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سعید پورحیدر به کمپین گفت :
«ضرب و شتم، ادرار کردن به سر و
صورت زندانی، آویزان کردن از پا،
زدن شالق، استفاده از شوکر
الکتریکی، زدن ضربات به نقاط
حساس بدن و یک مورد تجاوز
جنسی بصورت وحشتناک با

خرداد ٩, ١٣٩٠

شرح سعید پورحیدر، روزنامھ نگار، از
شکنجھ در زندان اوین: تجربھ دو بار زندان و

گفت وگو با ١٩ زندانی

سعید پورحیدر روزنامھ نگار کھ پس از انتخابات دو بار بازداشت شد و در نھایت حکم ۵ سال زندان وی توسط
شعبھ ٢۶ دادگاه انقالب تایید شد در گفت وگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شرحی از بدرفتاری ھادر
زندان، اتھامات مطرح شده علیھ خود، شرایط نگھداری زندانیان در زندان اوین و در نھایت استفاده از شکنجھ در

مورد تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان اوین سخن گفت.

سعیدپورحیدر از روزنامھ نگاران سابق سرویس سیاسی برخی روزنامھ ھای اصالح طلب بھ کمپین گفت کھ پس از
انتخابات ریاست جمھوری دو بار بازداشت شد، بار اول ١۶ بھمن سال ٨٨ در منزل توسط ماموران وزارت

اطالعات کھ بھ مدت یکماه در بند ٢۴٠ اوین در انفرادی بھ سر برد و بار دوم ھجده مھر سال ٨٩ پس از احضار
بھ دادسرای اوین بازداشت و روانھ بند ٣۵٠ شد تا پس از ۵٢ روز تا اعالم رای دادگاه تجدید نظر از زندان شد. با

توجھ بھ تایید رای بدوی او از ایران خارج و ھم اکنون در خارج از ایران بھ سر می برد.

وی در خصوص اتھامات مطرح شده علیھ خود گفت: « بازپرس با پنج اتھام فعالیت تبلیغی علیھ نظام، اجتماع و
تبانی بھ قصد براندازی، اخالل در نظم عمومی، توھین بھ رنییس جمھور، توھین بھ مقدسات و زیر سوال بردن

احکام اسالم پرونده ام را بھ دادگاه فرستاد کھ در شعبھ بیست و شش دادگاه انقالب بھ ریاست قاضی پیرعباس بھ پنج
سال زندان و ده سال محرومیت از روزنامھ نگاری و پرداخت سھ میلیون لایر جریمھ نقدی محکوم شدم… در
پرونده ای کھ برایم تشکیل شد جز مطالب وبالگ شخصی و گفتگویم با رسانھ ھای خارج از کشور ھیچ دلیل و

مدرک منطقی برای بازداشت و یا محکومیت وجود نداشت.»

آقای پورحیدر در مورد بدرفتاری ھای انجام شده با خود در زندان بھ کمپین گفت: «سلول انفرادی حتی اگر قرار
باشد یک زندانی ھیچگونھ شکنجھ جسمی مضاعف یا اذیت و آزار فیزیکی را متحمل نشود خود مصداق بارز

شکنجھ روحی و روانی است . عمده ترین آزاری کھ در زندان بر من گذشت شکنجھ روحی و روانی ( شکنجھ سفید

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?) 

%A8%D8%A7+%DB%B1%DB%B9+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&redirect_uri=https://persian.iranhumanrights.org?
(sharing-thankyou=yes

a

d

https://plus.google.com/share?) 

(/url=https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/saeed_pourheidar_1
f

 (tg://msg?text=شرح%20سعید%20پورحیدر،%20روزنامھ%20نگار،

2Fsaeed_pourheidar_1%2F%3تجربھ%20دو%20بار%20زندان%20و%20گفت%20وگو%20با%20١٩%20زندانیA%20%20از%20شکنجھ%20در%20زندان%20اوین%
"

sv

shares 32

(/HTTPS://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG)

اھدا کنید

ause.com/form/_TNnXA)

SHARE THIS

https://www.facebook.com/iranhumanrights.org/
https://twitter.com/ICHRI_FA
https://www.youtube.com/user/IntlCampforHRinIran
https://soundcloud.com/ichripodcasts
https://www.iranhumanrights.org/
https://www.iranhumanrights.org/media/2018-2/
https://persian.iranhumanrights.org/publications/
https://persian.iranhumanrights.org/category/latest-news/
https://persian.iranhumanrights.org/category/statements/
https://persian.iranhumanrights.org/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/saeed_pourheidar_1/&t=%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%3A+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D9%88%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%DB%B1%DB%B9+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&redirect_uri=https://persian.iranhumanrights.org?sharing-thankyou=yes
https://plus.google.com/share?url=https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/saeed_pourheidar_1/
tg://msg?text=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%3A%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%DB%B1%DB%B9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20https%3A%2F%2Fpersian.iranhumanrights.org%2F1390%2F03%2Fsaeed_pourheidar_1%2F
https://persian.iranhumanrights.org/
https://app.mobilecause.com/form/_TNnXA


25/06/2018 شرح سعید پورحیدر، روزنامھ نگار، از شکنجھ در زندان اوین: تجربھ دو بار زندان و گفت وگو با ١٩ زندانی – کمپین حقوق بشر در ایران

https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/saeed_pourheidar_1/ 2/5

استفاده از چسب PVC بخشی از
شکنجه ھای جسمی بود که این

دوستان برایم نقل میکردند.»

) بود و گھگاه شکنجھ فیزیکی ھمچون ضرب و شتم در حین بازجویی، بی خوابی دادن و یکبار انداختن در بشکھ
آب سرد و یا ساعتھا بصورت عریان نگھ داشتن در ھوای سرد . از شکنجھ ھای روحی و روانی نیز می توان بھ
ارائھ اخبار و مطالب دروغ، تھدید بھ زدن شالق، وادار کردن بھ پذیرش اتھامات غیراخالقی، تھدید بھ بازداشت

اعضای خانواده و یا دادن خبر کذب بازداشت ھمسر و پدر، پخش کردن صدای دخترم در یکی از جلسات بازجویی
و اینکھ می گفتند دختر و ھمسرت نیز بازداشت و در زندان ھستند، تھدید بھ صدور احکام سنگین زندان، ممنوعیت مالقات و تماس با خانواده می توان اشاره کرد.»

سعید پور حیدر در ادامھ بھ تشدید مشکالت جسمی اش در زندان اشاره کرد و ادامھ داد: «قبل از زندان بھ خاطر بیماری قلبی ام روزانھ از یک قرص استفاده
میکردم کھ ارمغان یک ماه سلول انفرادی برایم پس از آزادی شد استفاده روزانھ سھ قرص برای قلب و داروھای آرامبخش. ھمچنین بخاطر چھار روز اعتصاب غذا
و شرایط انفرادی کھ در حالت طبیعی بھ کم کردن وزن زندانی منجر می شود در طول مدت یکماه نھ کیلو وزن بدنم کم شد و یکبار نیز بعد از اتمام یکی از جلسات

بازجویی دچار حملھ قلبی شدم.»

وی وضعیت زندان را از نظر سرویس بھداشتی، فروشگاه، سیستمھای گرمایش و سرمایش، اوقات فراغت و امکان مطالعھ زندانیان را  اینگونھ تشریح کرد:
«وضعیت بندھایی کھ مختص نگھداری زندانی در سول انفراد است با بند عمومی بسیار متفاوت است. در سلول انفرادی کھ زندانی امکان دسترسی بھ فروشگاه،

لوازم ورزشی، کتاب و …. را ندارد. برخی سلولھا دارای سرویس بھداشتی فرنگی است و برخی نیز فاقد آن کھ زندانی در ھر بار برای رفتن بھ دستشویی باید با
چشم بند و توسط زندانبان مراجعھ کند…. در بند عمومی ٣۵٠ کھ محل نگھداری زندانیان سیاسی است اوضاع کمی بھتر است. بند ٣۵٠ فروشگاه، حیاط ھواخوری،

کتابخانھ، لوازم ورزشی محدود، سیستمھای گرمایشی و ….. داشت و برخی امکانات دیگر کھ اکثرا با ھزینھ شخصی خود زندانیان تھیھ شده بود.

سعید پور حیدر در ادامھ توضیح وضعیت بند ٣۵٠ زندان اوین گفت: «ساعت بیداری و خاموشی در بند ٣۵٠ وجود داشت اما در انفرادی زندانی حتی از اینکھ چھ
ساعتی از روز یا شب است مطلع نبود. ھفت صبح زمان ساعت بیداری و ده شب زمان اعالم خاموشی در بند ٣۵٠ بود . روزانھ دوبار نیز آمار زندانیان گرفتھ

میشد . بطوریکھ زندانیان بند عمومی روزانھ دوبار بھ حیاط رفتھ و سپس شمارش برای گرفتن آمار انجام می شد. ھفت صبح آمار صبحگاھی و ۶ عصر آمار شبانھ
انجام میشد . اما اینطور نبود کھ زندانیان موظف باشند در ساعات خاموشی لزوما خواب و یا در ساعت بیدار باش بیدار باشند . جز در دو نوبت گرفتن آمار کھ ھمھ

باید حضور داشتھ باشند در بقیھ ساعتھای شبانھ روز اختیارمان با خودمان بود کھ بخوابیم یا بیدار باشیم .

روزنامھ نگار زندانی وضعیت مطالعھ در زندان را اینگونھ توضیح میدھد :کتابھای موجود در کتابخانھ بند ٣۵٠ تماما کتابھایی بود کھ پس از تایید مسئوالن زندان
وارد کتابخانھ می شد و طبیعی است کھ غالبا اینگونھ کتابھا مورد پسند یا استفاده زندانیان سیاسی قرار نگیرد . بسیاری از کتابھا قدیمی و بقول دوستان بند کتابھای

بی خطر و کم خطر بودند . شعر ، داستان ، رمان ، تاریخ ، مذھبی و بصورت محدود کتابھای سیاسی در کتابخانھ وجود داشت . در زمانی کھ من در بند ٣۵٠ بودم
تنھا تعداد اندکی از روزنامھ ھای حامی دولت آنھم روزنامھ ھای کم تیراژ بی اھمیت بصورت روزانھ بھ دستمان می رسید کھ مھمترین بخش این روزنامھ جدول آنھا

بود.  حتی روزنامھ کیھان بر خالف آنکھ بھ بندھای زندانیان عادی می رفت بھ بند ٣۵٠ داده نمی شد اما پس از آنکھ از زندان آزاد شدم از طریق دوستان متوجھ
شدم کھ دیگر ھمان روزنامھ ھای بی خاصیت نیز دیگر در اختیار زندانیان قرار نمیگیرد.  اما در سلول انفرادی ھیچ کتاب و روزنامھ ای در اختیار زندانی قرار

نمیگیرد.»

سعید پور حیدر با اشاره بھ بدرفتاری ھای انجام شده با دیگر زندانیان بند بھ کمپین گفت: «بسیاری از دوستان زندانی در بند ٣۵٠ اوین کھ تجربھ حضور در
سلولھای انفرادی بندھای ٢٠٩ ، ٢۴٠ و بند دو-الف سپاه را داشتند بھ نوعی مورد شکنجھ ھای روحی و روانی و شکنجھ فیزیکی قرار گرفتھ بودند. در طول مدت

حضورم در بند ٣۵٠ توانستم با ١٩ نفر از دوستانی کھ تجربھ شکنجھ را از سر گذرانده بودند صحبت کنم. بیشتر شکنجھ ھا در بند وابستھ بھ سپاه پاسداران اتفاق می
افتاد و با توجھ بھ سناریویی کھ نیروھای امنیتی برای ھر زندانی تعیین میکردند نوع و شدت شکنجھ ھا متفاوت بود. بھ طور مثال اگر قرار بود دوستی حتما

اعترافاتی را از او بگیرند بھ ھر وسیلھ ممکن او را وادار بھ پذیرش اعترافات و اتھاماتش میکردند. در گفتگویی کھ با دوستان داشتم آنھا شرح کاملی از آنچھ در
سلولھای انفرادی بر آنھا گذشتھ است را شرح دادند. شکنجھ ھای وحشتناک روحی و روانی و جسمی کھ با شنیدن آنھا دچار اشتباه محاسباتی در اندازه گیری سقف

وقاحت نظام در برخورد با زندانیان سیاسی می شویم.»

این روزنامھ نگار افزود: «ضرب و شتم، ادرار کردن بھ سر و صورت زندانی، آویزان کردن از پا، زدن شالق، استفاده از شوکر الکتریکی، زدن ضربات بھ نقاط
حساس بدن و یک مورد تجاوز جنسی بصورت وحشتناک با استفاده از چسب PVC بخشی از شکنجھ ھای جسمی بود کھ این دوستان برایم نقل میکردند. اعدام

مصنوعی ، تحقیر و توھین ، بازداشت اعضای خانواده ، تھدید بھ بازداشت و تجاوز بھ ھمسر یا دختر ، تھدید بھ صدور حکم اعدام ، خوراندن داروھای روان گردان
و ….. بخش کوچکی از شکنجھ ھای روحی و روانی در زندانھای جمھوری اسالمی بود کھ برای این ١٩ زندانی اتفاق افتاده بود . گرچھ تعداد زندانیانی کھ مورد

شکنجھ واقع شدند بیشتر از این تعداد بود اما در زمانی کھ من در بند ٢۵٠ بودم تنھا موفق بھ گفتگو با فقط ١٩ نفر شده بودم ، کھ برخی از آنان متاسفانھ اعدام و
برخی دیگر ھمچنان در حال گذراندن محکومیتشان ھستند.»
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آخرین اخبار

https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/nasrin-) نسرین ستوده قرار وثیقھ ۶۵٠ میلیون تومانی را نمی پذیرد: قراری سنگین و نامتناسب با اتھامات بی اساس

(/sotoudeh-refuses-heavy-bail

https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/open-letter-) درخواست جمعی از زنان ایرانی از فیفا برای پایان  دادن دائمی بھ ممنوعیت ورود زنان بھ ورزشگاه ھا در ایران

(/distinguished-iranian-women-call-on-�fa-to-demand-iran-end-its-ban-on-women-in-stadiums

تیر ٣, ١٣٩٧

تیر ١, ١٣٩٧

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/execution-of-mohammad-thallath-and-the-)

(/elimination-of-the-effects-of-torture

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/teymoor-khaledian-sentences-to-23-months-)

(/imprisonment

https://persian.iranhumanrights.org/1397/02/ministry-of-intel-iran-aras-amiri-arrested-in-)

(/tehran
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https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/execution-of-mohammad-thallath-and-the-elimination-of-the-effects-of-torture/
https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/teymoor-khaledian-sentences-to-23-months-imprisonment/
https://persian.iranhumanrights.org/1397/02/ministry-of-intel-iran-aras-amiri-arrested-in-tehran/
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https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/allow-) بعد از تجربھ بازی ایران-اسپانیا: آیا ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ھا بھ صورت دائمی برداشتھ می شود؟

(/families-to-enter-azadi-staduim-happen-again

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/ramin-hossein-panahi-) قوه قضاییھ از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناھی خودداری کند و اجازه اعاده دادرسی بدھد

(/stop-execution-sentence

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/women-dervishes-) ادامھ اعتصاب غذای شش زن درویش در اعتراض بھ رفتار ماموران زندان در زندان قرچک

(/hunger-strike

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/world-refugee-day-in-) از بیمھ درمانی تا آموزش: مشکالت پناھندگان معلول در ایران ھمزمان با روز جھانی پناھندگان

(/iran

تیر ١, ١٣٩٧

خرداد ٣٠, ١٣٩٧

خرداد ٣٠, ١٣٩٧

خرداد ٢٩, ١٣٩٧

SHARE THIS
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(/https://www.facebook.com/iranhumanrights.org) (https://twitter.com/ICHRI_FA) 

(https://www.youtube.com/user/IntlCampforHRinIran) (https://soundcloud.com/ichripodcasts) 

١٣٩۶ حق چاپ و کپی برای مرکز حقوق بشر در ایران محفوظ است(نام قبلی مرکز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران است)
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