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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

 ٢٠١۶ اپريل ٢٢
  

   شصتۀدھ

  زندان سيدعلی خان اصفھان
 بخش اول

   

  

 ھر روزه انجام می ً تقريبا،به عنوان مکانی موقت برای آنان) زندان سيدعلی خان( و انتقال زندانيان از اين محل نقل

 زندانيانی ،بخش اعظم انتقالی ھا به خارج.  زندانيان جديد نيز به ما افزوده می شدند،پذيرفت و به تناسب انتقال افراد

 از ميان دستگيريھای سال ًاعدامی ھا عمدتا.  ھای اعدام سپرده می شدندبودند که به اعدام محکوم شده و به جوخه

ئيد به تھران ارسال شده بود و محکومين به مرگ مرتبط با سازمان مجاھدين أشصت بودند که حکم اعدام شان برای ت

  وليت ضياء قرار داشتندؤخلق اغلب از ارتباطاتی بودند که در گذشته تحت مس

******  

اين محل در .  قديمی تر زندان سپاه از جمله مرا به زندانی ديگر در داخل شھر اصفھان منتقل کردندبازداشتی ھای

ادره ای از مکانی مص. داخل شھراصفھان و زندان سيدعلی خان نام داشت و در حوالی خيابان فردوسی اصفھان بود

باغچه ای کوچک داشت و .  قرار داشتگر سلطنتی که سالنی بزرگ و نيم طبقه ای باالی آنمالخواران رژيم چپاول

  . تعداد زندانيان آن از شصت نفر تجاوز می کردیحياطی نيز ساختمان را تکميل می کرد و گاھ

که زندان  اول اين.  به دو دليل انجام می شدًاين زندان موقت محل نگھداری توابان معروف نيز بود و اين نيز ظاھرا

 تمامی زندانيان زير حکم و به عبارتی ھنوز زير بازجوئی قرار داشتند و ًقريباکه ت عمومی داخل شھر بود و دوم اين

  ! فوايد اطالعاتی برای رژيم داشته باشدًمی توانست احتماال!  تواب سازیۀکار انداختن کارخانه سرمايه گذاری و ب
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ولين ؤ را به زندانبان و مسگوی دو نفره و توابان کوچکترين حرکات زندانيان را زير نظر می گرفتند و ھرگونه گفت

که اين تعداد مجوز عبور از پرده ای که بخش داخلی زندان را از ساير مکان ھای  ضمن اين. زندان گزارش می دادند

  . را دارا بودند، مرز مجاز و ممنوع بودۀزندان جدا می کرد و حضور زندانبان در جلوی آن نشاندھند

ی بازجوئی و اداری و خلوت توابان و بازجويان بود و کليه گزارشات کتبی پشت اين پرده اختصاص يافته به اتاق ھا

 اين گزارشات در اغلب موارد بازجوئی منفرد ۀکه نتيج  پشت پرده داده می شد ضمن اين،و شفاھی آنان به بازجو ھا

. مه چيز اجباری بودو مورد اعتماد سپاه ھ! حضور توابان قدر قدرت! در زندان سيد علی خان به برکت. زندانيان بود

 و غذاخوردن را ھم جمعی و ه نماز جماعت روزان، کالس ھای ايدئولوژيک، ورزش و دعای صبحگاھیۀبرنام

. اجباری کرده بودند تا مانع از انزوا و گوشه نشينی توابين و شکل گيری سفره ھای گرايشی بشوند و اين قاعده بود

  .ين ھم استثنائی بر قاعده بودتنھا دستشوئی رفتن انفرادی انجام می شد و ا

 ھر روزه انجام می ً تقريبا،به عنوان مکانی موقت برای آنان) زندان سيدعلی خان( و انتقال زندانيان از اين محل نقل

 زندانيانی ،بخش اعظم انتقالی ھا به خارج.  زندانيان جديد نيز به ما افزوده می شدند،پذيرفت و به تناسب انتقال افراد

 از ميان دستگيريھای سال ًاعدامی ھا عمدتا. بودند که به اعدام محکوم شده و به جوخه ھای اعدام سپرده می شدند

ئيد به تھران ارسال شده بود و محکومين به مرگ مرتبط با سازمان مجاھدين أشصت بودند که حکم اعدام شان برای ت

  . ضياء قرار داشتندوليتؤخلق اغلب از ارتباطاتی بودند که در گذشته تحت مس

 اما ،وليت ھای باالؤتوان با مس شايد يکی از دالئل نگھداری ضياء در اين مکان ھمين بود تا نشان دھند که می

ضياء يکی از شناخته شده ترين توابان و .  زنده ماند،بازگشت به دامان جنايتکاران و توبه و خيانت به خود و ديگران

زندان و شايد تاريخ زندانيان سياسی شھر اصفھان بود و به ھمان نسبت نيز تنفر خيانت کارترين عناصر سياسی در 

خصوص ھواداران سازمان مجاھدين را بر می انگيخت تا حدودی که سپاه از وی در زندان ھم ه زندانيان سياسی و ب

  .نتفی نبود م،مراقبت ويژه می کرد و اين احتمال که اين فرد در زندان مورد ھجوم زندانيان قرار گيرد

ول ميليشيای سازمان مجاھدين در ؤ پيش از دستگيری و انتقال به زندان مسء ضيا،بر طبق نقل قول ھای زندان

از بيمارستان  پس از مجروح شدن با عمليات نجات سازمان. اصفھان بوده است و روابطی بسيار گسترده داشته است

ارش می دھد و ھمين امر فضای گسترده ای برای سپاه در مورين سپاه گزأ سازمان را به مۀمواجه می شود و نقش

  .دستگيری طيف وسيعی از ھواداران ايجاد می کند

 که پس از زخمی شدن در درگيری با سپاه به علت ئی قدی بلند و قلبی از سنگ و مغزی ماليخوليا،چشمانی نافذ داشت

 و از ھمان جا به ھمکاری می پردازد و در زندان کليدی بودن موقعيت سازمانی اش از طرف سپاه به بيمارستان منتقل

  .کند نيز بيش از صد تن از جوانان پرشور و انقالبی را تا پای چوبه ھای دار ھمراھی می

 ھمکاری ھايش با ۀضياء در ميان جالدان و آدم کشان بازجو در اين شھر از محبوبيت بسياری برخوردار بود و دامن

فراتر رفته بود تا حدی که در معيت پاسداران و برای حفظ جان وی با ھواپيما به  اصفھان بسيار ۀرژيم از محدود

  .آذربايجان پرواز می کرد و در پوشش مالقات با خانواده به ھمکاری با نيروھای سرکوبگر محلی می پرداخت

تبداد و سرکوب داعيه  بسته بود که جز سعادت ھموطنانشان و جز مبارزه با اسئیاو اين چنين کمر به نابودی انسان ھا

 تيرباران و در جمع کوکالس کالن ھای زندان اوين ۀ در جوخًگفته می شد که ضياء شخصا. ای ديگر در سر نداشتند

  .نيز شرکت داشته است

 جناياتی است که تواب سازان و توابان کوشا در زندان ھای ايران به انجام ۀاين يک نمونه و قطعا گوشه ای از مجموع

ھمانطور که ھر . توان دريافت د و حقيقت را تنھا در فردای سقوط حاکميت ننگين رژيم جمھوری اسالمی میرسانده ان
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بی . از گاھی خبر افشای محل گورھای جمعی و تا کنون مخفی انقالبيون در نقاط مختلف کشور به بيرون درز می کند

 ۀ تسکين دھند، در مورد جنايات واقع شدهترديد روزی خواھد آمد که سخن گفتن برای مردمی به ابعاد ميليونی

  .خاطرشان خواھد شد و دادخواھی از عزيزانشان خواھند کرد

  از کتاب سيمای شکنجه

 

 

 


