﻧیﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮیﻖ اﻗﺎﻣﺖ در آﮔﺎﻫﯽ ﺧیﻠﯽ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧیﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﮔﺮدن
ﮐﻠﻔﺖ و ﻣﺘﻤﻮل ﺑیﺶ از  20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آب ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ دﻫﻬﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر دیﮕﺮ ﻧیﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗیﻎ زدن و ﺳﺮویﺲ
و
دﻫﯽ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ایﻦ ﭼﻨیﻨﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟیﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 -8ﳓﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻬﻢ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺮای
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ:
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ را ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎت
ﳐﺘﺺ ﺑﻪ اﲥﺎﻣﺎﺗﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎیﺸﺎن را راﺳﺎ
رﺋیﺲ ﺷﻌﺒﻪ در اﺧﺘیﺎر اﻓﺴﺮیﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﺮ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑیﻦ  1اﻟﯽ  3درﺟﻪ دار زیﺮ دﺳﺖ دارد.
ﻣﺘﻬﻤیﻦ در ﺷﻌﺒﺎت در اﺗﺎﻗﻬﺎی اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و یﺎ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔیﺮﻧﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ ﻫیﭻ وﻗﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌیﻨﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﻮق در
ﺷﻌﺒﺎت آﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﺐ و ﺻﺒﺢ و ﻇﻬﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد
ﻫﺮ وﻗﺘﯽ را ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧیﻤﻪ ﺷﺐ و یﺎ 4
و  5ﺻﺒﺢ اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻌﺒﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻬﻤیﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮری و
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در ﳘﺎن اوایﻞ
ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺷﻌﺒﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ زﻣﺎن را
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﺟیﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎن دادن ﳕﺎیﺸﯽ دﻗﺖ و ﻣﺪت
زﻣﺎن ﲢﻘیﻘﺎت در آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ
ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ در ﺑﺪن
ﻣﺘﻬﻤیﻦ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﺎویﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دادﮔﺎه و یﺎ زﻧﺪان آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ
ﺷﮑﻨﺠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﲠﺪاری زﻧﺪان ﺻﻮرت
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸﻮد.
-9ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻦ ﻫﺎ و دﻻﳍﺎ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ در ﳏﺪوده
اﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ:
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟیﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻌﻀﻞ و ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻨﯽ
در ﲤﺎم اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﺟﺎن ادارات و ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ
اﻓﺘﺎده و ﺷﺎﺧﻪ ای از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﱰش ﻓﺴﺎد اداری اﺳﺖ
اداره آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﲥﺮان ﻧیﺰ از آن ﻣﺼﻮن ﻧیﺴﺖ.
ﺟﻠﻮی درب آﮔﺎﻫﯽ و داﺧﻞ ﳏﻮﻃﻪ و داﺧﻞ ﺷﻌﺒﺎت ﳏﻞ ﺗﺮدد و
ﺟﻮﻻن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﭼﺎﻗﮑﻨﻬﺎ و دﻻﻻن
ﺷﻌﺒﺎت اﺳﺖ.
ﺑیﺶ از  90درﺻﺪ ایﻦ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘیﻢ و ﭼﻨﺪیﻦ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺘﻮﻟیﺎن و اﻓﺴﺮان و درﺟﻪ داران
ﺷﻌﺒﺎت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﻌﻀﯽ از ایﻦ اﻓﺮاد در
زﻣیﻨﻪ ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻨﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺑیﺶ از  20ﺳﺎل ﻣﯽ
رﺳﺪ.
در ﳏﺪوده آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻌﺒﺎت در ﮐﻤیﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ و یﺎ ﺧﺎﱎ
ﻣﺸﮑﻞ ﴰﺎ ﭼیﺴﺖ و در ﻗﺒﺎل ﺣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﭼﻘﺪر ﻣﯽ دﻫیﺪ
! درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در
ایﻨﺠﺎ ﳘﻪ ﭼیﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﻓﺖ و اﻧﺴﺎﻧیﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻖ
وﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﺎری ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﭼﻪ ﻣﯽ آیﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ای و ﻫﺮ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﺎر ﭼﺎق ﮐﻦ
ﳐﺘﺺ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از آﺧﺮیﻦ
ﻣﺘﺪﻫﺎ و ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻨﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی در اﺧﺬ
رﺷﻮه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﮐﺎر ﭼﺎق ﮐﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﳘﮑﺎران ﺧﻮد زد و
ﺑﻨﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ و ﺷﻌﺒﻪ از ﻃﺮیﻖ
واﺳﻄﻪ ﳐﺼﻮص آن ﺷﺨﺺ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
اﻣﺘیﺎز دﳋﻮاه دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﻠﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﮐﺎر
ﭼﺎﻗﮑﻦ ﻫﺎ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮﻫﺎ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﻮر ﻣﺬاﮐﺮات
اﺧﺬ رﺷﻮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻏیﺮ ﻣﺴﺘﻘیﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و یﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ دام واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎر
ﭼﺎﻗﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
دﻻﳍﺎ و ﮐﺎرﭼﺎﻗﮑﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮایﺪ ﮐﻼن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎﻣﻮران آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﺣﺘﯽ راﺣﺘﱰ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻧیﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﳏﻮﻃﻪ ﺷﻌﺒﺎت آﮔﺎﻫﯽ
ﺗﺮدد ﳕﺎیﻨﺪ.
در ﺟﺎیﯽ ﮐﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮﻋﻬﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﳏﻮﻃﻪ و ﺷﻌﺒﺎت
راه ﳕﯽ دﻫﻨﺪ آﻗﺎیﺎن ﮐﺎر ﭼﺎﻗﮑﻦ ﺑﻪ ﳘﻪ ﺟﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿیﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و
در ﻣﻮرد ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎی رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ و ﺑﺴﱳ و یﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺪیﺪ
ﮐﺮدن وﺿﻌیﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﴰﺎره ﺗﻠﻔﻦ از اﻓﺮاد درﻣﺎﻧﺪه و ﻻ ﻋﻼج
ﺑﻪ آﺎ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺷﺮﺣﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﳘﺮاه
دﺳﺘیﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺣﻖ رﺋیﺲ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ روی ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻓﻼن ﮐﺎر از  3ﻣیﻠیﻮن ﺗﺎ ....ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﳐﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﳐﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه و
یﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه و یﺎ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎی
زد و ﺑﻨﺪ و ﺑﺎج ﺧﻮاﻫﯽ در آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴیﺎر ﺑﺴیﺎر ﮐﻼن اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑیﺶ از ﻧیﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ اﺧﺬ ﺷﺪه در
ﺟیﺐ ﮐﺎرﭼﺎﻗﮑﻦ ﻫﺎ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ رود و در ایﻦ ﺑیﻦ
اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺎیﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺴیﺎر ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ دیﮕﺮی ﻧیﺰ در ایﻦ ﺑیﻦ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﺳﻨﺪ ﮔﺬارﻫﺎ در آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻗیﻘﺎ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻀیﻪ ﺑﻪ
ایﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﳎﺎری ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ ای
ﮐﻪ در اﺧﺘیﺎر دارﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﳎﺮﻣیﻦ و ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺧﺎص و
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ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ را ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪت دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﳋﻮاه
و ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻼﻧﯽ دریﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
آن ﻃﺮیﻖ ﻣﺘﻬﻤیﻦ و یﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار
وﺛیﻘﻪ از ﻃﺮیﻖ ﻗﺎﺿﯽ آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﲠﺮه
ﺑﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑیﺸﱰ از ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﮐﻪ ﺷﺎیﺪ در ﺳﺎل
ﺑیﺶ از  10ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻫﺮ اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه رخ ﻧﺪﻫﺪ ﺧﺮج را
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از ﻃﺮیﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﳐﻔﯽ ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﮔﺬاری ﻣﯽ
ﳕﺎیﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ را ﻃﯽ
ﺳﺎﳍﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﳐﻠﺼﺎﻧﻪ در رﮐﺎب ﳘﮑﺎران ﮐﺎر ﭼﺎق
ﮐﻦ و دﻟﻪ دزدﺷﺎن ﺑﻪ ﺛﺮوﲥﺎی ﻣیﻠیﺎردی و اﻓﺴﺎﻧﻪ ای
رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺗﺮیﻦ ﻣﺎﻣﻮر در آﮔﺎﻫﯽ در ﮐﻤﱰ
از  2ﺳﺎل از ﲠﱰیﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺮﺗﻮ اﺧﺬ رﺷﻮه و
ﺑﺎﺟﮕیﺮی و ﺣﻖ ﮐﺸﯽ ﭘﻮﻟﮑﯽ ﲠﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ در ایﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼف ﺟﺮیﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﳓﻮی از
ﮔﺮدوﻧﻪ ﺧﺎرج و ﺗﺮد و اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻮن ﺗیﻤﺴﺎر و ﺳﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺮﮔﺮدی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﳎﻤﻮﻋﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷیﻦ ﮔﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ در
ﺧیﺎﺑﺎﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﮔﺮوﻫﺒﺎﻧﯽ رﺷﻮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
اﻓﺴﺮ ﻋﺎﻟیﺮﺗﺒﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ایﻦ ﺳیﺴﺘﻢ و
ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻮده و ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺎﺟﮕیﺮ و رﺷﻮه ﺧﻮار را
ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ و ﻫیﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳیﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﳘﻪ ﭼیﺰ
رﺳیﺪه ﺧیﺎﻧﺖ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﳕﯽ ﺟﻨﮕﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺪﻋیﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟیﺘﻬﺎی ﺑﺴیﺎری اﳒﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ از آن
ﲨﻠﻪ ﳎﻤﻮﻋﻪ  197ﺷﮑﺎیﺖ از ﭘﻠیﺲ و ﺗﺸﮑیﻼت ﺿﺪ اﺧﺬ رﺷﻮه
و ﮐﺎر ﭼﺎق ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﺳﺎﻟیﺎﻧﻪ
 16درﺻﺪ اﺧﺬ رﺷﻮه در ﻧیﺮوﻫﺎی ﭘﻠیﺲ رﺷﺪ دارد ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ایﻢ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ ﺑیﺶ از  16درﺻﺪ اﺧﺬ
رﺷﻮه را در ﻣیﺎن ﻧیﺮوﻫﺎی ﭘﻠیﺲ ﺑﮕیﺮیﻢ.
 -10ﳓﻮه ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺷﻌﺒﺎت:
ﳓﻮه ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺷﻌﺒﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳیﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اداری ﺟﺪیﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﳓﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﲤﺎم ﺷﻌﺒﺎت دارای
اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﳎﺰا ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﱰده و
ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺷﮑﺎیﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺎدﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺪاﺑیﺮی در آﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺖ ﳓﻮه ﺷﮑﻨﺠﻪ
اﻧﺪیﺸیﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻏیﺮ از ﺷﻌﺒﺎت  1ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و  10ویﮋه ﻗﺘﻞ و ﺷﻌﺒﻪ  18ﮐیﻒ ﻗﺎﭘﯽ و ﺷﻌﺒﻪ
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ﮐﺸﻒ ﺟﺮایﻢ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﻌﺒﺎت ﮐﻪ ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ  20ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﳏﺼﻮر ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﳘﮑﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪیﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از درﺟﻪ داران
و اﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﲨﻌﯽ ﻣﺘﻬﻤیﻦ را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ"
از زدن ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﺴﻤﻪ و ﺑﺎﺗﻮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از ﺳﻘﻒ آویﺰان
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎب و ﺑﺎ
ﮐﺮدن ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳیﺦ ﮐﺸیﺪه ﺷﺪه
ﻣیﻠﻪ آویﺰان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و یﺎ ﺑﺎ آویﺰان ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﮐﺘﻒ
ﻣﺘﻬﻢ را از ﺟﺎی در ﻣﯽ آورﻧﺪ و یﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ و ﭼﻮب دﺳﺖ
و ﭘﺎ و ﺣﺘﯽ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ایﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﻀﺎیﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻓﻨﯽ و ﲣﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ
ﭼﻮب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺮﻗﺖ و ﭼﻨﺪ ﻗﺘﻞ
و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﲡﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ اﻋﱰاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮیﻦ روش در ﺳﺎﳍﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﮔﺎﻫﯽ ﲥﺮان ﺑﺴﱳ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﻪ درﺧﺖ ﮐﻠﻔﺖ و ﻗﻄﻮر ﳏﻮﻃﻪ و یﺎ ﳘﺎن درﺧﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد را از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ایﻦ درﺧﺖ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻣﯽ
زدﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﻓﺮد آﻧﻘﺪر ﮐﺸیﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ " ﺗﺎﻧﺪوﺎی
دﺳﺘﺶ ﭘﺎره ﺷﻮد و ﺑیﻬﻮش ﺷﻮد و آﻧﻘﺪر آب ﺳﺮد ﺑﻪ ﺳﺮش
ﻣﯽ ریﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش اﻋﱰاف ﮐﻨﺪ.
 -10 / 1ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﺎرج از ادارات آﮔﺎﻫﯽ:
اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﳏﺪودیﺘﻬﺎ و
ﻧﻈﺎرﲥﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﺎی رﺋیﺲ ﮐﻞ ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر آﻗﺎی اﲪﺪی ﻣﻘﺪم از ﻃﺮف ﺳﺮان ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔیﺮی از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ در آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧیﺰ ﺑﺮ آن اﻗﺮار دارد و اﻓﺴﺮیﻦ و
ﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ ﺷﻌﺒﺎت آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺮا ﳕﯽ ﭘﺬیﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻬﻤیﻦ را در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﳏﺪوده
آﮔﺎﻫﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﳏﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻠﻮت و ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎ
و ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻠیﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪ را در آﳒﺎ اﳒﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و زیﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﲤﺎم ﮐﺮد  2ﺗیﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ در
ﺣﺎل اﻋﺰام ﺑﻪ ﳏﻞ ﲢﻘیﻘﺎت ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﲤﺎم " ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺧﺎرج از ﳏﺪوده آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل ﮔﺴﱰش و ﺗﺮویﺞ در
ادارات آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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 - 10 / 2ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﭘیﺮﻣﺮدان :
در آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل را در
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﳕﺎیﻨﺪ و اﮐﺜﺮا ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی
آﻧﺎن ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﺪت
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣیﺎﻧﺴﺎل و ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻧﺪارد.
اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺗﺮاﺷیﺪن ﻣﻮ و ﺳیﻠﯽ ﻫﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ و ﮐﺎﺑﻞ و
ﺗﺴﻤﻪ زدن ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻗﺮار
ﮔﺮﻓﱳ ﺳﺮیﻊ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را در ﺑیﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ یﻮرش ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﻬﻢ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه و
اﻗﺮار ﺑﮕیﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺟﻮاب ﻧﺪادن ایﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺜﻞ  :ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﲡﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻏیﺮ ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ای ﻫﻢ رخ داد ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑیﻦ ﻣﺘﻬﻤیﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺎﻫﺎ اﻓﺮادی دارای ﺳﻦ و
ﺳﺎل ﺑﺎﻻ ﻧیﺰ یﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ
و یﺎ ﺧیﻠﯽ ﺿﻌیﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴیﺎر رخ داده ایﻦ اﻓﺮاد
ﲢﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ دﭼﺎر ﲪﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ایﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت و ﻣﺮگ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﳘیﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ایﻦ اﻓﺮاد ﳏﺪودﺗﺮ و اﮐﺜﺮا رواﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ:
ﺷﮑﻨﺠﻪ در  12ﺷﺐ و یﺎ  4ﺻﺒﺢ و یﺎ ایﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺎ ﺳیﻢ ﻧﺎزک ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ و ﮐﻒ ﭘﺎیﺸﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و
یﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳیﻠﯽ آﺎ را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و یﺎ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ دارای ﺷﺮایﻂ ﺧﺎص راﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮد ﭘیﺮ ﺑﺎ دیﺪن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮاردی در
دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در رﻓﺘﮕﯽ
ایﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺮ روی ﻧﻘﻄﻪ دررﻓﺘﮕﯽ
و ﺑﺎدﮐﺮده و ﻣﺘﻮرم ﻓﺮد را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ.
 -10 / 3ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﲤﺎم ﻋیﺎر و ﺑﺎ اﺧﺘیﺎر ﻣﻄﻠﻖ:
ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘیﺎرات ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ روﺳﺎی ﺷﻌﺒﺎت
در ﻣﻮارد ﺧﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﲨﻠﻪ از آن ﻣﺜﻞ :
ﻗﺘﻠﻬﺎ و یﺎ ﲡﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻔﻬﺎی زﳒیﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﺎﻣﻮریﻦ و اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ی ﺷﻌﺒﺎت اﺧﺘیﺎرات ﻣﻄﻠﻖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ و یﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ
ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﳘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ " از ﺑﺎزداﺷﺖ
اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﳘﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻢ او ﺗﺎ زدن ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﻮﮐﻬﺎی اﻟﮑﱰیﮑﯽ و ﺷﮑﺴﱳ دﺳﺖ
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و ﭘﺎ و ﻓﮏ و دﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ و یﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدن ﺷیﺸﻪ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﺑﺎﺗﻮم و ﲣﻢ ﻣﺮغ داغ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ و یﺎ اﻧﺘﻘﺎل
 24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﺎی ﳎﺮﻣیﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺜﻞ:
رﺟﺎیﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧیﺎن ﮔﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﺑیﺶ
از  20ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ویﮋه و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﲡﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ایﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﳎﻮز ﻏیﺮ ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﻣﺘﻮﻟیﺎن اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪیﻦ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺠﺎوزیﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﮐﻮدک
آزارﻫﺎ ایﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﳒﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ اوج ﻏیﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ ایﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻟیﺎن ﺳﺎل ﺑﺮ روی دﺳﺖ وﭘﺎ و ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﺘﻬﻢ ویﮋه را از
ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣیﻪ ﺑﺎ ﺗیﻎ ﳎﺮوح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎیﺶ را در ﳏﻠﻮل
آﻫﮏ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ و یﺎ ایﻨﮑﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ
ﺳیﻤﻬﺎی ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ ﻧﺎزک ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎ و دﺳﺖ او ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ و ﺑﺮﺷﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗیﻎ را ﭘیﺪا ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎﳍﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر آن اﻟﺘیﺎم یﺎﺑﺪ و ﻧﻪ
ﭘﺎک ﺷﻮد .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺧﺎص
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﺟﺮ ﺑیﺸﱰی
ﺑﮑﺸﻨﺪ وﻟﯽ ﳕیﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﻋﱰاﻓﺎت آﻧﺎن ﺑیﺸﱰیﻦ
ﲠﺮه را ﺑﺮای ﺗﺒﻠیﻐﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره آﮔﺎﻫﯽ و
ﺗﻮﺟیﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی آن ﳕﻮد.
 -11ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی ﺟﺎیﮕﺰیﻦ:
یﮑﯽ از رایﺠﱰیﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزداﺷﺖ در آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی
ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﲰﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔیﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎدر و ﭘﺪر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺴﺮ دﺳﺘﮕیﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و یﺎ ﳘﺴﺮ
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻮﻫﺮ و یﺎ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر و یﺎ
ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮادر ﮐﻪ در ایﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﳘﺴﻮیﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎیﯽ و یﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﱳ ایﻦ
اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺘﻮﻟیﺎن و یﺎ در ﺟﺮیﺎن ﮔﺬاﺷﱳ و
اﳒﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ ﳎﻮز ﻏیﺮ رﲰﯽ ایﻦ اﻋﻤﺎل را
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻢ ﻓﺮاری و یﺎ ﻏیﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕیﺮی را ﻏیﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ
ﳕﺎیﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﺑﺴیﺎری ﺑﻪ ﳓﻮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮاری و ﻏﺎیﺐ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻮﻟیﺎن ﻗﻀﺎیﯽ و
آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را یﺎ در آﮔﺎﻫﯽ
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ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و یﺎ رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻏﺎیﺐ و
ﻓﺮاری ﲢﺖ ﺷﺮایﻂ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را از ﺑیﻢ
ﲡﺎوز و ﺗﻌﺮض و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺴﻠیﻢ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن
دﻗیﻘﺎ ﺷﺨﺺ در ایﻦ ﺷﺮایﻂ ﺑﻪ یﻘیﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮیﻦ و ﮐﺜیﻒ ﺗﺮیﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠیﺴﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
رودررو اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫیﭻ ﮐﺎر ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧیﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﺪه ﻧﻘﺾ ﺣیﺎﺗﯽ ﺗﺮیﻦ
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ از ﲨﻠﻪ آن ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎه
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﺳﺖ.
 -12ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ:
اﮐﺜﺮیﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی اداره آﮔﺎﻫﯽ و اﻓﺴﺮیﻦ آن ﺑﺪون
اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎیﯽ و ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﻠیﻘﻪ ای اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔیﺮد
و ﭘﺲ از دﺳﺘﮕیﺮی و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی اوﻟیﻪ و ﮔﺮﻓﱳ
اﻗﺮار ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎزه ﳎﻮز ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑیﺶ از  48ﺳﺎﻋﺖ از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ در آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﳎﻮز ﺑﺎزداﺷﺖ
اﺧﺬ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﻀﺎیﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽ ﮔﺬارد.
 -13وﺿﻌیﺖ زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ:
اﮐﺜﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﲥﺎم واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ
ﻧﮕﺮدیﺪه اﻧﺪ و اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻊ و یﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ﳎﺮﻣیﻦ و ﻣﺘﻬﻤیﻦ
اﺻﻠﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮐﺜﺮا
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ یﺎ ﲢﺖ
ﳘﺴﺮان و ﺧﻮاﻫﺮان و ﻣﺎدران ﻣﺘﻬﻤیﻦ
ﺗﻌﻘیﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺴیﺎری دﺧﱰان و زﻧﺎن
دارای راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و یﺎ ﲢﺖ
ﺗﻌﻘیﺐ را ﻧیﺰ ﺑﺎ ﲠﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎویﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ
ﳕﺎیﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻓیﺰیﮑﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ
در ﻣﻮرد آﺎ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔیﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زدن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺑﻞ
و ﺗﺴﻤﻪ و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﮐﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﺧﺘﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ زن را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﻼق ﺑﻪ
ﺻﻨﺪﻟﯽ و یﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﭼﺎدر ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ زدن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧیﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﱰش یﺎﻓﺘﻪ و
ﻧﻮک ﭘیﮑﺎن ﺷﮑﺎیﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان آﮔﺎﻫﯽ
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و ﻣﺘﻌﺎرف
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺘﻌﺎدل
در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و ﻣﺘﻬﻢ و ﳎﺮم و یﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ اﻗﺮار اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ایﻦ ﺷﮑﺎیﺎت و اﻓﺸﺎﮔﺮیﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﲤﺎم ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻣﺮدان ﺑﺮ روی زﻧﺎن
ﻧیﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ایﻨﮑﻪ آن زﻣﺎن در آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺎﻣﻮر زن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و یﺎ اﺻﻼ ﺑﺒﺎزی داده ﳕﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﻣﺮد در اوﻗﺎت دﳋﻮاه و ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸیﺎﻧﻪ زﻧﺎن و دﺧﱰان و ﻧﻮاﻣیﺲ ﻣﺘﻬﻤیﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و یﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻤیﻦ و ﳎﺮﻣیﻦ زن را اذیﺖ و
آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ و
ﲡﺎوزات ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﳘﻮﻃﻨﺎن زن در ﺷﻌﺒﺎت و
دﲬﻪ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﲢﻘیﻘﺎت و ﲡﺴﺲ و ﺣﺘﯽ
دﺳﺘﮕیﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر و اﻓﺮاد
آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ ﳏﺮز و ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﲠﺮه
ﮐﺸﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﺪایﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﳎﺮدی و ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺰء ﭘیﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده
ﺗﺮیﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رایﺞ در اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ و ﳎﺮﻣیﻦ
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﲢﺖ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ زن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﮔﺎﻫﯽ از ﺎیﺖ ﮐﻢ اﻃﻼﻋﯽ و ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ و
ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮدن زﻧﺎن در اﻣﻮر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﲠﺮه ﺟﺴﺘﻪ و اﮐﺜﺮا
ﺑﺎ ﻫﺪایﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻋﱰاﻓﺎت زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و اﻟﻘﺎء
اﻋﱰاﻓﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و
در دﻫﺎن ﻣﺘﻬﻢ زن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏیﺮ ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ
ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﳕﺎیﻨﺪ و از اﲥﺎﻣﺎت اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ و اﻋﱰاﻓﯽ
اﺧﺬ ﺷﺪه از زﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠیﻪ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﳕﺎیﻨﺪ.ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از ﳘﺎن روش ایﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و
ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺎیﺮیﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
ﻣﺘﻬﻢ اﳒﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﻧﺎن را وادار ﺑﻪ اﻗﺮار ﲢﺖ ﻓﺸﺎر
رواﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﳕﺎیﻨﺪ ﮐﻪ زن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ
از ﳏیﻂ اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن او اﻓﺮادی را
ﺷﻼق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎیﺶ را ﻣیﺸﮑﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﱰاﻓﯽ
را ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ایﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﻋﱰاﻓﺎت و اﻗﺎریﺮ واﻫﯽ و ﲢﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و رﻗﻢ ﺧﻮردن ﻓﺠﺎیﻊ ﻗﻀﺎیﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر
اﺳﺖ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﳏﺪود ﺑﻮدن اﺟﺎزه ﺑﺎزداﺷﺖ
زﻧﺎن و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺘﻬﻤیﻦ از ایﻦ ﻗﺒیﻞ ﺑﺮای زودﺗﺮ ﺑﻪ
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ﻧﺘیﺠﻪ رﺳیﺪن ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎیﯽ دﻻیﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ زن و
ﻋﺪم اﺟﺎزه ﲤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و وﮐیﻞ و ﻗﺮار دادن در
اﻧﻔﺮادی او را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
راه ﺧﻼﺻﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ در آﮔﺎﻫﯽ و یﺎ آزاد ﺷﺪن و یﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان " اﻗﺮار و اﻋﱰاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ
ﮐﺮده و ﻧﺎﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزﺟﻮییﻬﺎی اﺧﺬ اﺷﺪه از زﻧﺎن ﺣﮑﻢ ورﻗﻪ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﺳﻔیﺪ
اﻣﻀﺎء را ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در آن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن و زﺑﺎن درﻣﺎﻧﺪه و
ﻻﻋﻼج ﻣﺘﻢ زن ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﳘﺎن
ﻗﺮار دادن در ﳏیﻂ اﻧﻔﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ روﺷﻨﺎیﯽ و ﻧﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺘیﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻧیﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪیﺪﺗﺮ ﻧیﺴﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑیﻦ ایﻨﻬﻤﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﻠﻮ اﻧﺘﻘﺎل
ﺷﺪه ﺑﻪ ادارات آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺒیﻞ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و ﮐﻢ ﮔﻨﺎه و
ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و ﳎﺮم و ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺎﻫﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﳘﺮاه
ﮐﻮدﮐﺎن ﺷیﺮﺧﻮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و یﺎ ایﻨﮑﻪ دارای
وﺿﻌیﺖ ﺑﺎرداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻤﱰیﻦ رﺣﻢ و
ﺷﻔﻘﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ ﻣﺘﻬﻤیﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﳕﯽ ﺷﻮد ﻫیﭻ " ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻣﻮریﻦ
و ﺑﺎزﺗﺎب روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ آن ﺑﺮ روی ایﻨﮕﻮﻧﻪ
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮایﻂ ﺧﺎص در آﮔﺎﻫﯽ و ﲢﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺻﺪ ﭼﻨﺪان اﺳﺖ.
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﲠﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻮرد زن دارای ﮐﻮدک و یﺎ زن
ﺑﺎردار در آﮔﺎﻫﯽ ﺧﱪی ﻧیﺴﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ او
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮا ایﻦ ﻣﺘﻬﻤیﻦ زن ﻣﺜﻞ ﺳﺎیﺮ ﻣﺘﻬﻤیﻦ
ﻣﺮد ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮﺳﻬﺎ و اﻓﺴﺮ ﲢﻘیﻘﻬﺎی ﻣﺮد رو در رو ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺎیﺤﺘﺎج اوﻟیﻪ یﮏ زن را در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﻣﻮارد ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻪ
ﻏیﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در ﺑیﻦ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ زن
ﮐﻪ اﮐﺜﺮیﺖ آﺎ دارای ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون ایﻨﮑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﱰ و ﭘﺴﺮ و ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎب ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪون ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن آﻧﺎن را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ایﻦ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن اﺟﺎره
ﻧﺸیﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺪاوم ایﻦ زﻧﺎن ﲢﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ اﻓﺰایﺪ ﮐﻪ
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ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺮاری را ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻠیﻪ ﺳﺎیﺮ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ و اﻓﺮاد ﺧﺎص ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ درﺳﺖ
و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻫﺎیﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در
ﺟﻬﺖ ﳒﺎت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﳒﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 -14ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﮐﺜیﻒ ﻣﺮﺳﻮم در آﮔﺎﻫﯽ :
در ﳎﻤﻮﻋﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﮕﺮد و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای اﺧﺎذی و
ﭼﭙﺎول و ﺑﺎﺟﮕیﺮی و زورﮔیﺮی و اﺧﺬ ﺣﻖ و ﺣﺴﺎب و رﺷﻮه
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ یﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺴیﺎر رایﺞ آن ﺑﺮای ﺗیﻎ
زﻧﯽ و ﮐﺸیﺪن ﺷیﺮه ﻫﺴﺖ و ﻧیﺴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﲥﺎم
ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺪارک ﺑﺮ ﻋﻠیﻪ اش را ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎیﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﱰ ﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ و اﲥﺎﻣﺶ را
ﺳﻨﮕیﻦ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎ او وارد
ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎرق ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻮال ﺑﺎ ارزش را ﺑﺎ او ﺗﻘﺴیﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و یﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺠیﻨﻪ ﲢﻮیﻞ ﳕﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﱰیﻦ آﺳیﺐ ﭘﺬیﺮی و ﺷﺎﮐﯽ او را
رواﻧﻪ دادﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ و یﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﻘﺪاری از دارایﯽ او
" ﺧﻮدﺷﺎن راﻫﻬﺎی ﻓﺮار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و
یﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ زدن ﲞﺸﯽ از اﻣﻮال ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ از ﺟﺮم
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﻫﻬﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه ای را ﮐﻪ ﻣﺪﲥﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﺮدن
اﲥﺎﻣﺎت ﻣﯽ
ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و یﺎ ﺑﯽ اﻃﻼع از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
یﮏ
اﻧﺪازﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺋیﺲ ﮐﻞ آﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺮایﺾ
ﺧﻮد در ﻫﻔﺘﻪ ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺎ
دیﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﳕﯽ رویﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣﻀﻨﻮن را ﻣﯽ آوریﻢ و آﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻮال
ﻣﺴﺮوﻗﻪ اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻋیﺎت رﺋیﺲ ﮐﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤیﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﺎرﻗﯽ را
ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ  300ﺳﺮﻗﺖ ﺿﺒﻂ اﺗﻮﻣﺒیﻞ
اﻋﱰاف ﮐﻨﯽ و یﺎ ﺳﺎرق دیﮕﺮی را ﮐﻪ در ﮐﻞ ﻋﻤﺮش  2ﺗﺎ
ﺳﺮﻗﺖ ﻧﮑﺮده را ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮویﻨﺪ ایﻦ  20ﺗﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه ﮐیﻒ ﻗﺎﭘﯽ ﺑﺪون ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎیﺪ ایﻨﻬﺎ را ﮔﺮدن
ﺑﮕیﺮی و یﺎ یﮏ وﻟﮕﺮد را ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ  10ﺗﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه ﲡﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﲡﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن داریﻢ ﳘﻪ
ایﻨﻬﺎ را ﺗﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ای!!!
یﺎ ایﻨﮑﻪ یﮏ ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻦ ﻣﯽ آیﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ
ﮐﻪ ﻃﻼ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮا زده اﻧﺪ و اﻓﺴﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ وﺟﻪ
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ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه ﺳﺎرﻗﯽ را ﻣﯽ یﺎﺑﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ ﺗﻮ ﺳﺎرق ﻃﻼ
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻃﻼ ﻫﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﯽ و
ﺑﻌﺪ او را ﺗﻮﺟیﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻨﺪ ﻃﻼ
ﻓﺮوش ﺑﺪﲞﺖ رو در رو ﺑﮕﻮیﺪ ایﻨﻬﺎ ﻃﻼی ﻣﺴﺮوﻗﻪ را
ﺧﺮیﺪه اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ ﻃﻼ
ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺪت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻃﻼی ﺑﺪون
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮیﺪه آﻧﻘﺪر ﻃﻼ ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﺑﺪﲞﺖ را ﺳﻼﺧﯽ ﻣﯽ
و یﺎ ارزش ﻃﻼی ﻣﻮرد
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﲞﺸﯽ از ﻃﻼ
ادﻋﺎی دزد را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﭘﺲ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﺷﮕﺮد در ﻣﻮرد ﲤﺎم اﺻﻨﺎف ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻃﻼﻓﺮوﺷﺎن و ﻗﺎﻟﯽ ﻓﺮوﺷﺎن و ﲰﺴﺎریﻬﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اوراﻗﭽﯽ
ﻫﺎ و ﻟﻮازم یﺪﮐﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ایﻦ
ﺷﮕﺮد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وارد ﺟﺮیﺎﻧﺎت و اﲥﺎﻣﺎت
ﭘﻠیﺴﯽ و ﻗﻀﺎیﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و
اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻼﺧﯽ و ﺑﺎﺟﮕیﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ اﻣﻮال ﮔﻨﺠیﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮ و ﺗﻪ آن دﻗیﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧیﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ آﻗﺎیﺎن ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﯽ و
ﻓﺮﺷﻬﺎی ریﺰ و درﺷﺖ و ﮔﺮاﻧﻘیﻤﺖ و
ﺗﺼﻮیﺮی و اﻧﻮاع
ارزان ﻗیﻤﺖ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﻗﻠﻢ دیﮕﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎرﻗیﻦ ﮐﺸﻒ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدیﺪه و یﺎ ﺣﺘﯽ ﻟیﺴﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﳘﺮاه ﻣﻘﺪاری اﻗﻼم ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوﺑﺎت و ﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎی ﺗﻮﻗیﻔﯽ از ﺑﺎزار ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺮ در ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه یﮏ ﺑﺎر ﻫﺰاران ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و
ﻣﻮﺑﺎیﻞ ﻣﺴﺮوﻗﻪ از ﮔﻨﺠیﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻔﻘﻮد و از ﺑﺎزار
ﺳیﺪ اﲰﺎﻋیﻞ و اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎص ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش ایﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻼم
ﺳﺮ در ﻣﯽ آورد.
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼیﺰی ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﮐﺜﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻼن را در
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣیﺰان ﭘﻮﻟیﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺪﻋﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ایﻦ ﺑیﻦ ﮐﺴﯽ اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﭘﮋو ﭘﺮﺷیﺎی ﺧﻮد را
ﺑیﺶ از ﻣﺪت یﮏ ﺳﺎل ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﺎرﻗﺶ ﭘیﺪا ﻧﺸﻮد در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ ارزش
اﺗﻮﻣﺒیﻞ او را ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒیﻠﺶ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎرق را و یﺎ اﺗﻮﻣﺒیﻞ را ﭘیﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻏیﺮ ایﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺎرﻗیﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای ﳘﮑﺎر
ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻔﺎرش اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒیﻞ را ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼک و ﴰﺎره ﻣﻮﺗﻮر
و ﴰﺎره ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺮده و در ﻓﻼن آدرس ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
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اﺗﻮﻣﺒیﻞ یﮏ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﲢﻮیﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ
ﭘﺲ از یﮏ ﺳﺎل ﺗﻼش ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﭘیﺪا ﺷﺪ .اﮔﺮ
اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﺑﺪﻟﯽ ﳘﺮﻧﮓ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﻓﺮد ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﻮیﺴﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﺷﺪ و ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﻮﺗﻮر آن
ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﺳﺎرﻗیﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ یﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﺑﺪﻟﯽ ﻫﻢ رﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒیﻞ ﺑﻪ
ﻏیﺮ از ﭘﺎک ﺷﺪن ﴰﺎره ﻣﻮﺗﻮر و ﴰﺎره ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﲤﺎم رﻧﮓ ﺗﻐییﺮ رﻧﮓ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺜﺎل
ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﮕﺮدﻫﺎ آﻧﻘﺪر رایﺞ و ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ در
آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﳕﯽ اﻧﮕیﺰد.
اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﻫﺎ ﳘﻪ ﺑﻪ ﻏیﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻗﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
و یﺎ ﻫﺪایﺖ آن از ﻃﺮیﻖ اﻓﺴﺮیﻦ ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ دﻫﻬﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﻋﺎﻟیﺮﺗﺒﻪ آﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ایﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ ﲥﺮان ﺑﻪ اﲥﺎم ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎرﻗیﻦ در ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻨﺎزل و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﲡﺎری و ﲡﺎوز ﺑﻪ
ﻋﻨﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﭘﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ.
در ﺎیﺖ ﻓﺎرغ از ایﻨﮑﻪ ﺑﻮد یﺎ ﻧﺒﻮد ایﻦ ﻣﺮﺟﻊ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛیﺮی ﺑﻪ ﳘیﻦ ﻧﻈﻢ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣیﮕﺬارد ﺑﺎیﺪ ﭼﻨیﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ ایﺮان یﮑﯽ از
ﳐﻮﻓﱰیﻦ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮیﻦ و ﻓﺴﺎد ﺧیﺰﺗﺮیﻦ و رﺷﻮه ﺧﻮار
ﺗﺮیﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﱰ
ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑیﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ یﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻗﺮار
ﺑﺮ ایﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ
یﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎ ﺣﻖ ﺷﺪن ﺣﻖ وﺣﻘﻮق و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﺧﺬ رﺷﻮه و
ﲡﺎوز و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻬﻤیﻦ و ﳎﺮﻣیﻦ اﺳﺖ.
ﺎد و ﺗﺸﮑیﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﺣﻘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺣﻖ
ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑیﺎﻧﺪازد و ﻫﺮ
ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎری را ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ آزاد ﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ﮐﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟیﺎن ﺳﺎل ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺟﻨﺎیﺎت ﳐﻮف ﻣﺎﻣﻮران و ﻣﺘﻮﻟیﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎن و ﻣﺎل
و ﻧﺎﻣﻮس و ﻫﺴﺖ و ﻧیﺴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﮔﻮﺷﻪ
ﻫﺎی زﻧﺪاﺎ ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ و یﺎ ﺑﺮ ﭼﻮﺑﻪ
ﻫﺎی دار ﺗﺎب ﺧﻮرده اﻧﺪ ﺑﺪون ایﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ در اﺣﻮاﻻت
آﻧﺎن ﻧﻈﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﳍﺎ ﲣﺼﺺ ﻣﺎﻣﻮران آﮔﺎﻫﯽ در ﭼﻮب و ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﺴﻤﻪ و
ﺑﺎﺗﻮم و ﺳیﺦ و ﻣیﺦ و دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﺷﮑﺴﱳ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﺎﳍﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت دﺳﺘﻮر ﲢﻘیﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﲣﺼﺼﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑیﻦ ﮐﺎﺑﻞ و ﺷﻼق و ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ "
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧیﻤﯽ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮیﮏ از ﻣﺎﻣﻮریﻦ آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﮑﻨﻨﺪ زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر و دﺧﱰ ﺧﻮد را اﻗﺮار و اﻋﱰاف و
ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ
ﻣﺰدورﺻﻔﺘیﺸﺎن و ﺟیﺮه ﺧﻮار ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﺮ و ﮐﻮر ﺑﻮدﻧﺸﺎن
ﻫﺮ ﺟﻨﺎیﺘﯽ را ﺑﺮای ارﻋﺎب ﻣﺮدم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﳒﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ایﻦ ﻋﺎﻣﺮیﻦ ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧیﻦ ﺗﺪویﻨﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﲠﺎی
ﻋﺮیﺾ و ﻃﻮیﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ " ﻗﻮاﻧیﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﻫیﭻ وﻗﺖ اﺟﺮا ﳕﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ اﻗﺮار در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
)اﺻﻞ  38ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایﺮان (

 209زﻧﺪان اویﻦ:

ﺑﻨﺪ  209اویﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮی در زﻧﺪان اویﻦ
اﺳﺖ .ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ  .در ﭘﺸﺖ ﲠﺪاری زﻧﺪان اویﻦ
و ﺟﻨﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻨﺪ ﻧﺴﻮان ﻗﺮار دارد و از
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ رویﺖ اﺳﺖ.
در روﺑﺮوی آن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻧﻮایﯽ زﻧﺪان اویﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﳏﺪوده ﺑﻨﺪ  350اﻣﻨیﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﺘﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ایﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  2ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ آﺟﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺸﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎﳍﺎی ﭘﻮﺷیﺪه ﺷﺪه از ﭘﺸﻢ ﺷیﺸﻪ و ﻓﻮیﻞ
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آﻟﻮﻣیﻨیﻮﻣﯽ آﻧﺮا از ﺳﺎیﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎ ﳎﺰا ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
دارای  2درب ورودی در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درب ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﻪ دارای آیﻔﻮن و ﺳیﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮیﺮی اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ
ورود ﻣﺘﻬﻤیﻦ و درب دیﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﳏﻞ ورود ﭘﺮﺳﻨﻞ
اﺟﺮایﯽ و ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ در آن ﳎﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.
ﻫیﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻏیﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺘﻬﻤیﻦ ایﻦ ﺑﻨﺪ اﻣﻨیﺘﯽ
ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻟیﱰیﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﳏﺪوده ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
 209را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺘﻮﻟیﺎن رده ﺑﺎﻻی
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺣﻖ دیﺪار را دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻢ
در ﻣﻮارد ﺑﺴیﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎیﯽ ﭼﻨیﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻗﺒﻞ از ورود از ﳘﺎن ﺟﻠﻮی درب ﮐﻪ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎریﮏ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  209ﻣﯽ ﺷﻮیﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﻃﻮﺳﯽ رﻧﮓ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎیﺖ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .وارد ﳏیﻂ ﻣﯽ ﺷﻮی ﺳﺮیﻌﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﯽ آیﻨﺪ و ﲤﺎم ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و
ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ را از ریﺰ و درﺷﺖ ﺑﻪ ﳘﺮاه ﭘﻮل ﲢﻮیﻞ ﻣﯽ
ﮔیﺮﻧﺪ و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯽ از ﭘﻮل را در اﺧﺘیﺎر ﻓﺮد ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﻬﺎیﯽ در اﺧﺘیﺎر ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﲤﺎم
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﻨﻮیﺴﺪ در ﳘیﻦ ﺣیﻦ یﮏ ﭘیﺮاﻫﻦ و یﮏ
ﺷﻠﻮار و یﮏ ﺑﻠﻮز دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺎرﭼﻪ ) اﺧیﺮا ( ﺳﺮﻣﻪ
ای رﻧﮓ راه راه را ﲢﻮیﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ " ﺑﻪ ﳘﺮاه
یﮏ ﻋﺪد ﺻﺎﺑﻮن و یﮏ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﮐﻮﭼﮏ و یﮏ ﲬیﺮ دﻧﺪان و
ﻣﺴﻮاک ﺑﺴیﺎر ارزان ﻗیﻤﺖ و یﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ و یﮏ ﺣﻮﻟﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻌﺪ روی یﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨیﺘﯽ ﳏﻞ ﻧﮕﻬﺪاری در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﻌییﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﳋﺖ ﻣﺎدرزاد ﻣﻌﺎیﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دارا ﺑﻮدن ﺑیﻤﺎری ﺧﺎص
و درد ﺟﺴﻤﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ و آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎص ﺑﺪن را
یﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ دﺳﺘﮕیﺮی آﺛﺎر ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ زﺧﻢ و ﮐﺒﻮدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ یﺎدداﺷﺖ و ﺻﻮرﲡﻠﺴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮیﺮ یﮏ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﭙﯽ
ﺷﺪه ﳏﻞ ﺻﺪﻣﺎت را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و آﺧﺮیﻦ ﺳﻮال ایﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ داروی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺼﺮف ﻣیﮑﺮدی و یﺎ ﺳیﮕﺎری ﻫﺴﺘﯽ و یﺎ
اﻋﺘیﺎد داری؟
ﭘﺲ از اﲤﺎم ﳘﻪ ایﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﳏﻞ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺿﻌیﺖ ﻓیﺰیﮑﯽ ﳏیﻂ ایﻦ ﭼﻨیﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در راﻫﺮو ورودی در ﲰﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ اﺗﺎﻗﻬﺎیﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درب اول ﲰﺖ راﺳﺖ دﻓﱰ رﺋیﺲ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
و درب روﺑﺮوی آن اﺗﺎق ﻣﻬﻤﺎﺎ و اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و اﺗﺎق
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺟﻨﺐ آن اﺗﺎق ﮐﻨﱰل دورﺑیﻨﻬﺎ و اﺗﺎق اﺳﱰاق
ﲰﻊ ﮐﻪ ﳘیﺸﻪ و در ﳘﻪ ﳊﻈﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی
ﭘﺸﺖ ایﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻨیﺪه ﻫﺎ و
ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ را در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻨﱰل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﻧﺘﻬﺎی ایﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎریﮏ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﮐﻒ اﺳﺖ یﮏ راه
ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و یﮏ راه ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎییﻦ و یﮏ
راﻫﺮو ﺑﻪ ﲰﺖ راﺳﺖ ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ایﻦ ﺳﻪ
راﻫﺮو یﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎییﻦ ﻣﯽ
رود .در ایﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﱳ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ
ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﲤﺎم ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﺑﺎیﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺮف زدن و یﺎ ﺳﺮو ﺻﺪا ﮐﺮدن و ﺑﺎ ﺳﻠﻮﳍﺎی دیﮕﺮ ﲤﺎس
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﳑﻨﻮع و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪیﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﲠﺪاری در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺴیﺮ ﲰﺖ ﭼﭗ راﻫﺮو ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ
یﮏ اﺗﺎق ﭘﺰﺷﮏ و یﮏ ﲣﺖ و ﻣﻘﺪاری ﲡﻬیﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺖ و
ﭼﻮن دﻗیﻘﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  209در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﱰ از  20ﻣﱰی
ﲠﺪاری ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﳎﻬﺰ زﻧﺪان ﻗﺮار داﺷﺖ زیﺎد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﲠﺪاری
داﺧﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺴیﺎر اﺿﻄﺮاری ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﻪ ﲠﺪاری
زﻧﺪان ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎیﻨﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اورژاﻧﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮیﻌﺎ ﺑﻪ ﳏﺪوده  209ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ و
ﮐﺸیﺪن دﻧﺪان و یﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﮏ و دﻧﺪان
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ رخ ﻣﯽ داد یﮏ اﺗﺎق ﳎﻬﺰ ﺑﻪ ادوات
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .یﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﲰﯽ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﱰل ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر اﻓﺮاد
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪیﻦ ﲠیﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﮐﻨﺎر او
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫیﭽﮕﻮﻧﻪ ﳏﺪودیﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و دارو و اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻋﺰام و
ﻣﺎﻣﻮر و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و یﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﻔﺮات در ﺑیﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  209وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .
ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺮده ﳕﯽ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
و ﭼﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎ ﴰﺎره ﺧﺎﺻﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻮﻟیﺎن رﺳیﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی وزارت
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در  209ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺮادی دارای ﺳﻨیﻦ ﺑﺎﻻی 55
ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑیﻦ آﺎ اﻓﺮاد ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ  70ﺳﺎل
ﮐﻪ ﺳﺎﻟیﺎن ﺳﺎل در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎص
ﺳﻦ ﻧیﺰ دیﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ
اﻣﻨیﺘﯽ ﻣﺜﻞ  209ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﱰیﻦ
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ﻣﺴﺌﻠﻪ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی
ﻓﺎﻣیﻠﯽ ﻧﺰدیﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﺒﻮدن ﺟﺎیﺸﺎن ﭘﺴﺮان ﺑیﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد را در ﺣﺎل
آﻣﻮزش دادن وﺿﻌیﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﮐﻨﺎرﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﳏﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در  209ﺑﻪ  5ﲞﺶ ﺗﻘﺴیﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﻧﻔﺮادی ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ یﮏ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺗﻘﺮیﺒﯽ  1ﻣﱰ و
ﻃﻮل  2ﻣﱰ اﺳﺖ و ﻫیﭻ ﮔﺎه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در آن ﻗﺮار ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﺟﺰ  2ﻋﺪد ﭘﺘﻮ و ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻒ آن.
اﻧﻔﺮادی دارای دﺳﺘﺸﻮیﯽ و ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ در آن
ﻧیﺰ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻒ و  2ﻋﺪد ﭘﺘﻮ ﻗﺮار دارد و ﻋﺮض آن  1ﻣﱰ و
ﻃﻮل آن  2/5ﻣﱰ اﺳﺖ.
ﺳﻮﺋیﺖ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه و  2ﻧﻔﺮه ﮐﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی  5ﻣﱰی و  6ﻣﱰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺮﺗیﻤﻬﺎی ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﮐﻨﻨﺪه
اﻣﮑﺎﻧﺎت داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آن دﺳﺘﺸﻮیﯽ و
ﺗﻮاﻟﺖ وﺟﻮد دارد و اﻣﮑﺎﻧﺎت یﺨﭽﺎل  7ﻓﻮت و ﺗﻠﻮیﺰیﻮن
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮﺋیﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ ﻟﻮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و اﻓﺮاد
ﻓﻮق ﺳﺮﺷﻨﺎس و دردﺳﺮ ﺳﺎز اﻣﻨیﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ
ای و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺪارک دیﺪه ﺷﺪه و از اﻣﮑﺎﻧﺎت
یﺨﭽﺎل و ﺗﻠﻮیﺰیﻮن و دﺳﺘﺸﻮیﯽ و ﲪﺎم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
اﻓﺮادی ﭼﻮن ﮐیﺎن ﺗﺎﺟﺒﺨﺶ درآﳒﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
و در آﺧﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی دارای ﻇﺮﻓیﺖ
 6اﻟﯽ  16ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ  3ﺗﺎ  4ﺑﻨﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در  209وﺟﻮد دارد و ﺗﻌﺪاد زیﺎدی اﻧﻔﺮادی در
ﲤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ درﲠﺎی ﻣیﻠﻪ ای در ﺟﻠﻮ ﳏﺪوده ﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ و واﺣﺪ دارای اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﳎﻤﻮﻋﻪ اﻧﻔﺮادی در ﻃﺒﻘﺎت دارای
 3ﻣﺮاﻗﺐ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻏیﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ و ﻣﺘﻮﻟیﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺳﺎ
ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮیﺒﺎ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﭼیﺰی ﺣﺪود 10
ﻧﻔﺮ ﻣﺪام در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رخ داد ﺧﺎﺻﯽ در
روز ﺳﺮیﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟیﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﱪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ را ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ و یﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺰﺷﮏ و ﻏیﺮه را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
در ﺻﻮرت ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ دﻓﱰ ﳕﺎیﻨﺪه دادﺳﺘﺎن در
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 209ﮐﻪ اﺗﺎﻗﺶ در ﮐﻨﺎر اﺗﺎق اﺳﱰاق ﲰﻊ اﺳﺖ ارﺟﺎع ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺎﻣﻮریﻦ اﻧﻔﺮادیﻬﺎ ﭘیﺮ ﻣﺮدﻫﺎی ﭘﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و درب اﻧﻔﺮادیﻬﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﺸﻮیﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ 3
روز یﮑﺒﺎر اﺳﺘﺤﻤﺎم آزاد اﺳﺖ .ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﻔﺘﻪ  3ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧیﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺣیﺎﻃﯽ ﺣﺪودا  100ﻣﱰی ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آﻧﺮا ﻣیﻠﻪ و ﺷیﺸﻪ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣیﺎط و ﳏﺪوده آن و
ﻧﻔﺮات ﺣﺎﺿﺮ در آن از ﻃﺮیﻖ دورﺑیﻨﻬﺎی ﻓﻮق ﻣﺪرن ﮐﻨﱰل
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻘﻒ ﺷیﺸﻪ ای ﺣیﺎط ﻣﺘﺤﺮک و دارای ﻣﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷیﺸﻪ ﻫﺎ را ﮐﻨﺎر
ﺑﺰﻧﻨﺪ و آﻓﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ و ﻫﻮا در ﺣیﺎط ﺟﺮیﺎن
ﭘیﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻏیﺮ از اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
 4اﺗﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮐﺜﺮ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزﺟﻮیﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﳘﮑﻒ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﻫﻢ زﻣﺎن ﺷﺎیﺪ دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ در
ﺣﺎل ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ از اﻓﺮاد
ﻟیﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و دوره ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎزﺟﻮیﯽ را در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﮐﻼس یﺎﻻی اﻣﻨیﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﳕﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎزﺟﻮییﻬﺎی ﺳﺨﺖ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧیﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﱳ زﺑﺎﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ دارد در ﻣﻮرد اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﳒﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﻣﺘﻬﻤیﻦ زن و ﻓﻌﺎل ﺳیﺎﺳﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎر و ﺧﱪﻧﮕﺎر و یﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و یﺎ ﻓﻌﺎل ﺣﺰﺑﯽ
و ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺮﻗﻪ ای ﻧیﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ آﺎ در یﮑﯽ از
ﺑﺮیﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص و ﳏﺪوده ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺮددﺗﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺿﻤﻦ در ﺑیﻦ دﻫﻬﺎ اﻧﻔﺮادی و
اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺧﺎص اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻧیﺰ وﺟﻮد
ﺳﻮﺋیﺖ و ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دارد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻫیﭻ وﺟﻪ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﺻﻮرت از
دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ ای وارد
ﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮیﯽ دارای ﻋﺎیﻖ
ﺻﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔیﺮد و در آﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﲰﯽ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﻧﮕﻪ ﳕﯽ دارﻧﺪ.
اﮐﺜﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗیﻤﻬﺎی ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
 209ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺴﻞ دوم و ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻓﻌﺎﻻن و
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ و زﻧﺪاﻧیﺎن ﺳیﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  57ﺗﺸﮑیﻞ
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ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣیﺰان آﮔﺎﻫﯽ و دﺳﱰﺳﯽ ایﻦ ﻧﺴﻞ
از ﻣﺒﺎرزان و ﻓﻌﺎﻻن و داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﺳیﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺎد ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧیﺎن وﻗﺎیﻊ رخ داده در ﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ﻧﺴﻞ
اول زﻧﺪاﻧیﺎن ﺳیﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﮐﻪ دیﮕﺮ
اﺻﺤﺎب اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ
ﻣﻮﻗﻌیﺖ و ﲠﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﱰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ
و زﻧﺪه ﺑﮕﻮراﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤیﻦ و ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ایﻦ
ﭼﻨیﻨﯽ ﲠﺮه ﺑﱪﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ایﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﺮان وزارت
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎی زﳒیﺮه ای و ﻣﺮگ ﺧﺎﱎ زﻫﺮا
ﮐﺎﻇﻤﯽ دیﮕﺮ ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﳕﺎﻧﺪه ﻣﮕﺮ ایﻨﮑﻪ
ﻣﺘﻬﻢ و ﺑﺎزداﺷﺘﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﯽ ﮐﺲ و ﮐﺎر و ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪه دﻟﺸﺎن را ﺳﺮ او ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و یﺎ
ﺑﮑﺸﻨﺪش و یﺎ اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻓﻌﻞ ﺣﺎل وﺿﻌیﺖ ﺳﻠﻮﳍﺎی اﻧﻔﺮادی ﳐﺼﻮﺻﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ایﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮیﻖ ﺷیﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻻی اﺗﺎق ﮐﻪ در
ارﺗﻔﺎع ﺑﺴیﺎر ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﳍﺎ ﻣﯽ
آیﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ واﻗﻌﺎ در اﻧﻔﺮادی ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌیﺖ
ﻓیﺰیﮑﯽ آن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻠﻖ آویﺰ ﺷﺪن و اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣیﺎن ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳیﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن
ﻫیﭻ آویﺰ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰاری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه ای ﮐﻪ ﻧﻮر از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد یﮏ ﻧﻮع
ﮐﻪ درﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰی
ﻓﻨﺲ ﺗﻮری ریﺰ وﺟﻮد دارد
از آن ﻣیﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﳏﺎﻓﻆ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰی
از آن ﺷیﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻪ ﳘﻪ ایﻨﻬﺎ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻی  3ﻣﱰ
از ﺳﻄﺢ اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻔﺮادی ﻫﺎ
ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آﺎ ﻓﻨﺴﻬﺎ و ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺟﺎی آﺎ از ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ از دﻫﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮراخ
در ﺳﻠﻮﳍﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدیﺪه ﮐﻪ ﻣیﺰان ورود
ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻧﻮر را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﲡﻬیﺰات ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و اﺳﱰاق ﲰﻊ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﻮﳍﺎ و
در
اﻧﻔﺮادی ﻫﺎ و ﺳﻮﺋیﺘﻬﺎ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﳏﺪوده داﺧﻠﯽ  209ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر از دیﺪ دورﺑیﻨﻬﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨیﻦ ﺟﺎیﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻤﱰ از
 1درﺻﺪ اﺳﺖ و اﻣﺎ اﮔﺮ رﺧﺪادی دور از دیﺪ دورﺑیﻨﻬﺎ
در ﺳﻠﻮﳍﺎ رخ دﻫﺪ ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﺸﺘﮕﯽ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ از ایﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﲤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ وﻗﺘﯽ ﺧیﺎﳍﺎ
از ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺳﻮده ﺷﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﺨﻮش راﺣﺖ
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ﻃﻠﺒﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻟیﺘﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و  209ﻧیﺰ از ایﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧیﺴﺖ.
ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳیﺎﺳﺖ ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه روز ﮐﻪ ﺑﻪ آن
دیﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺷﻮد ﻓﺤﺶ ﺑﺪه ﳘﺎﻧﮑﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ دایﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﱰ از ﻣﺎدر ﺑﺎش ﺑﺎز ﳘﺎن
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎیﺸﺎن ﻫیﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ذات
و ﺳﻠیﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺮوز در روزﮔﺎر ﻓﻌﻠﯽ  209دیﺮوز ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد را
ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑیﺎورﻧﺪ و ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺳﻼﺧﯽ و
ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻟیﺎن ﺳﺎل در دﲬﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﻮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺮوز
ﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ ﻧیﺰ درک ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰیﻦ ﺗﻐییﺮی در
ﻣﻮﻗﻌیﺖ یﮏ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﮐﻤﱰ از ﭼﻨﺪ دﻗیﻘﻪ از
ﻃﺮیﻖ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻨﱰل و ﻧﺸﺮ و
ﭘیﮕیﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺮوز دیﮕﺮ روز اﻋﺪام ﮐﺮدن و زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮدن و
ﺗیﺮﺑﺎران ﮐﺮدﺎی ﳐﻔﯽ و ﺳﻼﺧﯽ ﮐﺮدن در ﺳﻠﻮﳍﺎ ﻧیﺴﺖ.
اﻣﺮوز ﺷﺎیﺪ دیﺮوز اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ  :ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻫﺎ و ﲠﻤﻦ
ﻧﺎدری ﭘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎیﺪ روزﻫﺎیﯽ ﳎﺪدا ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و
آﻧﺮوز روز ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑیﺸﱰ از ﺳﺎیﺮﻣﺎﻣﻮریﻦ در ﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨیﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﳘیﻦ ﮐﻤﱰ ایﻦ اﻓﺮاد
ﺧﻮد را در ﺗیﺮرس اﲥﺎﻣﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ
ایﻨﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺒﺎرزیﻦ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ ﭘﺮورش یﺎﻓﺘﮕﺎن
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧیﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﺳﺘیﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﳐﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﮔﺮدیﺪه اﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ اول ﻣﺒﺎرزیﻦ ﭼﻪ دوران ﻠﻮی و ﭼﻪ دوران
اوایﻞ اﻧﻘﻼب دارای ایﺪﺋﻮﻟﻮژی ﳏﮑﻢ و ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه
ﻧیﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن اﻫﺪاف و اﻧﮕیﺰه ﻫﺎی آﻧﺎن
آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ایﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﳏﺪود اﺣیﺎء
ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺳﻌﯽ در اﳓﺮاف اﻓﮑﺎر ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ
در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﭘﺎیﮕﺎه
ﺗﺒﻠیﻐﺎﺗﯽ آﻧﺎن درﻣﻮرد ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻣﻨیﺘﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﺑیﻦ اﳌﻠﻠﯽ در ایﺮان ایﻦ ﺎد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﮕیﺰه ﻫﺎی ﻓﺮیﺒﮑﺎراﻧﻪ اﻓﺮاد را
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻓﺘﺎری ﺧﺎص و ریﺎﮐﺎراﻧﻪ
ای ﮐﻪ ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺒﻌیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻔﱳ :ﺑﻠﻪ"
ﺑﻔﺮﻣﺎییﺪ" ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫیﺪ" ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر داریﺪ" آیﺎ
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ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘیﺪ" آیﺎ ﺑیﻤﺎر ﻫﺴﺘیﺪ" و ...ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺒﺎرزان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﺎﺗﻐﺬیﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﲞﺮﻧﺪ
و ﺑﻔﺮیﺒﻨﺪ و ﺑﺎ دادن ﭼﻠﻮﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ و یﺎ ﻣیﻮه دﺳﺮ در
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و یﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو و در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺻﺒﺤﻬﺎ دادن ﺣﻠیﻢ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و یﺎ اﺟﺎزه دادن ﺑﺮای
ﲤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  5اﻟﯽ  10دﻗیﻘﻪ و یﺎ دادن
اﻣﺘیﺎز ﺧﺮیﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺮیﺪ ﻣﺎیﺤﺘﺎج ﺑﺎ اﺧﺬ وﺟﻪ از
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﻣﯽ آورد .وﻟﯽ یﮏ ﭼیﺰ در ایﻦ ﺑیﻦ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎیﺪ در یﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮدی ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب " ﻣﻨﺸﻌﺐ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص و
ﻧﺎﳏﺪود ﻓﺮیﻔﺘﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﻮد و در ﻣﺎﻫیﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺷﮏ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐییﺮ ﻣﮑﺎن
و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ایﻦ
ﭼﻨیﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻢ در ﺑیﻦ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق و ﳏﺪوده
ﭼﻬﺎر دیﻮاری ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﱰی در ﺟﺎﻣﻌﻪ راه ﺑﻪ ﺟﺎیﯽ ﳕﯽ
ﺑﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧیﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺣیﺎء راﻓﺖ و
ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﳐﺘﺺ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮاﮔیﺮ و ﳘﻪ ﮔیﺮ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ و ﻏﺮض
و ﺑﺪون ﳏﺪودیﺖ و یﺎ در یﮏ ﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎص.
در ﳏﺪوه ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  209زﻧﺪان اویﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎری از
زﺑﺪه ﺗﺮیﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ و ﲢﻘیﻘﺎﺗﯽ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘیﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺎﳏﺪود ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﱳ ﻣﺘﻬﻤیﻦ اﻣﻨیﺘﯽ و ﺳیﺎﺳﯽ و
ﮐﺎﺳﱳ از ﮔﺴﱰه اﻓﮑﺎر و اﻧﮕیﺰه ﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺎﮐﻤیﺘﯽ آﻧﺎن
ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﱰل اﺟﺎزه ﻣﮑﺎﳌﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ " اﺟﺎزه
دیﺪار و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ دﻫﻨﺪ " ﮐﺘﺎﲠﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
در اﺧﺘیﺎر ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ " آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺧﺎص و یﺎ ﻧﺮم ﺷﺪه و یﺎ
ﻣﺘﺰﻟﺰل و یﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.ﲢﻘیﻘﺎت و
ﮐﻨﺪ وﮐﺎوﻫﺎی ایﺪﺋﻮﻟﻮژیﮏ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف و ﺗﻔﮑﺮات
اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎص
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ایﻨﻄﻮر اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺎﻓﺘﻪ
ای ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان و
ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮﻫیﺨﺘﻪ ﺳیﺎﺳﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ایﻨﭽﻨیﻦ
ﻧیﺴﺖ و ایﻦ ﳕﺎیﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮی ﻋﻮاﻣﻔﺮیﺒﺎﻧﻪ و ریﺎﮐﺎراﻧﻪ
ﺑیﺶ ﻧیﺴﺖ.
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اﮐﺜﺮیﺖ ﻣﺎﻣﻮریﻦ  209ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣیﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت آﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ دیﺪه ﻧﺸﻮد .ایﻦ اﻓﺮاد در
راﺳﺘﺎی رﻓﺘﺎر ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺳیﮕﺎری روزی
ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳیﮕﺎر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.ﲤﺎم ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷیﺪﻧیﻬﺎ ﺑﺎ
ﻟیﻮان و ﻇﺮﻓﻬﺎی یﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﻋﺎت
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و روزﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻫیﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧیﺴﺖ .اﺗﺎق
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺧﱪﻧﮕﺎری و ﲥیﻪ ﻋﮑﺲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ در آن از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و اﻗﺮارﻫﺎ و یﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻓیﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد و یﺎ در آن از ﭼﻬﺮه
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻋﮑﺲ ﲥیﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ایﻦ ﺑیﻦ وﺿﻌیﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ 209
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﳘﻪ ﲠﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ایﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﺑیﻦ  12اﻟﯽ  20ﲣﺖ وﺟﻮد دارد و در آن ﻣﺘﻬﻤیﻨﯽ را
ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و یﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ آﺎ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﺳﱰاﺣﺖ و در ﻣﻮاردی ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل از
 209ﺑﻪ آﳒﺎ ﻫﺪایﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ایﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ دارای ﺳﺮویﺲ دﺳﺘﺸﻮیﯽ و ﺗﻮاﻟﺖ و ﲪﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﭼﻨﺪ دورﺑیﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪرن اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ آﻧﺮا ﮐﻨﱰل
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺎ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام یﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻠﻮیﺰیﻮن و یﺨﭽﺎل و ﲰﺎور ﺑﺮﻗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﺎﺻﯽ درﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﳊﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ:
اﮐﺜﺮا دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳیﺎﺳﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ :اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه و یﺎ ﭘﮋاک و پ .ک .ک  .و
ﳎﺎﻫﺪیﻦ ﺧﻠﻖ و یﺎ اﻧﺼﺎراﻻﺳﻼم و ﺟﻨﺪاﷲ را ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﳕﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
در ایﻦ ﺑیﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫیﺘﻪ ای ﻧیﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧیﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل از  209ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و یﺎ
زﻧﺪان ﳘﻪ اﻣﻮال ﭘﺲ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎیﺪ ﺑﺮﮔﻪ ای در
ﻣﻮرد ﺷﺮح وﺿﻌیﺖ ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ در  209را ﭘﺮﮐﻨﯽ و در
ﻗﺴﻤﺘﯽ در ایﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘیﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را در
ﻣﻮرد وﺿﻌیﺖ  209ﺑﻨﻮیﺴیﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ایﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ اﻟﻘﺎﻋﺎت
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺗیﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼیﺰی ﺟﺰ
ﳕﺎیﺸﯽ و ﻓﺮﻣﺎیﺸﯽ و ﻋﻮاﻣﻔﺮیﺒﺎﻧﻪ ﻧیﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻘﺒﻮل و ﭘیﺮوز ﻧیﺰ در ﻣﻮرد ﻋﺪه ای واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﻨﺪ  325و  500اﻟﻒ ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻧﺪان
اویﻦ:

در ﳏﺪوده ﳏﻮﻃﻪ زﻧﺪان اویﻦ دﻗیﻘﺎ در ﳎﻤﻮﻋﻪ ﭼﺴﺒیﺪه ﺑﻪ
اﻧﺪرزﮔﺎه  1و یﺎ ﳘﺎن ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄیﻨﻪ "  2ﺑﻨﺪ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  325و  500اﻟﻒ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر و
ﻧﻈﺎرت ﻣﻄﻠﻖ دادﮔﺎه ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ اﺳﺖ و اﻣﻮر آن ﻫیﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻀﺎیﯽ و اﺟﺮایﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﺎ ﻧﺪارد
و ﻓﻘﻂ از ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﺸﯽ و رﺳیﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﳏﻞ اﻗﺎﻣﺖ زﻧﺪاﻧیﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪاﺎ و ﻣﺘﻮﻟیﺎن زﻧﺪان اویﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ  500اﻟﻒ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ و دارای
 2اﺗﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪودا روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  30ﲣﺖ دارد و در
آن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ :یﺨﭽﺎل و
یﺨﭽﺎل ﻓﺮیﺰر و ﺗﻠﻮیﺰیﻮن و ﮐﻮﻟﺮ و ﺳﺮویﺴﻬﺎی ﲠﺪاﺷﺘﯽ و
ﳘﭽﻨیﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎﳏﺪود ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﳏﻞ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
روﺣﺎﻧیﻮن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠیﻒ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ  325روﺣﺎﻧیﺖ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ :ﺷﻬﺮدار ﺳﺎﺑﻖ ﲥﺮان آﻗﺎی ﻏﻼﳏﺴیﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ
و آﻗﺎی ﻧﻮری در آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ درآن  18اﺗﺎق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻞ ﲨﻌیﺖ ایﻦ
ﺗﺸﮑیﻼت ﲢﺖ ﻧﻈﺎرت دادﮔﺎه ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ ﻓﻘﻂ  13ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ یﮏ از ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و یﺎ زﻧﺪاﻧیﺎن
ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد یﮏ اﺗﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﲤﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﻓﱳ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎی ﻃﻮیﻞ
اﳌﺪت ﺑﺎ ﻗﻔﻞ در آﺎ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
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ﺑﻨﺪﻫﺎ آوردن و
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در
" ﻣﻮاد ﳐﺪر ﺑﻪ
درﺻﺪﺷﺎن ﻣﻌﺘﺎد

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ روﺣﺎﻧیﻮن ﺳﺎﮐﻦ در ایﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﳐﺪر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آزاد
ﻣﻮاردی ﻧیﺰ از ﻃﺮیﻖ ﳎﺎری ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰی
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ ﮐﻪ ﺑیﺶ از 70
ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ در ایﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻧﺎﳏﺪود اﺳﺖ .ﳘﻪ
ﻣﻼﻗﺎﲥﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻀﻮری اﺳﺖ و ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
ﳘﺴﺮان ﻫﻔﺘﻪ ای یﮑﺒﺎر اﺳﺖ.
ﺟیﺮه ﻗﻀﺎیﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ دادﮔﺎه
ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧیﻮن ﺑﻨﺪ ویﮋه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺮاﻏﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ وﺟﻮد دارد ،
ﺳیﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎیﺶ و ﺳﺮﻣﺎیﺶ و ﲥﻮیﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ایﻦ ﺑﻨﺪ
وﺟﻮد دارد .
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣیﺎط  300ﻣﱰی ﮐﻪ ﺑﺮای  650ﻧﻔﺮ در اﻧﺪرزﮔﺎه 8
وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺪ ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ از یﮏ ﺣیﺎط دارای زﻣیﻦ
واﻟیﺒﺎل و یﮏ ﺣﻮﺿﭽﻪ و یﮏ ﺑﺎﻏﭽﻪ زیﺒﺎ و ﮔﻞ ﮐﺎری ﺷﺪه
ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  800ﻣﱰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای  13ﻧﻔﺮ ﲠﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ یﮏ ﮔﻮﺷﻪ از ایﻦ ﺣیﺎط ﺑﻪ یﮑﯽ از
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ در ﳏﺪوده ﳏﻮﻃﻪ زﻧﺪان اویﻦ واﻗﻊ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﳏﺪوده ﺣیﺎط ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و یﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﳕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺑﺎﺑﻪ در
ﺣیﺎط اویﻦ ﮐﻪ ﳏﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎر ﺧﺎص اﺳﺖ دارد.
ﺑﻪ ﳘﺮاه ﳎﻤﻮﻋﻪ ای دایﺮه ای ﺷﮑﻞ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺗﻮﺣیﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ایﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﱰﮐﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت زﻣﺎﻧﯽ و
ﻧیﺎز در اﺧﺘیﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎییﻪ و وزارت
اﻃﻼﻋﺎت یﺎ ﳘﺎن ﺑﻨﺪ  209و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧیﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﺎی ﺗﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺑﺎب ﮐﻪ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﮑﻤیﻞ یﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در اﺧﺘیﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ
ﻋﺎﻟیﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﳏﺪوده آن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ
اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎر ﺧﺎص و ﻓﻮق ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻬﻢ
در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﺧﺮیﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ ﻧیﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  2اﻟﻒ
ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮیﻖ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  2اﻟﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ  2اﻟﻒ ﮐﻪ ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﳏﻮﻃﻪ زﻧﺪان اویﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﻨﺪ ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ و
ﭘﺸﺖ اﻧﺪرزﮔﺎه  1یﺎ ﳘﺎن ﻗﺮﻧﻄیﻨﻪ ﻗﺮار دارد.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  2ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ  1ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻒ و
 1ﻃﺒﻘﻪ زیﺮ زﻣیﻦ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺸﱰک ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت یﺎ ﳘﺎن ﺑﻨﺪ  209ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔیﺮد
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮایﻂ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﻓﯽ اﳊﺎل در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰایﺶ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﻃﺒﻘﺎت آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﭘیﺶ رو ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻨﺪ  209ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﳕﯽ
ﮔﺮدد و ﺣﺪودا در راﺳﺘﺎی رﺳیﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻣﻨیﺘﯽ ﺧﺎص
در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ رﻓﺘﺎر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را در
آن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ریﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺗﻌﺮیﻒ
ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  2اﻟﻒ ﺳﭙﺎه دﻗیﻘﺎ ﻗﻀﺎیﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
در ﺑﻨﺪ  2اﻟﻒ ﮐﻪ ﲤﺎم ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﻣﺮاﻗﺐ آن  2ﻋﻀﻮیﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻫﻢ ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر وزارت
ﻣﺎﺑیﻦ
ﮔﺮدﺷﯽ
ﻣﺜﻠﺚ
یﮏ
در
و
ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه 209و  2اﻟﻒ و ﺑﺎرداﺷﺘﮕﺎه اﻣﻨیﺘﯽ رﺟﺎیﯽ
ﺷﻬﺮ و  66ﺳﭙﺎه و  59ﺳﭙﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮدﺷﯽ و ﺧﺪﻣﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﺮیﮏ از ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﻌﺮیﻔﯽ
ﮐﻪ دراﺧﺘیﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻐییﺮ ﻣﺎﻫیﺖ رﻓﺘﺎری ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﳘﺎن ﻣﺎﻣﻮری ﮐﻪ ﺷﺎیﺪ در  209ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮیﻒ ﺧﺎﺻﯽ
ﳏﱰﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎیﺪ در ﺑﻨﺪ  2اﻟﻒ ﺟﺰ ﺑﺪ
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دﻫﻨﱰیﻦ و ﺷﺮورﺗﺮیﻦ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﺗﺮیﻦ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎﺷﺪ و
یﺎ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه دیﮕﺮی رﻓﺘﺎری ﻣﻐﺎیﺮ  2رﻓﺘﺎر ﺳﺎﺑﻖ
دارد.
وﻟﯽ در ﮐﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﻮریﻦ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  2اﻟﻒ ﺧﺸﻦ
در
ﺣﻀﻮر
ﳊﻈﺎت
درﲤﺎم
ﻣﺎﻣﻮریﻦ
ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﻌﺮیﻒ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮﻣﻬﺎی دارای ﺷﻮک اﻟﮑﱰیﮑﯽ و ﺷﻮﮐﺮ
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫیﭻ ﳊﻈﻪ ای ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﻨﺪ  2اﻟﻒ ﺑﺪون ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ
ﻧیﺴﺖ .از درب اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ آﺧﺮ راه ﮐﻨﺎری ﺑﻨﺪ
ﻗﺮﻧﻄیﻨﻪ و ویﮋه روﺣﺎﻧیﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ رﺳیﺪن ﺑﻪ درب اﺻﻠﯽ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه "  3درب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﭘﺲ از درب ﺳﻮم و
ﮔﺬﺷﱳ از ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﱰ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﲢﻮیﻞ وﺳﺎیﻞ و ﭘﻮﺷیﺪن
ﻟﺒﺎس ﳐﺼﻮص ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ وارد داﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
رودرروی آن  4راﻫﺮوی ﺑﺎریﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻃﺮف
ایﻦ راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎ  4و یﺎ  5ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی وﺟﻮد دارد
و  2اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧیﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ یﮑﯽ  6ﲣﺘﻪ و دیﮕﺮی
 9ﲣﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻏﺬای  2اﻟﻒ ﺑﺮﻋﮑﺲ  209ﮐﻪ ﳎﺰا ﲥیﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و یﺎ ویﮋه
روﺣﺎﻧیﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻃﺒﺦ و ﺳﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﳘﺎن ﻏﺬای زﻧﺪان
اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐیﻔیﺖ و ﮐﻤیﺖ ﮐﻤﱰ و ﺑﺪﺗﺮ.
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  2اﻟﻒ ﻣﺮﺗﮑﺒیﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﻨیﺘﯽ و
ﺳیﺎﺳﯽ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﳘﺮاه ﻫﻢ ﺟﺮﻣﺸﺎن
ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ از ﭼﻪ ﻗﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﲤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻫﺮ 10
روز آﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوﻧﺪه و در ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﺟﻮ
اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺪاﻧیﺎن و ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی  2اﻟﻒ ﻧیﺰ ﻣﺜﻞ اﮐﺜﺮ
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ ﻣﺎﻫیﺘﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در
ﲞﺶ رایﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﳕﯽ ﺷﻮﻧﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه رﲰﺎ
اﻋﻼم ﳕﯽ ﮔﺮدد.
درایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭼیﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮا ﺧﻮری
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر رﲰﯽ و ﺣﻘیﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺳﺘﺤﻤﺎم در ﻫﻔﺘﻪ  2ﺑﺎر اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﲪﺎم یﮏ اﺗﺎق
اﺳﺖ و درآن ﻣیﻠﻪ دوش ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ زیﺮیﻦ ﺑﻨﺪ  2اﻟﻒ اﮐﺜﺮا اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و اﻧﻔﺮادی
اﺳﺖ از ﲠﺪاری و ﲞﺶ درﻣﺎن در آن ﺧﱪی ﻧیﺴﺖ در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﺷﺮایﻂ اﺿﻄﺮاری و ﻣﺼﺪوﻣیﺖ وﺧیﻢ ﻣﺘﻬﻢ " آﻧﺮا در
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﲠﺪاری و اورژاﻧﺲ زﻧﺪان اویﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘیﻪ اﷲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
39

ﺿﺮب وﺷﺘﻢ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮک ﺟﺰ ﻋﺎدی ﺗﺮیﻦ
اﻋﻤﺎل در ﺑﻨﺪ  2اﻟﻒ ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﻔﺮادیﻬﺎیﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﱰ از  209در ﺑﻨﺪ  2اﻟﻒ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮر و ﮐﻒ ﭘﻮش و ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
از ﻓﻀﺎی ﺷیﺎرﻫﺎی درب " ﻫﻮا ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮر دیﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺴیﺎر ﻣﺪرن و ﳎﻬﺰی در ﻗﺴﻤﺖ زیﺮیﻦ ﺑﻨﺪ 2
اﻟﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﺣﺘﯽ اﻋﺪام و ﺗیﺮﺑﺎران ﺳﻮری
ﻧیﺰ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋیﺲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﻗﺎی آﺷﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  59ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﳐﻮف  59ﺳﭙﺎه در زیﺮزﻣیﻨﻬﺎی ﭘﺎدﮔﺎن ﻋﺸﺮت
آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﻧﻘﺪر ﳐﻮف و
ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺮﻧﻄیﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ
و دارای اﺧﺘیﺎرات و ﻣﺪاج ﻋﺎﻟیﺮﺗﺒﻪ در اﻣﻮر آن دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﺑﺎزدیﺪ از آﳒﺎ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮردی
ﺧﺎص ﺣﺘﯽ رﺋیﺲ دادﮔﺴﱰی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﲥﺮان آﻗﺎی ﻋﻠیﺰاده
در ﺳﺎل  84آﻧﺮا در ﻟیﺴﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ ﻓﻮق
ﺳﺮی ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد او اﺟﺎزه ﺑﺎزدیﺪ از ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اداره ﻣﯽ ﺷﻮد و ﲤﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص رخ داده از
ﲨﻠﻪ اﲥﺎﻣﺎت اﻣﻨیﺘﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران در آن رﺳیﺪﮔﯽ و ﺗﮑﻤیﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
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اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه و آﺋیﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﲤﺎم اﺗﺎﻗﻬﺎی
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻬﻤیﻦ در زیﺮ زﻣیﻦ ﻗﺮار دارد .دارای
اﺗﺎﻗﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﻣﺘﻌﺪد و ﭼﻨﺪ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ زیﺮ  10ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ.
از ﲠﺪاﺷﺖ و ﻏﺬا و ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﱪی ﻧیﺴﺖ .از
اﻣیﺘﺎز ﲤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧیﺰ ﺧﱪی ﻧیﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﺟﻮ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﺎ اﺟﺎزه آﺎ .ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎیﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ ﺑﺎ ﺳیﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮیﻒ
ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪیﺪ و
ﺧﺸﻦ و ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻪ داﺷﱳ در ﺑﯽ ﺧﱪی
ﻣﻄﻠﻖ یﮑﯽ از ﮐﻮﭼﮑﱰیﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ اﺳﺖ .در ایﻦ
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ویﮋه ای ﮐﻪ در ﲞﺶ
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻧﻔﺮادیﻬﺎی ﺧﺎص دارد ﮔﻨﺠﺎیﺶ ﺣﺪود
 300ﻧﻔﺮ را داراﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  59ﺳﭙﺎه یﮑﯽ از ﻣﻌﺘﱪ ﺗﺮیﻦ و
ﺳﺮی ﺗﺮیﻦ و ﻣﻬﻤﱰیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﻨیﺘﯽ و
ﻣﻮاردی
ﺣﺘﯽ در
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی آن ﺗﺎ ﻣﺪﲥﺎ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﱰیﻦ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
در آن ﻧﮕﻬﺪاری و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و یﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪوم ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﳘﻪ ایﻦ اﻋﻤﺎل ﲢﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﺎد اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧیﺰ اﻋﻼم آﻣﺎر رﲰﯽ اﻓﺮاد و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن
ﻣﺮﺳﻮم ﻧیﺴﺖ و ﳘﻪ ﭼیﺰ و ﳘﻪ ﮐﺲ از ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮر
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﴰﺎره ﮔﺬاری ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﳘﻪ
ﺟﺎ م ﳘﻪ ﳊﻈﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺗﺎ زﻣﺎن آزادی و یﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﯽ را ﳕﯽ ﺑیﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ
ﺟﺰ ﺑﺎزﺟﻮ و ﺑﺎزرﺳیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﳕﯽ آیﻨﺪ.

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮت:
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ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮت واﻗﻊ در ﺧیﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮوردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
اداره آن ﻣﺸﱰﮐﺎ در اﺧﺘیﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ
ﮐﻪ در زیﺮ زﻣیﻨﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺎ
دارا ﺑﻮدن راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﻣﺰاﲪﺖ در ﺑﺎﻻی
یﮏ ﳎﺘﻤﻊ ﲡﺎری و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺘﺎر ﺷﺪه ای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺣﺎﻟﺖ یﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﺳﺮی را دارد ﮐﻪ
دارای ﮔﻨﺠﺎیﺶ ﺑﺴیﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی ﺧﺎص
ﻟﻪ آﳒﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮایﻂ ﺟﺎﺋﺰ ﻧیﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﺎی ﻣﻌﻠﻮم و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﻈﺎرت وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣیﺖ ﻧیﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ و اﺟﺮایﯽ و
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ را ﻧیﺮوﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﳒﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ از ایﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﻣﮑﺎن اﻣﻦ
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزﺟﻮییﻬﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎ و یﺎ ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﻮر در ﺑیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه از ﻧﻈﺮ رﺧﻨﻪ و ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻞ ﭼﻨیﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭼﻨﺪ اﻧﻔﺮادی و یﮏ اﺗﺎق
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﲡﺎوز ﳕﯽ ﮐﻨﺪ و اﻓﺮادی در ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﴰﺎر در
آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﲢﻘیﻘﺎت و ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎی
ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻦ اﺻﻠﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﱰ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ایﻦ ﻣﮑﺎن از ﺛﺒﺖ رایﺎﻧﻪ ای و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و ﻣﻼﻗﺎت و یﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیﯽ ﺧﱪی ﻧیﺴﺖ و اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻬﻤیﻦ آﻧﺮا ﻣﺘﻬﻤیﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﻨیﺘﯽ و ﺳیﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺸﮑیﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻋﺸﺮت آﺑﺎد  2اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﳐﺪر:
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ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧیﺰ در داﺧﻞ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﳐﺪر ﻋﺸﺮت آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎیﺶ آن ﭼیﺰی ﺣﺪود 250
اﻟﯽ  350ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
دارای  3ﺳﺎﻟﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ  15ﻋﺪد اﻧﻔﺮادی
ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  2*1/5ﻣﱰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ
زور  5ﻧﻔﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ریﺰ و درﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﳐﺪر
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﲥﺮان را ﺑﻪ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﳕﺎیﻨﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ درب ورودی ﲤﺎم وﺳﺎیﻞ اﻓﺮاد را ﲢﻮیﻞ و در
ﮐیﺴﻪ ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺮای
ایﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ اﺟﺎزه ﺑﺮدن ﲤﺎم ﭘﻮل ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه دارﻧﺪ.
ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دادﮔﺎه
و یﺎ زﻧﺪان  3اﻟﯽ  7روز اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺟﺮم ﺳﻨﮕیﻦ و ﻗﺪرﲤﻨﺪ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ
راﺑﻄیﻨﺸﺎن و ﲢﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻫﻬﺎ
ﻧیﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﺗﺸﮑیﻼت ﻋﺸﺮت
آﺑﺎد زیﺮ ﻧﻈﺮ اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻧیﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ یﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮیﻦ ﻣﮑﺎﺎ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺟﻮییﻬﺎی ﻓﻨﯽ از ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣﻮاد ﳐﺪر اﺳﺖ .ﺷﺪت ﻋﻤﻞ و
ﺿﺮب وﺷﺘﻢ در ﻣﻮرد ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﺳﺮ
و ﮐﺎر دارﻧﺪ در اﮐﺜﺮ ﺎدﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴیﺎر ﺿﻌیﻒ و
ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺳﺖ و اﮐﺜﺮا ﺑﺎ آﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓیﺰیﮑﯽ ﺧﺎص و
ﺑﺴیﺎر ﺷﺪیﺪی ﻣﺜﻞ اداره آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت اﳒﺎم ﳕﯽ ﺷﻮد
وﻟﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻋﺸﺮت آﺑﺎد ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺎییﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﺴﱳ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻓﮏ و دﻧﺪه ﻫﺎی
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﭘیﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﳎﺎز ﺑﻪ ﲠﺮه ﻣﻨﺪی از اﺟﺎزه ﳘﻪ
ﻧﻮع ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ آﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣﻮاد
ﳐﺪری اﺳﺖ.
از ﲠﺪاﺷﺖ وﻣﻠﺤﻔﻪ و ﻏﺬا ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﺧﱪی ﻧیﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ و ﺿﺎیﻌﺎت ﻏﺬای ﺳﺮﺑﺎزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ای و ﺑﺪون
ﻃﺒﻌیﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزیﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﺮدن و ﲪﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ در ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎ
در آﳒﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎل ﺑﮕیﺮد و یﺎ ﺷﭙﺶ از ﺳﺮ و ﮐﻮل آن
ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .در اﻧﻔﺮادیﻬﺎ ﭼیﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮر و ﭘﻨﺠﺮه و
ﲥﻮیﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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در روز ﻓﻘﻂ  3ﺑﺎر اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮیﯽ وﺟﻮد
دارد و درﲠﺎ ﳘیﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ.
ﺳﺎﳍﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺴﱳ و ﺗﻌﻮیﺾ ﻣﻮﮐﺖ و ﭘﺘﻮﻫﺎی ﺳﻠﻮﳍﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و اﮐﺜﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻌﺘﺎدان و
ادرار و ﻣﺪﻓﻮع آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ
آﻟﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﺮ ﻧﺦ ﺳیﮕﺎر را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ
ﻣﺎ ﺑیﻦ  5اﻟﯽ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .از ﲠﺪاری و
دارو و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﱪ یﻨیﺴﺖ ﻣﮕﺮ ایﻨﮑﻪ ﻓﺮد در
ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ایﻦ واﻗﻌﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻮاد ﳐﺪر
ﺑﺴیﺎر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﻨﺠﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و
ﻋﺪم رﺳﺴیﺪﮔﯽ و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎن دﭼﺎر ایﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ و
ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺎیﺖ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و
ﻧﺒﻮد ﺷﺎﻫﺪ در اﻣﺮ ﻋﺪم رﺳیﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻊ ﺑﻪ وﺿﻌیﺖ ﻣﺘﻬﻢ
و ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ " ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯽ ﺳﺮو ﺻﺪا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺘﻮﻟیﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﳐﺪر
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﻧیﺰ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻓﻮت ﺷﺪه ای را
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺧﻔﮕﯽ در زیﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﺟﺎن داده ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﻋﺪم رﺳیﺪن
ﻣﻮاد ﳐﺪر و یﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﻮب و ایﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺪون ﻫیﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﱰاﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی
ﭘﻨﻬﺎﻤیﺸﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎیﺎت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن آﺎﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ
ﲪﺎیﺘﻬﺎی ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭼﻨﺎن اﺧﺘیﺎراﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟیﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﲬﻪ ﻫﺎ اﳒﺎم دﻫﻨﺪ و ﺻﺪای ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎیﯽ ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ یﮑﯽ از ایﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﲢﺖ
اﺧﺘیﺎر ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ " اداره و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻋﺸﺮت آﺑﺎد اﺳﺖ.
ﺷﺎیﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫیﭻ ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨیﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﳐﺪر
ﺑﺎ ﻗﺸﺮ دﺧﱰان و زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻋیﺎت ﻣﺎﻣﻮریﻦ و
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻨیﺪه ﻫﺎ
ﺷﺎﻫﺪیﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﳘﻪ ﮔﻮﻧﻪ اذیﺖ و
آزار و ﺗﻌﺮض و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﺷﺎیﺴﺖ و
ﲢﻘیﺮ آﻣیﺰ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ایﻦ زﻧﺎن و دﺧﱰان
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﺣﺮیﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
در ﻣﻮارد ﻧﺎدر زﻧﺎن و دﺧﱰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﲡﺎوز ﳕﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻔﺘیﺸﻬﺎ و ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎی
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ﭘﺸﺖ درﲠﺎی ﺑﺴﺘﻪ از ﻃﺮیﻖ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﻣﺮد و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
آﺎ از ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﻗﺮار و اﻋﱰاف در ﻣﻮرد اﲥﺎﻣﺎﺗﺸﺎن و
یﺎ اﲥﺎﻣﺎت ﻣﺮدان ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و
یﺎ ﳘﺴﺮ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﲡﺎوز و ﺗﻌﺮض و اذیﺖ و آزار در
ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد و ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻋﺸﺮت آﺑﺎد
ﭼﻮن یﻘیﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ایﻦ
ﳎﻤﻮﻋﻪ آﻧﻘﺪر آﺳیﺐ ﭘﺬیﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮیﺎد آﺎ
ﳕﯽ رﺳﻨﺪ ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﺘﻬﻢ زن و ﭼﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮد ﻫﺮ
اﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ را در ﻣﻮرد
آﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس و واﳘﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺎزی و ﲡﺎوز ﺑﻪ ﻧﻮاﻣیﺲ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﺮدم در ﺳﻠﻮﳍﺎ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮا دﺳﺘﻪ ﲨﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺧیﻠﯽ ﻫﺎ در ﺟﺮیﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ ایﻦ ﲡﺎوزات اﻧﺪ و اﺟﺎزه اﻓﺸﺎء و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺮا ﳕﯽ دﻫﻨﺪ و از ﻋﺎﻣﻠیﻦ ایﻦ ﺟﻨﺎیﺘﻬﺎ و
ﻣﺴﺘﻘیﻢ ویﺎ ﻏیﺮ ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﲪﺎیﺖ ﻣﯽ
ﲡﺎوزات ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺳﺌﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻮﻏﺮیﺐ :

ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در ﲥﺮان ﻣﺎﺑیﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ درآن
ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪاﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ و یﺎ آزاد ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﺑﻮﻏﺮیﺐ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه و ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر
ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺧیﺎﺑﺎن ﺳﺌﻮل و داﺧﻞ ﺷﻬﺮک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﺎﻃﻤیﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻻﺑﻪ ﻻی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮔﻢ و اﺳﺘﺘﺎر ﮔﺮدیﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺑﻠﻮک و زیﺮ زﻣیﻦ از ایﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در اﺧﺘیﺎر آﺎﺳﺖ.
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در
در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﮐﺜﺮا ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑیﻦ ﻧیﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را رﺳیﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻬﻤیﻦ را
در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤیﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و اﻋﻤﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎص در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏیﺮ از ﳎﻤﻮع
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻃﯽ ﻋﻤﻠیﺎت ارﺗﻘﺎء اﻣﻨیﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻬﻤیﻦ ایﻦ ﻋﻤﻠیﺎت را ﺑﺮای دﺳﺖ و
ﭘﺎ ﺷﮑﺴﱳ و ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن و اﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ﺑﻪ ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﺎ را در ﮐﻤﱰ از
 1ﻫﻔﺘﻪ از آﳒﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﻬﺮیﺰک اﻧﺘﻘﺎل ﳕﻮدﻧﺪ.
ﲤﺎم ﺳﻠﻮﳍﺎی ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻧﻔﺮادی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻨﯽ ﺗﺮیﻦ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﱰیﻦ ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎ ﭼﻪ از
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و یﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎص
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺧﻮرد ﮐﺮدن و ﻣﺮگ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎص و
ﳐﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ دارﻧﺪ و در آﺎ
ﻫیﭽﮕﻮﻧﻪ ﳏﺪودیﺘﯽ در ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
ﻧیﺴﺖ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧیﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮﻻن ﻧیﺮوﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧیﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﺎﻫیﺘﺎ ﺛﺒﺖ و درج و ﺑﻌﻬﺪه ﮔیﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و
ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
اﺑﻮﻏﺮیﺐ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک و اﻗﺮار
ﺻﺮیﺢ از ﻣﺘﻬﻢ ﲢﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﮕیﺮﻧﺪ و ایﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﳕﺎیﻨﺪ و ﲣﻢ
رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در دل آن ﺑﮑﺎرﻧﺪ.

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  66ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران :
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ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮار
دارای
در آن
اﻧﺪ و

ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
 66ﺳﭙﺎه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در اﺗﻮﺑﺎن اﻓﺴﺮیﻪ ﳏﺪوده
ﻫﺠﺮت ﭘﺸﺖ ﭘﺎدﮔﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺳﻠﻮﳍﺎی اﻧﻔﺮادی ﻣﺘﻌﺪد و ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﳐﺘﺺ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه
یﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه دارای اﮐیﭙﻬﺎی ﻋﻤﻠیﺎﺗﯽ زﺑﺪه و
ﮐﺎرآﻣﺪی در ﺟﻬﺖ ﭘیﮕیﺮی اﲥﺎﻣﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﻨیﺘﯽ در
ﺑیﻦ ﻧیﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﺑﺎ
اﺧﺘیﺎرات ﻧﺎﳏﺪود در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻓیﺰیﮑﯽ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر و ﻧﻮع ﻣﺘﻬﻤیﻦ و
ﺿﻌیﺖ ویﮋه ای ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﲥﺪیﺪات ﮐﻤﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزداﺗﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد ﺳﺎزش و ﲠﺮه ﺑﺮداری و
ﺑﺎزیﺎﻓﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤیﻦ را دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺸﱳ ﻣﺘﻬﻤیﻦ
آن ﺟﺎیﺰ اﺳﺖ و ﻧﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻨﺸﺎن ﭘﺲ در ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﺎرﻫﺎی ﲣﺼﺼﯽ در اﻣﻮر ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و ﻧﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﳏﺪودی و در ﺣﺪ ﮐﻔﺎیﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﱰ از زﻧﺪان در
آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻠﻔﻦ و ﻣﻼﻗﺎت ﲠﺮﳘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻮیﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎی زﳒیﺮه ای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن
را در ﺳﺎیﺮ زﻧﺪاﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺑﯽ ﺳﺮو
ﺻﺪا در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻨﺠﺎیﺶ ایﻦ
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﱰ از  150ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﲤﺎم
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧیﺰ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻇﺮﻓیﺖ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ .از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺮ ﺧﻮردﻫﺎی ﻏیﺮ
ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻬﻤیﻦ در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻤﱰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻗﻤﺮ وزارت اﻃﻼﻋﺎت :

ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻪ در ﺧیﺎﺑﺎن دﺑﺴﺘﺎن ﳏﺪوده ﺑیﻦ
رﺳﺎﻟﺖ و ﺳیﺪ ﺧﻨﺪان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺰدیﮏ وزارت دﻓﺎع
و در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻤﺮ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﲢﺖ
ﻣﺪیﺮیﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دارد و اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .از
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ درب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫیﭻ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ
روی آن ﺣﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  2ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﺣیﺎط و 4
اﺗﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و  8ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﮐﻪ  6ﺳﻠﻮل
در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و  2ﺳﻠﻮل در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﲤﺎم
ﺳﻠﻮﳍﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋیﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﳘﻪ دور یﮏ ﳏیﻂ دایﺮه ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ایﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎ وﲢﻘیﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دور از ﺗﻨﺶ و در ﺗیﺮ رس
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻻن و
ﻣﺒﺎرزان ﺳیﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﳘﺮاه ﻣﺘﻬﻤﺎﻧﺶ رﺳیﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﮐﺜﺮا اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺪت زﻣﺎن
زیﺎدی را در آن ﺳﭙﺮی ﳕﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﳏﺪودی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی رﲰﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﳘﺎن ﻗﻮاﻧیﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ای  1اﻟﯽ  2ﺑﺎر اﺳﺘﺤﻤﺎم و  3ﺗﺎ  5ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﭘیﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻬﻤیﻦ در آن ﺛﺒﺖ و یﺎ
اﻋﻼم ﺑﻌﻬﺪه ﮔیﺮی ﳕﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط
ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ و ﲤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﲢﻘیﻘﺎت و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻋﻄﺎء ﻫﺮ اﻣﺘیﺎزی ﺑﻪ ﻏیﺮ از
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ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻪ ﺷﺪیﺪا ﲠﺮه ﻣﻨﺪی از آن ﻧﺎﳑﮑﻦ اﺳﺖ در اﺧﺘیﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﲤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ در
ﻗﺒﺎل ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻫﺎ ﺗﻌییﻦ و اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ایﻦ ﺑیﻦ ﺑﻪ ﻫیﭻ ﻋﻨﻮان آدرس ﳏﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻬﻤیﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻗﻤﺮ در اﺧﺘیﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻗﺮار ﳕﯽ ﮔیﺮد
و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری و یﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮریﻦ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
اراﺋﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﳏﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎیﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻤﺮ در اﺧﺘیﺎر
ﻫیﭻ ﮐﺲ ﻗﺮار ﳕﯽ ﮔیﺮد.

و اﻣﻨیﺘﯽ ﺗﺮیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻣﻨیﺘﯽ ایﺮان
 336اﺣﻔﺎﺟﺎ :

ً
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﺳﺎﺣﻔﺎﺟﺎ ﮐﻪ ﲢﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪیﺮیﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎ
اﻃﻼﻋﺎت رﻫﱪی ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺣﺮیﻢ ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎی ﺧیﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ
یﮑﯽ از ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی روﺑﺮوی ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﲬیﻨﯽ و ﭘﺸﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ دژﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰ در داﺧﻞ ﭘﺎدﮔﺎن دژﺑﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ  6ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  3ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
دارای ﺣیﺎط ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ  26اﻧﻔﺮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﳎﻤﻮع در ﻫﺮ
یﮏ از ایﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  78اﻧﻔﺮادی
وﺟﻮد دارد .در ﻫﺮ یﮏ از ایﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻧﺎم
دارد یﮏ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه 6
ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد .در یﮏ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
 34اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮیﯽ در  2ﻃﺒﻘﻪ وﺟﻮد دارد 17 .اﺗﺎق در
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ﺑﺎﻻ و  17اﺗﺎق در ﭘﺎﺋیﻦ 3 .اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﳎﻬﺰ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در آﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪه
ﲡﻬیﺰات وﺟﻮد دارد .اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺎ اﺗﺎق
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺣﺮﻓﻪ ای و اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ و ﺣﺘﯽ در
ﳎﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳیﺎه ﭼﺎل ﻧیﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﮐﺜﺮا
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻓیﺰیﮑﯽ و اﺑﺘﺪاﺋﯽ در ﺣﺪ ﳘﺎن ﻓﻠﮏ ﮐﺮدن و
ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﺴﻤﻪ زدن و از ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺒﻨﺪ زدن و آویﺨﱳ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺪرن ﲤﺎم ﲡﻬیﺰات
ﻣﺪرن ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺳﻄﺢ دﻧیﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮریﻦ دوره دیﺪه
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺗﺮیﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه 336
وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﲡﻬیﺰات ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﺜﻞ ﺷﻮﮐﻬﺎی اﻟﮑﱰیﮑﯽ و ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه یﻮن ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺎ ﺷﻼق زﺎ و ﻣﺎﺗﻮم زﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈیﻢ ﮐﻪ
ﺷﺪت ﺿﺮﺑﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎت درآﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﳘﭽﻨیﻦ
ﲡﻬیﺰات دیﮕﺮی ﮐﻪ در ﺣیﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﺎن
وﺿﻌیﺖ ﻓﺮد ﲢﺖ ﺷﮑﻨﺤﻪ را ﻣﻮرد ارزیﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد.
در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﮐﺜﺮا ﻣﺘﻬﻤیﻦ اﻣﻨیﺘﯽ و ﺳیﺎﺳﯽ و
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ایﻦ
اﳘیﺖ
ﺑﻪ
ﺑﻨﺎ
اﻟﺒﺘﻪ
ﳕﺎیﻨﺪ.
ﻣﯽ
ﻧﮕﻬﺪاری
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ آن ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﻘﻄﻪ آﺧﺮ ﲤﺎم ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
اﻣﻨیﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ
ﻟﺸﮑﺮی و ﮐﺸﻮری و اﻣﻨیﺘﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎیﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻨیﺘﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری آﺎ
ﻧیﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎیﺪ ﲢﺖ ﻗﺮﻧﻄیﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و یﺎ
ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﳕﺎیﻨﺪ.
در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص در ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری
اﻓﺮاد ﺗﻌﺮیﻒ و ﺗﻔﺴیﺮ ﳕﯽ ﺷﻮد .ﲤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﺘﻬﻤیﻦ در ﲤﺎم وﺿﻌیﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭼﻪ ﮐﻮﲥﺎ ﻣﺪت وﺟﻮد
دارد.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ایﻦ ﺑیﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ویﺎ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻓﺮد ﲢﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ دیﻮاﻧﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎز ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
رواﻧﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﳕﯽ ﺷﻮد و ایﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص را ﻧیﺰ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ و وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻦ دیﻮاﻧﮕﺎن ﺣﻞ ﳕﻮده اﻧﺪ و
اﻓﺮادی در دیﻮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﺳﺎﻟیﺎن ﺳﺎل ﺑﺪون ﻫیﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐییﺮ ﻣﺎﻫیﺘﯽ در وﺿﻌیﺖ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن
ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﻧیﺖ دیﻮاﻧﻪ از ﳎﺎزات در
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و در ﻣﻮرد دیﻮاﻧﮕﺎه آن ﺻﺪق ﳕﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ ایﻦ دیﻮاﻧﻪ ﺷﺪﺎ و از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺎﻋیﺮ
اﺛﺮ
ﺑﺮ
336
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎی
ﺑیﻦ
در
ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎی ﺳﻨﮕیﻦ و ﭘﯽ در ﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮش ﺑﻪ
دیﻮاﻧﮕﯽ و ﺟﻨﻮن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ اﳒﺎﻣﺪ.ﺣﺘﯽ ﻋﻠیﺮﻏﻢ دیﻮاﻧﻪ
ﺷﺪن ﻣﺘﻬیﻦ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت و دیﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن را
ﻧیﺰ ﲢﺖ ایﻦ ﺷﺮایﻂ ﳕﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮر ﻣﺘﻮﻟیﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻼﻗﺎت
اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮریﻦ در دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﳘﻪ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل و اﻧﻔﺮادی و ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺳﻮﺋیﺖ وﺟﻮد دارد.ﺳﻠﻮﳍﺎی اﻧﻔﺮادی از ﺳﻠﻮل  40ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﱰی ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ در آن ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺗﺎ
اﻧﻔﺮادی  4*3ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ایﻦ ﻧﻮع اﻧﻔﺮادی ﺑﺮای
اﻓﺮاد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎص ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﺗﻌﺮیﻒ و ﺗﻌییﻦ ﺷﺪه و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋیﺖ ﭘﺮوﻧﺪه و ﳘﮑﺎری و یﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻬﻢ
دارد.
ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﺎص در ﺳﺮاﺳﺮ ایﺮان
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد و وﻋﺪه
ﻏﺬای آﺎ ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻟیﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﲤﺎم
ﻣﺘﻬﻤیﻦ از یﮏ ﻣﻨﻮ ﻏﺬای ﲥیﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻮق ﻣﺘﺨﺼﺺ و دوره دیﺪه ﺗﻌییﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻐﺬیﻪ
ﺑﺴیﺎر ﺿﻌیﻒ و ﻓﻘیﺮاﻧﻪ در ﺣﺪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺎ
ﻣﻄﻠﻮﺑﱰیﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا و
یﺎ آب یﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻧیﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤیﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺟیﺮه ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﻣﺪت ﳏﺪودی آﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﺪا ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﺑﺮای در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﱳ ﺑﺪون
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ از ﳏﻮﻃﻪ اﻋﺪام ﮐﻪ در آن ﺑﺮ روی یﮏ ﻣیﻠﻪ
اﻓﻘﯽ ﭼﻨﺪیﻦ ﻃﻨﺎب آﻣﺎده ﺑﺮای اﺟﺮای اﻋﺪام وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و یﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ از ﻣیﺪان اﺟﺮای
ﺗیﺮﺑﺎران ﺳﻮری ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و یﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺧﻮد
ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺮای زﺟﺮ ﮐﺶ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻮری اﻋﺪام و یﺎ
ﺗیﺮ ﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﳘﻪ ایﻦ ﻧﻮع ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏیﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﻮاع داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷیﻤیﺎیﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
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ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ایﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از داروﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺨﺺ را وادار ﺑﻪ اﻗﺮار و ﺗﺴﻠیﻢ ﺷﺪن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﳘﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی از داروﻫﺎی رواﻧﮑﺎو و در ﻣﻮاردی
دیﮕﺮ از داروﻫﺎی ﺧﻮاب آور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺎﺛیﺮات دارو اﺟﺎزه ﺧﻮاب ﺑﻪ او ﳕﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﺸﺎر
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑیﺸﱰ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺎ روزﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﳘیﻦ
وﺿﻌیﺖ ﺷﺨﺺ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻓﺮد ﲢﺖ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﺗﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ و اﻏﻤﺎ ﭘیﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﳊﻈﻪ ﺑﻪ ﳊﻈﻪ
ایﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﲢﺖ ﮐﻨﱰل ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎی ﻓﻮق ﺣﺮﻓﻪ ای ﺛﺒﺖ
و ﺿﺒﻂ و ﮐﻨﱰل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎره ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﺣیﺎت
ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ در وﺿﻌیﺖ ﺑیﻬﻮﺷﯽ و یﺎ ﻧیﻤﻪ ﺑیﻬﻮﺷﯽ
اﺟﺎزه ﲡﺪیﺪ ﻗﻮا ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ
ﺣﺘﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﲢﺖ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﻓﻘﻂ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻋﻠیﺮﻏﻢ ﻗﻮاﻧیﻦ ﺟﺎری ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ در
ﺷﺐ در روز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﻮیﺾ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﱳ ﻣﺘﻬﻢ و اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎر را ﭘیﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﲤﺎم ﮔﺰیﻨﻪ
ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدیﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺷﮑﺴﱳ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎ و
اﻧﮕﺸﺘﺎن و زاﻧﻮ و دﻧﺪه ﻫﺎ و ﻓﮏ و ﮐﺘﻒ و ﻟﮕﻦ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و یﺎ ﺗﺰریﻖ ﭘﯽ در ﭘﯽ زیﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ و یﺎ ﻋﻀﻼﻧﯽ آب
ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺜﻞ ﮐﻒ ﭘﺎ و ﻋﻀﻼت ﻠﻮﻫﺎ و ﻣﭻ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻔﺎف ﻧﺪاد ﻣﻮاد ﺷیﻤیﺎیﯽ
دﺳﺖ و یﺎ ﻟﺜﻪ ﻫﺎ
ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﺎیﮕﺰیﻦ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺰریﻖ آن و درد
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮد را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ و یﺎ اﻗﺮار ﭘیﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﺳﺎﺣﻔﺎﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻧﻈﺎرت اﻓﺮاد رده ﺑﺎﻻ و ﺧﺎص در اﻣﻮر آن ﻣﺎﻣﻮریﻦ
اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮیﻌﱰ رﺳیﺪن ﺑﻪ ﻧﺘیﺠﻪ در
ﲢﻘیﻘﺎت و ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﲠﺮه
ﺑﺮداری اﺣﺴﺎﺳﯽ ﳕﺎیﻨﺪ .ﮐﻪ در ایﻦ ﻣﻮارد ﲤﺎم و یﺎ ﻋﺪه
ای از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻬﻢ را ﮐﻪ ﺑیﺸﱰ از ﳘﻪ در ﻣﻮرد
آﻧﺎن ﺣﺴﺎﺳیﺖ دارد و یﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دارد ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺟﻮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﲥﺪیﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش ایﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻬﻢ را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﭘیﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺛﺮ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺧﺮد ﺷﻮد و ﲣﻠیﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
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ﮔﺮدد و در ایﻦ ﺑیﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﳘﺴﺮ و دﺧﱰ و
ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ و یﺎ ﺑﺮادر و ﭘﺪر و دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﻓﺮﻗﯽ
ﳕﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ایﻦ راه" ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﻪ
ﻧﺘیﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣیﺰان ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑیﻨﺪ و
یﺎ ایﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ اﺻﻼ ﻣﻬﻢ
ﻧیﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در داﺧﻞ ﳏﺪوده ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن و ﳎﻬﺰ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﲠیﺎری و اﺣیﺎء ﻧیﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ
اﺿﻄﺮاری ﳘﭽﻮن ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺤﺎر و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﳕﺎیﺪ "یﮏ ﺗیﻢ ﳎﻬﺰ و
ﳎﺮب ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮ ﳊﻈﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز آﻣﺎده رﺳیﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رخ داده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﭘیﺸﺎﭘیﺶ
ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺘﻮر اﺣیﺎء
و رﺳیﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺘﻬﻢ و ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﻧﺘﺤﺎر و
ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﲤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﳒﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺻﺮیﺢ در ﻣﺮگ در ﺣیﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺧﺎﺻﯽ اﳒﺎم
ﳕﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﳒﺎت ﺷﺨﺺ اﻗﺪاﻣﯽ ﻫﻢ ﳕﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﲤﺎم ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﻗﺪیﻤﯽ و ﺟﺪیﺪ و ﻣﺪرن
و ﭘیﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده در ﳓﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و یﺎ ﺑﺎزﺟﻮیﯽ و یﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪوم و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧیﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺧﻮاه ایﻦ ﺳﺮﺑﻪ ﻧیﺴﺖ ﮐﺮدن از ﻃﺮیﻖ
اﻟﻘﺎء ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮیﻦ راه ﳒﺎت از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و یﺎ ایﻨﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺎ ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺮیﻊ و آﺷﮑﺎر
و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺮدن ﺑﮑﺸﻨﺪ و یﺎ ایﻨﮑﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﱳ ﻣﻮﻗﻌیﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻫیﺖ ﺷﺨﺼیﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻣﺮگ ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤیﻢ ﺑﮕیﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﳐﻮف دارد "
از ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑیﻤﺎریﻬﺎی ﺧﺎص و ﻻﻋﻼج ﺗﺎ
ﺗﺰریﻖ و یﺎ ﺧﻮراﻧﺪن اﻧﻮاع ﲰﻮم ﻣﺮگ آور زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮد را در ﻣﺴیﺮی ﻇﺎﻫﺮا ﻃﺒیﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﮔﯽ
ﺗﺪریﺠﯽ و ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺷﺪه ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﲝﺚ و آﺷﮑﺎر ایﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻪ در
ﻣﻮرد آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴیﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪﻋیﺎت و ﻣﺪﻋیﺎن
اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336رخ داده ﻗﺘﻞ آیﺖ
اﷲ ﻣیﻼﻧﯽ و ﻗﺘﻞ ﺳﻌیﺪ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی
ﺑﺴیﺎری دیﮕﺮ ﻧیﺰ وﺟﻮد دارد در ﻣﻮرد رﺧﺪادﻫﺎیﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﺳﻌیﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ﳘﺴﺮ او در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه رﻗﻢ
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زده ﺷﺪه و رخ داده ﮐﻪ ﲞﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺼﺎویﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ
و ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎی آﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺘﻞ و ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن اﻣﺜﺎل آﻧﺎن زدن ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت
و ﮔﺬاﺷﱳ ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ اﻣﻨیﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﺰاران ﺟﻨﺎیﺖ رخ داده در
دﲬﻪ ﻫﺎی ﲟﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336در ﻃﯽ ﺳﺎﻟیﺎن ﺳﺎل ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎیﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﺑیﻦ آﺎ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ و ﺑﺴیﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺘﯽ اﺗﺒﺎع
ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﳏﺪوده ﺧﺎص و ﻓﻮق ﺳﺮی و ﻗﺮﻧﻄیﻨﻪ
ﺷﺪه ای از ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ایﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﳏﺪوده
اﺗﺎﻗﻬﺎ و یﺎ ﳘﺎن ﺳﻮﺋیﺘﻬﺎی ﻣﺒﻠﻪ ﺑﺎ ﲤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮریﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﻧیﺰ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر اﻓﺮاد
ﻋﺎﻟیﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺣﻖ ﻧﺰدیﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺳﻮﺋیﺘﻬﺎ و
اﺗﺎﻗﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در آﺎ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و یﺎ ﭼﺮا ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺎیﺖ در ﻣﻮرد ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ایﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی در
ﻃﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ
ﻫﺰاران ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﻗﺘﻠﻬﺎی زﳒیﺮه ای ﻧﭙیﻮﻧﺪد و ﺟﺎن
ﺳﺎﱂ ﺑﻪ در ﺑﱪد اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ایﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺎزﮔﺮدد و ﳘﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان و یﺎ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻣﻨیﺘﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﭘﺎﺋیﻨﱰ اﻣﻨیﺘﯽ و یﺎ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺣﺸﻤﺘیﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ
اﺧﺮاج ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﲢﻤﻞ دوران ﳏﮑﻮﻣیﺖ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪیﺪ و
ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ زﻧﺪان اویﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﺳﺎﺣﻔﺎﺟﺎ در راس ﻫﺮم
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ایﺮان ﻗﺮار دارد.
ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﻫﺪایﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
 336در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺒﻮری
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم واﻗﻊ اﺳﺖ.
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ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه

اف : 64

اف  64ﲢﺖ اﺧﺘیﺎر و ﻣﺪیﺮیﺖ وزارت دﻓﺎع
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در اول ﺑﻠﻮار اﺳﺘﺎد
ﻣﻌیﻦ در ﳏﺪوده ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﯽ و ﻣﺎﺑیﻦ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﳘﺎن ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺘﺎر ﺷﺪه ای واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺟﻮد ﭼﻨﺪیﻦ درب در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎ از داﺧﻞ
ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﯽ و وﺟﻮد درب دیﮕﺮی در ﳏﺪوده اداری و
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﳘﺎن ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫیﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮدد
اﺷﺨﺎص و اﺗﻮﻣﺒیﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﳏﺪوده ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕیﺰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﮔﻨﺠﺎیﺶ ﻧﮕﻬﺪاری  70ﻧﻔﺮ را
دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮیﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮﳍﺎی اﻧﻔﺮادی
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و  2ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  10ﲣﺘﻪ ﻧیﺰ در آن وﺟﻮد
دارد .ﲤﺎم ﺗﺎﺳیﺴﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻬﻤیﻦ ﺗﺎ
اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزﺟﻮیﯽ در زیﺮ زﻣیﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدیﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﳏﺪوده ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘیﻤﺎﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد
دارد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
و اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮیﯽ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﺎیﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﺗﺎﻗﻬﺎی
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻬﻤیﻦ و ﺳﻠﻮﳍﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺎیﻖ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺻﺪا و ﻟﺮزش ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻮاﭘیﻤﺎﻫﺎ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدی را در ﺳﻠﻮﳍﺎ و اﻧﻔﺮادیﻬﺎ از ﭘﺎ در ﻣﯽ آورد و
ﺗﺎﺛیﺮات ﻣﺴﺘﻘیﻢ رواﻧﯽ ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و یﺎ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮع اﲥﺎﻣﺎﺗﺸﺎن
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ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﻨیﺘﯽ درﺟﻪ  2اﺳﺖ .در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻗﻮاﻧیﻦ
ﺧﺎص ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ ﳊﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد " ﲤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﳑﻨﻮع " ﻣﻼﻗﺎت ﳑﻨﻮع " اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔیﺮی
ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﳑﻨﻮع و ﲤﺎم ﺗﺮددﻫﺎ و
ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺎ
زدن ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺘﻬﻢ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺿﻌیﺖ
اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﺗﻐﺬیﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﳕﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﲢﻘیﻘﺎﺗﯽ در ﻗﺮﻧﻄیﻨﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در آن اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﭘﺲ از اﲤﺎم ﲢﻘیﻘﺎت
ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎییﺪ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اف  64ﳏﻮﻃﻪ ای
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﲞﺶ ﻧﮕﻬﺪاری و ﲨﻊ آوری اﻣﻮال ﻣﺼﺎدره
ﺷﺪه از ﻧﻈﺎﻣیﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ
ایﻦ ﳏﺪوده ﺧﻮد ﻧیﺰ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮ ﺣﺮیﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اف 64
در زیﺮزﻣیﻦ و ﻋﺪم رﺳیﺪﮔﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ وﺿﻌیﺖ ﲠﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن و ﺗﻐﺬیﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در آن و ﻋﺪم ﲥﻮیﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ایﺠﺎد زﻣیﻨﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ رواﻧﯽ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در ﻣﺴیﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪیﺪ ﺻﻮﺗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮﳍﺎی اﻧﻔﺮادی و اﻋﻤﺎل ﺑﺎزﺟﻮﺋیﻬﺎی
ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در ﳏﺪوده آن " ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را ﺑﻪ یﮑﯽ از ﺑﯽ در و ﭘیﮑﺮ ﺗﺮیﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨیﺘﯽ ﺗﺒﺪیﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﻣﺮاﻋﺎت ﳕﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﻼﺻﯽ
از آن ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺗﺴﻠیﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ و اﻣﻀﺎء ﻫﺮ ﺳﻨﺪ راﺳﺖ و دروغ ﭘیﺶ رو
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ از آن ﳏیﻂ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻼص ﺷﻮدﮐﻪ ایﻦ
ویﮋﮔیﻬﺎی ﻏیﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ
یﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺮوف اﻣﻨیﺘﯽ ﲢﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت
دﻓﺎع در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﳕﻮده اﺳﺖ.
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ادارات ﭘیﮕیﺮی وزارت اﻃﻼﻋﺎت:

وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﲥﺮان دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﱰﺳﯽ ﳏﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﳕﺎیﺪ  ,یﻌﻨﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﳏﺪود و ﻣﻮﻗﺖ  ,ﳏﻞ
ﺑﺎزﺟﻮیﯽ  ,ﻣﻼﻗﺎت اﺣﻀﺎر ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻼﻗﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذی
از
ﺑﻌﻀﯽ
ﮐﻪ
ﻣیﺪﻫﺪ
ﻗﺮار
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد
ﺧﻮد
ﻣﻌﺮوﻓﱰیﻨﻬﺎی ایﻦ اﻣﺎﮐﻦ واﻗﻊ در ﺧیﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ
ً
 ,ﺳﻬﺮوردی  ,ﳘﺖ و ...اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺮوﻓﱰیﻦ ایﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﭘیﮕیﺮی در ﭘﺸﺖ ﺑﺎزار
ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ رﺿﺎ در ﺧیﺎﺑﺎن وﻟیﻌﺼﺮ و ﳏﺪوده ﭼﻬﺎرراه
وﻟیﻌﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺮ درب آن یﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺰرگ ﺳﻔیﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﳘیﻦ ﻧﺎم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ایﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ  2اﺗﺎق ﺑﺎزداﺷﺖ و  2اﺗﺎق ﻣﻼﻗﺎت و
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و یﮏ اﺗﺎق ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ایﻦ اﺗﺎق ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﭘﺮده ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻘﺴیﻢ ﳕﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪه و یﺎ ﳐﺎﻃﺐ در
ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﺪیﺪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﺒیﻨﺪ و ﭘﺮده ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﻮﺷﺶ را دارد.
ایﻦ اداره ﭘیﮕیﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه در ﳏﺪوده ﭼﻬﺎرراه وﻟیﻌﺼﺮ
ﺑﺮ ﳏﺪوده ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ﺗﺎ ﻣیﺪان ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را ﺑیﺶ از  48ﺳﺎﻋﺖ در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﳕﯽ
ﳕﺎیﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻬﻤﱰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه دژﺑﺎن :

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه دژﺑﺎن در ﭘﺎدﮔﺎن دژﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺣﺪودا  100ﻣﱰی ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  336ﺳﺎﺣﻔﺎﺟﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺠﺎیﺶ ﺗﺎ 350
ﻧﻔﺮ را دارد.
در ایﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺎری در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺸﻤﺘیﻪ ﮐﻪ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ارﺗﺶ ﮐﻪ در
اوایﻞ دﻫﻪ  20ﺗﺪویﻦ ﺷﺪه ﺗﺒﻌیﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻬﻤیﻦ آن ﻧﻈﺎﻣیﺎن ارﺗﺸﯽ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻏیﺮ اﻣﻨیﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی
ﺑیﻦ
اﮔﺮ در
اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار
ارﺗﺶ
ﺑﺎزداﺷﺘیﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒیﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص و ﺳﻨﮕیﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
آﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻤﱰ و دارای ﺻﻼﺣیﺖ رﺳیﺪﮔﯽ ﲢﻮیﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﭘیﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده در ﻧﻈﺎم رخ داده
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺣﺸﻤﺘیﻪ و دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﲢﻮیﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ایﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧیﺰ ﺳﻠﻮﳍﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد
دارد و ﲤﺎم دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ در آن ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺻﺎدر و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺎیﺎن
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