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 Social  اجتماعی

  
  فريبرز سنجری

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢۶
  

  "ترابی"به ياد دکتر 
دکتر من با . از طريق رفيقی مطلع شدم که دکتر علی اکبر ترابی يکی از استادان  مردمی دانشگاه تبريز در گذشته است

ًمسلما  شنيدن خبر مرگ کسانی که در دورانی از زندگی با آنھا ھم . آشنا شدم  در بازداشتگاه اوين١٣۵٠ترابی در سال 

اما ابعاد اين درد موقعی بيشتر می شود که می بينی به دليل اوضاع و احوالی که . زنجير بوده ای بيشک دردناک است

ال گذشته بر کشور حاکم کرده است حتی  نمی توانی در مراسم ياد بود  س٣٧ جمھوری اسالمی در ۀرژيم دار و شکنج

ديکتاتوری حاکم با وحشيگری ھای سرکوبگرانه اش چنين امکانی   البته اگر چه. آشنای قديمی ات شرکت داشته باشی

 عزيزانمان ۀررا از ما گرفته است اما واقعيت اين است که سرکوب ھرگز نمی تواند ما را از گرامی داشت ياد و خاط

 .باز دارد

 ءاستادی مردمی که معروف بود با کمونيستھای بزرگی چون رفقا. استاد جامعه شناسی دانشگاه تبريز بود دکتر ترابی

 اين ۀ چھل فعاليت ھای فرھنگی و آگاھگرانۀدر دھ. صمد بھرنگی، کاظم سعادتی و بھروز دھقانی آشنائی داشته است

خی آن دوره در آذربايجان بود که با استقبال روشنفکران به خصوص نيروھای چپ و  يکی از مشحصه ھای تاريءرفقا

 ءبه دليل وجود روابط گسترده ای که اين رفقا. مردمی نه فقط در آذربايجان بلکه در خارج از آن منطقه نيز مواجه بود

  .  آنان شناخته می شد دکتر ترابی نيز به عنوان يکی از دوستان،در ھمه سطوح اجتماعی ايجاد کرده بودند

طور ه  ب، بھروز دھقانی، کاظم سعادتی و عليرضا نابدل در اين مبارزهء مسلحانه و آشکار شدن نقش رفقاۀبا آغاز مبارز

در جريان يورش .   نمودءطبيعی ساواک بنا به ماھيت سرکوبگرانه اش شروع به دستگيری دوستان و آشنايان اين رفقا

در رابطه با اين دستگيری .  در آذربايجان دکتر ترابی ھم دستگير شدءران و آشنايان اين رفقا ساواک شاه به ياۀددمنشان

  . بود که او را نيز جھت ادامه بازجوئی، به اوين منتقل کرده بودند 

  نفر محبوس بودند که البته٢۵ تعدادی بيش از  ۵ ۀ، در اوين قديم و اتاق شمار۵٠در آن زمان، يعنی در تابستان سال 

وقتی که من را به اين اتاق بردند دکتر ترابی يکی از زندانيان  در بند آن اتاق . اين تعداد گاه بيشتر و گاه کمتر می شد

 بد و عدم تحرک ۀروشن است که زندانی چه به خاطر شرايط شکنجه و اذيت و آزار بازجو ھا و چه وضعيت تغذي. بود

 از نياز ھای زندانيان دارو بود که در اين زمينه ھميشه با کمبود مواجه به ھمين دليل ھم يکی. با مشکالتی مواجه بود

 شالق بر ۀ  بود که برای کف پای زندانيانی که شکنجالجزاربه خصوص يکی از نياز ھای زندانيان پمادی به نام . بوديم

بر اثر شالق ايجاد می شد می اين پماد باد پا را که . کف پايشان اعمال شده بود ھم ضد التھاب بود و ھم تا حدی مسکن
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 روزی نبود که ًخواباند و به زندانی شکنجه شده امکان تخفيف درد و تا حدودی راه رفتن طبيعی می داد و چون تقريبا

  .کسی را به بازجوئی نبرند و مورد شکنجه قرار ندھند نياز به اين دارو نيز ھميشگی بود

اشتگاه اوين به اتاق ما سر می زد زندانيان از او درخواست دارو می ول بازدؤمس)محمد علی شعبانی(زمانی که حسينی 

او ھم تا وقتی که دکتر ترابی در آن اتاق بود ھميشه به گروھبانی که ھمراھش بود رو کرده و می گفت با آقای . کردند

 که فرق پزشک با دکتر حسينی که سطح فھمش به او اجازه نمی داد. دکتر برو دفتر و مقداری دارو برای اتاق به او بده

اين موضوع يکی از .  پزشک ھم ھستًجامعه شناس را بفھمد فکر می کرد چون دکتر ترابی دکتر است پس منطقا

 زندانيان مشکالت را ۀدکتر ترابی ھم که ھمچون بقي.   در آن اتاق و به خصوص با دکتر ترابی بودءشوخی ھای رفقا

 رفت به ھر ترتيبی بود با جعبه ای مملو از کرم الجزا و مسکن ھای مختلف می دانست ھر بار که برای آوردن دارو می

  ھم اتاقی ھای یاو با دارو ھائی که می آورد کلی کمبود دارو.  و قرص ھای ضد يبوست و شربت سينه باز می گشت

  .خود را بر طرف می نمود

در آن زمان زندانيان امکان خريد نداشتند اما گاه گاھی وقتی حسينی به اتاق سر می زد زندانيان از او درخواست خريد 

 ھمراھش بود دستور می داد که ًمی کردند و اگر آن روز اين شکنجه گر سفاک ساواک سر حال بود به کسی که قاعدتا

به ھمين دليل . که چه کسی اين موضوع را طرح می کند  بود به اينالبته پاسخ حسينی منوط.  برای زندانيان خريد شود

ول زندان در ميان بگذارد دکتر ترابی ؤھم  يکی از کسانی که زندانيان از او می خواستند که موضوع خريد را با مس

ی می شد و در آن زمان  او دکتر و استاد دانشگاه بود و در ثانی وی در آن زمان يکی از زندانيان مسن  اتاق تلقًاوال. بود

درخواست زندانيان از دکتر ترابی برای طرح خواست خريد درست به اين دليل بود که .   دو برابر من سن داشتًتقريبا

 خريد را ألۀبه واقع، اگر دکتر ترابی مس. ثير موقعيت اجتماعی دکتر ترابی قرار داردأآنھا می دانستند که حسينی تحت ت

البته ترتيب خريد ھم اين طور بود که يکی از زندانيان که خانواده اش در . اسخ منفی به او نمی داد پًطرح می کرد تقريبا

. زمان مالقات مبلغی برای او به دفتر زندان سپرده بود داوطلب می شد و می گفت که از مبلغ شخصی وی خريد شود

مثل روغن زيتون، .  مشخص را در بر می گرفتالبته خريد ھم به معنای امکان خريد ھر کاالئی نبود و تنھا چند قلم

 به دليل شرايط زندان ًاوال. که البته ھر کدامشان در آن شرايط برای زندانی اھميت خودش را داشت... ھندوانه و آبليمو و

ز مشکل ھضم غذا خيلی از زندانيان را آزار می داد به ھمين دليل ھم نياز به روغن زيتون زياد بود و در ثانی يکی ا

  .غذا ھای ما عدسی بود که به کمک روغن زيتون و آبليمو قابل خوردن می شد

 تنگ يک اتاق برای مدتی طوالنی مشکالت خاص خودش را دارد و زندانيان با ابتکاراتی ۀبه ھر حال زندگی در محدود

دکتر . ش زبان بوديکی از اين برنامه ھا آموز.  وضع غلبه کنند دشواريھایسعی می کنند بر کندی حرکت زمان و 

جالب است که اولين کلمه ای که او در اين کالس به .  ترابی برای تعدادی از زندانيان کالس آموزش زبان ترکی گذاشت

ترسو "، که به فارسی می شود  "قور خان ئولدی: "شاگردانش که من ھم يکی از آنھا بودم آموزش داد اين جمله بود

 اتاق ھای بازجوئی صدای فرياد زندانيان در زير شالق قطع نمی شد در شرايطی  و در اوين که در۵٠در سال ". مرد

که زندانی زير بازجوئی ھر لحظه در انتظار اين بود که نگھبان نامش را برای بازجوئی صدا کند، خالصه در آن 

رس مقاومت و  شالق و شکنحه، اين اولين کلمه در آن کالس درس زبان ترکی در واقع دۀفضای وحشت بر اثر سلط

  . منتقل می شدبا زبان بی زبانیپيام مقاومتی بود که از سوی دکتر به شاگردانش 

 مدام بود به ھمين دليل مدت زمانی ًتقريبا سفانه با توجه به وضع آن زمان زندان اوين، نقل و انتقاالت زندانيان امریأمت

يدی را می آوردند و بعضی ھا را ھم به زندانھای ديگر زندانيان جد. که زندانيان در کنار ھم بودند خيلی زياد نبود 

به ھمين دليل ھم بعد از مدتی دکتر ترابی را از آن اتاق بردند و ديگر امکان ديدن او در زندان به من . منتقل می کردند
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ش زبان ترکی  آموزۀی که او در اولين جلسميشه با من ماند و آن جمله ترکي دکتر ترابی ھۀبا اين حال خاطر. دست نداد

.  او را برايم زنده نگھداشته استۀدر ترويج فرھنگ مخالفت با سرکوب و استبداد به ما ياد داد در ذھنم مانده و خاطر

ه مطمئن ھستم زندانيان ديگر ھم بند با دکتر ترابی خاطرات مشابه زيادی دارند که با نام اين انسان نيک گره خورده و  ب

فقدان دکتر ترابی عزيز را . س پايداری اش را در مبارزه با ستم برای آنھا يادآوری می کندرغم فقدان وی، ياد او و در

  !يادش گرامی باد. به خانواده و بازماندگانش تسليت می گويم

  ١٣٩۵ ]سنبله[شھريور

  

 

 

 
 


