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  بھروز سورن
  ٢٠٢١ اکتوبر ٢٢

 !سازی که در تابوت افتادتابوت

 
 مان ۀآرمانگرايان ھای انديشه با را ما و مرد مجازات بی او .مرد ھم حصار قزل گر شکنجه و جالد رحمانی دوداو حاج

 مکافات بی و مردند اسالمی جمھوری رژيم جالدان از بسياری که است اين حقيقت .گذاشت باقی مان دادخواھانه و

 ١٣۶٣ ]سرطان[تيرماه تا ١٣۶٠ سالھای طی  هبرد بدر جان سياسی زندانيان از بسياری ۀگفت به که دوداو حاج .رفتند

 ،بشنود را شان شکستن صدای تا بود ساخته زندان در اسير زندگان برای یئقبرھا و کرد می رياست حصار قزل در

 جنايات که ھمانطور سال چھل گذشت از پس دادخواھی جنبش .مرد مجازات بی و افتاد قبر در پيش روز چند ھمين

 را عباسی حميد که ھمانطور .کرد نخواھد فراموش نيز را دوداو حاج ننگين منا است نکرده فراموش را الجوردی

 بررسی را ۶٧ تابستان کشتار ويژه هب و شصت ۀدھ در جناياتش ابعاد دنيسو در دادگاھی اکنون ھم و نکرد فراموش

 از پيش هک نوری حميد شدن دادگاھی جريان اھميت بر است کيدیأت حصار قزل زندان سازتابوت اين مردن .کند می

 برابر در بود بھتر نوری حميد ھمانند افرادی که است طبيعی .شود می محاکمه دادگاه سوی از و افتاد دام هب مردنش

 مردم دادخواھی جنبش برای شرايطی چنين ھنوز اما گرفت می صورت کشورمان داخل در مستقل و مردمی دادگاھھای

 المللی بين انعکاس به تواند می دنيسو در دادگاه اين زاریبرگ که اين بر مضاف نيست مھيا مختلف دالئل هب کشورمان

 .کند شايانی کمک ،کشور زندانھای در اسالمی جمھوری شصت ۀدھ جنايات

 ،شان ۀروزان کار با را ساديسم و وافر جنون که یئنماھا انسان .نبودند کم کشور زندانھای در رحمانی دوداو حاج امثال

 .تاختند می وار ديوانه اسير زندانيان بر و آميخته ھايشان یئتوانا و شان ابتکارات ،شان شغل

 می صورت یئبازجو مدت طی اغلب سياسی زندانيان ۀشکنج استبدادی و ديکتاتوری ھای رژيم عرف اساس بر چنانچه

 در ،گيرد می صورت زندگی محيط و جامعه از سياسی زندانيان نمودن ايزوله و جداسازی ًاساسا و سپس و گيرد

 .ندارد پايانی ھرگز انديشان ودگر سياسی زندانيان ۀشکنج میاسال جمھوری
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 خود غم و ھم تمامی و کردند نمی رھا نيز مخوفشان ھای چارديواری آرامش در را زندانی جانی و خشن موجودات اين

 داریھوا اظھار يا و بودند خوانده ای نشريه اغلب که کردند می سياسی زندانيان سازی تواب و زدائی ھويت صرف را

 .بودند کرده بيان پالکارد و شعار قالب در را خود عقايد تظاھراتی در يا و بودند کرده گروھی و حزب و سازمان از

 است انسانی و فکری نيازھای ۀجمل از موارد اين ۀھم که يابيم می در کنيم فکر مجرد طور هب محورھا اين به که زمانی

 .شود می شمرده دفاع قابل و ممسل حق عنوان هب جھان کشورھای از بسياری در که

 امروزه و شده گرفته نظر در بيان و عقيده و تظاھرات و تحزب آزادی ، شھروندانش پايه حقوق که یئکشورھا در

 را آن ديگران تا دھد می قرار خود پوشش مورد را تظاھرات و کسيونا ،کند می دفاع حقوق اين از ليسوپ ،است قانونی

 .نزنند ھم هب

 به .داشت نام قيامت که بود ساخته را مکانی موضع سر سياسی زندانيان برای جالد الجوردی دستيار رحمانی دوداو

 دو تا نيم و يک و عرض سانت ٨٠ حدود .است بوده تابوت شبيه که بود تقسيماتی شامل مکان اين سياسی زندانيان ۀگفت

 و صدا و سر ايجاد حق و نشاندند می آن در زيگزاگی را زندانيان و متر سانتی ھشتاد حدود ارتفاعی و است داشته طول

 هللا آيت انتقادات و اعتراضات باالگرفتن با .گرفتند می قرار شتم و ضرب مورد پی در پی و اند نداشته ھم حبتص

 بنابر و داد تحويل ديگری به را خود جنايات دستک و دفتر بناچار ھم او ،ھمراھشان وطيف مقتدائی و منتظری

 که خود شغل به سپس و پرداخت اوين در یئ حاشيه کارھای به مدتی خبری منابع و سياسی انزنداني ساير اظھارات

 سياسی زندانيان روی بر را ھا پنجره و در ھمه اما رحمانی دوداو .بازگشت بود سازی پنجره و در و آھنگری

 .نگذاشت باز را ای روزنه ھيچ و بست سرموضع

 از برداری بھره و شود می محسوب جسمی درازمدت در و روانی و روحی ۀشکنج نوعی خود انفرادی سلول چنانچه

 اين با ھا تابوت آرشيتکت رحمانی دوداو ھمانند جانورانی اما ندارد تازگی اسالمی جمھوری زندانھای در شکنجه اين

 جھت اند بوده حاضر او امثال .اند داده نشان خود یعقيدت و سياسی مخالفان با را خود دشمنی و رذالت اوج اقدامات

 .کردند ھم را اينکار و بگذرند نيز انديشان دگر جسد ھزاران روی از خمينی جالدشان امام به خود سرسپردگی اثبات

 بشريت عليه جنايت ھای اندازه در توان می تنھا را حصار قزل در رحمانی دوداو سوی از ای شکنجه ۀشيو چنين ابداع

 .کرد ارزيابی جھان در سياسی مخالفان سرکوب تاريخ در بارز ای مونهن و

 در محدوديت ايجاد و شکنجه و زندانھا در قتل به نظام ولينؤمس زندانھا در جنايت و سرکوب سال چھل از پس و ھنوز

 می منتشر آنھا مخفی ھای بازداشتگاه و زندانھا وجود بر مبنی گزارشاتی ھنوز و دھند می ادامه شان مخوف زندانھای

 .شود

 به فحاشی و رکيک الفاظ ھيچگونه کارگيری هب از که بود دھانی کج حصار قزل زندان رئيس رحمانی دوداو حاج

 برای را او قيامت و کند دخالت نيز )خدا( کار در خواست می حتی و نکرد کوتاھی آنان ۀشکنج و سياسی زندانيان

 گران شکنجه پليدترين ۀزمر در را او نام تاريخ .کرد آغاز نيز را اينکار و بسازد زمين روی کشور اين فرزندان بھترين

 .کرد خواھد و کرده ثبت نقاتال و
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