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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٦ اپريل ٢٦
  

  قسمت دوم - زندان سيدعلی خان ، شصتۀدھ

  
بدين معنا که خانواده ھا را مجبور می کردند تا مخارج . اعدام جوانان در اين دوره به خرج خانواده ھايشان انجام می شد

بابت ھر تير چند ھزار تومان مطالبه می شد و چنانچه . برای تيرباران فرزندانشان را پرداخت کنند! گلوله ھای مصرفی

می کرد نه تنھا مورد تھديد و توھين قرار می گرفت بلکه آدرس محل دفن خانواده ای از پرداخت اين مبلغ خودداری 

 عناصر سپاه و مزدوران حکومتی در ۀ سودجويانه و رياکاران،خصايل فاسد. فرزندشان را نيز دريافت نمی کردند

  .  زندانيان سياسی بيداد می کردۀ مشوش و ھراسيد،رابطه با خانواده ھای نگران

 بازجويان و زندانبانان و ،ولين زندانؤوليت و يا ارتباط نزديک و مستقيم خود با مسؤ مسۀواسطه برخی از اين عناصر ب

 مطلع و با مراجعه به ،خصوص محکومين به اعدامه  زندانيان و بۀ از وضعيت و مشخصات پروند،قضات بيدادگاه ھا

البته در اکثر . نگفتی پول مطالبه می کردند از مجازات اعدام زندانی مبالغ ھئیخانواده ھايشان برای آزادی و يا رھا

   .ری ايجاد نمی شدييموارد در سرنوشت متھم تغ

 ،د به تھران فرستاده شده بودئيأ يکی از زندانيان محکوم به اعدام در اصفھان که حکمش برای تۀدر يک مورد به خانواد

 اين فرد که از متعلقين ۀھمسر و خانواد. ندمراجعه نموده و ھشتصد ھزارتومان برای تخفيف در حکم اعدام طلب می کن

به يکی از نيروھای سياسی چپ بودند به سختی مبلغ ھنگفت مذکور را به آن ھا می پردازند و فرزندشان يک روز پس 

  . اعدام می شود،از پرداخت پول

 ۀ ضد مردمی و سودجوياناعدام و تيرباران زندانيان سياسی در جوامعی با حاکميت استبدادی و ديکتاتوری بنابر ماھيت

جمھوری اسالمی با طلب مخارج اين تيرباران ھا .  اقليت حاکم را می توان يک قاعده دانست و مکرر مشاھده کردۀطبق

 رذيالنه در رابطه با خانواده ھای زندانيان سياسی از قواعد موجود شناخته شده نيز فراتر رفته و در ۀو سوء استفاد

  .گيردھا قرار می ء استثناۀحوز
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از آنھا می خواستند که وسايلشان را جمع کرده و از بند خارج شوند . اعدامی ھا را بدون اطالع قبلی صدا می زدند 

که به آنان فرصت وداع با دوستان خود را بدھند و در طی مدتی که زندانی مشغول جمع کردن وسايل خود بود  بدون آن

  .ن و يا تحويل وصيت نامه جلوگيری کنندبا دقت او را تحت نظر می گرفتند تا از نوشت

فتد و ھميشه اين که خود به حدس و گمان بي نآھيچ يک از زندانيان از واقعه ای که در پيش بود مطلع نمی شد مگر 

تنھا در روز و يا روزھای .  مطرح بود، و شکنجه مجدد در پيش استئیاحتمال که انتقال به زندانی ديگر و يا بازجو

 زندانيان با عالقه و ولع ۀاين گونه اخبار برای درھم شکستن و تضعيف روحي.  حادثه با خبر می شديمبعدی از وقوع

انتقال محکومين به مرگ در گروه ھای چند نفره و يا تک تک . خاصی از سوی ضياء و يا زندانبان به بقيه منتقل می شد

  .منتقل می شدندصورت می گرفت و گفته می شد که ساعاتی پيش از مرگ به انفرادی 

 ،شدت خراب بود و در يک مورد به مسموميت عمومی منجر شد که با دلدرده  در زندان سيد علی خان بئیوضعيت غذا

کس  صف انتظار در برابر توالت ھای موجود طوالنی شده و ھيچ. اسھال و استفراغ و در مواردی با تب ھمراه بود

در چنين وضعيت .  در انتھای صف می ايستادًه توقف در آنھا را بيش از يک دقيقه نداشت و پس از خروج مجددااجاز

  . در اختيار زندانيان قرار نگرفتئیانفجاری حتی دکتر و دارو

 طور غير منتظرهه ل می شد و ھر از گاھی نيز زندانبانان بوشدت کنتره ديگر ب  ھا و تماس ھای افراد با يکصحبت

 می بردند و ھر گونه تناقضی در گفتار را مبدا و ئیحمله کرده و افراد را به سرعت از ھم جدا کرده و برای بازجو

البته گزارشات ضياء در باال بردن حساسيت .  زندانی قرار می دادندۀدليلی برای شکنجه و حجيم تر کردن پروند

  . می کردءقش مھمی ايفاديگر ن زندانبانان و بازجو ھا به تماس زندانيان با يک

يک اتفاق ساده موجب دستيابی به جزوات متعدد تئوريک و امنيتی سازمان راه کارگر در درون زندان شد و ھيجان و 

خرين و جديدترين آ ًاز طريق جاسازی در يک ساک تقريبا. نشاطی باورنکردنی در ميان تعدادی از زندانيان ايجاد کرد

د و مادر يکی از زندانيان ممنوع المالقات بدون اطالع از محتويات ساک به ھمراه جزوات به درون زندان منتقل ش

  . را به داخل زندان فرستاده بود نآوسايل شخصی فرزندش 

داد که در شرف  آمد و شد چھره ھای جديد در ميان زندانبانان و زمزمه ھای درگوشی آنان خبر از اتفاق جديدی می

ليست بلندباالئی را برای .  دور می زد،ول و حوش انتقال به زندان باال يعنی دستگردحدسيات زندانيان ح. وقوع بود

روبوسی و خداحافظی با دوستان و رفقای برجا مانده چشم ھای . جمع کردن وسايلشان خواندند و ھمھمه ای در گرفت

جمعی از جمله تخصص ھای ه اعدام ھای دست.گريان و ھديه گرفتن و دادن به رسم يادگار از مشخصات اين لحظات بود

قولی بوی آزادی می ه رفت و ب بی بديل رژيم بود که پايانی ھم نداشت اما وجود نام افرادی که احتمال آزادی شان می

  .دادند از احتمال اعدام جمعی نام بردگان می کاست

در حين جمع آوری . افزودزندانبانان مھر سکوت بر لب داشتند که اين نکته بر نگرانی و بی اطالعی زندانيان می 

اين چشم بند کار دست ساز خودش . من ھديه کرده وسايل خودم رفيقی نزديک آمد و چشم بند خود را به رسم يادگاری ب

در .  ما را به پشت پرده منتقل کردند،چشم بند ھا را زديم.  گرفته و تشکر کردم، متوجه منظورش نشدمءبود و من ابتدا

  .ھديه اين رفيق شدماين مکان متوجه چرائی 

ن نمی شد و زندانی تمامی ماجراھا را می ديد و اين کمک آچشم بند دارای اين خاصيت بود که زندانبان متوجه شفافيت 

فکر می کنم اين چشم بند گرانبھاترين و ارزشمندترين وسيله . من کرده  مکان ھا بئیزيادی برای شناخت محيط و شناسا

  . در مالکيت خود داشتای بود که رفيق در زندان و
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اين رفيق پس از مدتی تقاضای انتقال به شھرستان زادگاھش را کرد و سپس منتقل شد اما پس از مدت کوتاھی زندان 

مربوطه ھدف بمباران ھوائی نيروھای صدام قرار گرفته و نيمی از آن ويران شد و رفيق که از بمباران ھوائی جان 

  .ھان بازگردانده شد به اصفًسالم بدر برده بود مجددا

ن را از آ کردند که در دو طرف آن نيمکت ھای چوبی تعبيه شده بود و شيشه ھای ئیھمه را سوار فولکس استيشن ھا

داخل ماشين تاريکی مطلق بود و حتی زمانی که چشم بند را به کناری زدم ھيچی نمی .بيرون با رنگ سياه پوشانده بودند

  . ا چشم بند در ميان ما نشسته باشد منتفی نبود و به ھمين دليل حرفی رد و بدل نمی شدکه پاسداری ب احتمال اين. ديدم

 ھمه و ھمه شرايط ، نبود ھواکش و پنجره مسير طوالنی و پر پيچ و خم، گرمای نيم روز اصفھان، فلزی ماشينۀديوار

را   آن بوده که زندانيان محل احتمالی آنبعدھا فھميدم که تمامی اين پيچ و خم ھا برای. غيرقابل تحملی ايجاد کرده بود

  . ضد تعقيب را ھم در نظر داشتندًقولی شمال و جنوب را گم کنند و احتمااله حدس نزنند و ب

 

 

 


