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 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 می ٠۴
   

  امواتھوتل - شصت ۀدھ
   

  
 در حين کتک زدن ، شکنجه می کند، می خواندئیھر زمان که بازجو حوصله اش سر می رود مرا به بازجو: می گفت

در طی مدتی که با او در .  ريسه می رود و بی حوصلگی و خستگی روزانه اش را اين طور رفع می کند،می خندد

 ،از اتھامات ياد شده. ای بازجو ھا مانده بود ورم پاھايش ھيچ وقت نخوابيد و روی صورتش اثر انگشت ھ،سلول بودم

پس . وی آنطور که خود می گفت تنھا مالکيت تفنگ برنو قنداق شکسته اش را پذيرفته بود که آن ھم ميراث اجدادش بود

  .منتقل شد و با ھمين اتھام چھار سال در زندان ماند) دستگرد اصفھان زندان(از مدتی به زندان باال 

..................  

   امواتھوتل

  )باغ کاشفی ( 

ی امعن.  ساعت ھا در راھرو به انتظار تقسيم شدن نشستيم،به مقصد رسيديم و پس از داخل شدن به ساختمان اصلی آن

 که ئیسربردن در سلول ھاه  ماه ھا انفرادی و ب،خصوص متعلقين به سازمان راه کارگره اين انتقال برای ھمه و ب

  . ھای طاقت فرسا و شکنجه ھای روحی و جسمی بودئیھمراه با بازجوخارج از تحمل انسانی و 

پس از ساعت ھا تقسيم .  ممنوع شد و ماھھا ادامه يافتً مجددا،مالقات ھا که پس از ماھھا به تازگی شروع شده بود

شدگان جز تعدادی اکثر منتقل . زندانيان منتقل شده را شروع کردند و سھم من نيز سلولی انفرادی در ابتدای راھرو بود

  .  ھای مجدد بودئیاز ھواداران اقليت و سھند به راه کارگر تعلق داشتند که علت آن نيز بازجو
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دريافت اطالعات جديد عالوه بر بھره گيری از حواس چندگانه مثل ديدن از زير چشم بند و چسباندن گوش به درب 

ن و نواختن آھنگ ھا و سرودھا روی ديوار نيز  از طريق مرس زدن به ديوار انجام می شد و ضرب گرفت،سلول

  .چاشنی آن بود

 اموات زندانی بود که فوق سری ارزيابی می شد و فقط تعداد بسيار کمی از عناصر اطالعاتی سپاه از آن مکان ھوتل

ر اينجا مطلع بودند و آمد و شد زندانبانان نيز با رعايت نکاتی انجام می شد که محل نگھداری فوق سری زندانيان د

  . نشودءافشا

 حتی بازپرسان نيز برای بازپرسی مستقيم از ،طبق شنيده ھای مستقيم زندانيان در محل بازپرسی دادگاه انقالب اصفھان

  . اموات منتقل می شدندھوتل با رعايت نکات مذکورو چشم بسته به اين ،زندانی  در زندان و يا بازبينی از اين محل

 شد و ءا از طريق يکی از راديوھای نيروھای اپوزيسيون مستقر در خارج از کشور افشانشانی دقيق اين مکان بعدھ

ديوارھا اغلب مملو از . اطالعات و دريافت ھای زندانيان که روی ديوارھا نوشته شده بود نيز در حد حدسيات ماند

 و عواطف زندانيان بود و  ھمدردی و تجلی احساسات، مقاومتۀ روحيه و درجۀ اطالعات و بازتاب دھند، شعر،شعار

  . گرايشات ايدئولوژيک و جھان بينی آنانۀنتيج

 اول سال شصت در کشتارھای جمعی و فله ای جوانان ۀبا توجه به ميزان قساوت و وحشيگری که رژيم در طی نيم

 ،تگير شده بودندانقالبی از خود نشان داده بود که تنھا به اتھام شرکت در تظاھرات و يا خواندن اعالميه و نشريه دس

 اعدامی بودن يا نبودنش بود و اين ذھنيت زمانی تدقيق ،اولين پرسش ھر زندانی وابسته به تشکل ھای راديکال انقالبی

  .شد که رژيم حتی حزب توده و سازمان اکثريت را نيز از دم تيغ گذراند

.  عادالنه داشتنًکه انتظار دادگاھی نسبتا از برائت و آزادی به ھمان اندازه بی معنا بود صحبت در آن روزھا ًاساسا

بازداشت مخالف سياسی معنای محکوميت وی را داشت و دادگاه در عمل در اتاق بازجوئی و شکنجه تشکيل می شد و 

  . و شکنجه آغاز می شدئیقاضی کسی نبود جز بازجو و مجازات زندانی از اتاق بازجو

قوله ای درجه دوم تلقی می شد و به ھمين دليل فلسفه و جھان بينی از م... پنج سال يا ده سال و ،ميزان حکم دو سال

ديوار سلول ھا محلی برای اطالع .  گره ھای ذھنی زندانيان بود و انعکاس آن بر ديوار نوشته ھا نقش می بستۀجمل

ن در سلول ھا رفته که زندانيان از اين طريق با جناياتی که قبل از آن بر زندانيا ضمن اين .رسانی نيز محسوب می شد

  . انقالبی و شعارھای آرمانخواھانه و اطالعاتی بود،عالوه بر آن ديوارھا پر از اشعار فلسفی.  آشنا می شدند،بود

  :شعارھای توجيھی و آرمانی ھمچون

  ......در مسلخ عشق جز نکو را نکشند 

  پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی است

  مما در پياله نقش رخ يار ديده اي

   دگر ايشان دانند،ما چنينيم که نموديم

  زنده باد آزادی

  زنده باد سوسياليسم

  مرگ بر خمينی و جالدانش

  ديشب صدای شش تير خالص شنيدم

  محمد جواد کلباسی را اعدام کردند

  ما فردا اعدام می شويم
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   زندگی آتشگھی ديرينه پابرجاست،زندگی زيباست

 که مقاومتی در برابر جو و ھجوم مذھبی ايدئولوژيک رژيم به زندانيان چپ و  و باالخص خيامءويا اشعار فلسفی شعرا

  .خودی سازمان يافته بوده طور خودبه مارکسيست بود و ب

  از خاک برآمديم و برخاک شديم

  

  قوليست خالف دل به آن نتوان بست   گويند که دوزخی بود عاشق و مست

  تـون کف دسـم چفرداست بھشت ھ   عاشق ومست دوزخی خواھد بودگر

  

  وشان صبوحـدح که باده نـپيش آر ق

  ارغ ز بھشتـوده ز مسجدند و فـآس

  

  وـاک من و تـر مغـخشتی دو نھند ب  وـاز تن چو برفت جان پاک من و ت

  وـن و تـاک مـشند خــدی کـالبـدر ک   رانـور دگـوانگه ز برای خشت گ

  

  اقیـفته اند ای سـرور خدر خاک غ   یـاقـد ای سـه انــکه ز پيش رفتـآنان

  باد است ھر آنچه گفته اند ای ساقی   رو باده خور و حقيقت از من بشنو

  

  :ويا

  تـد زيسـايـرنگ نمی شــاده گلــی بـب   تـريسگـر سبزه ـر سـآمد و زار براب

  فردا ھمه از خاک تو بر خواھد رست  تـاگه توسـروز تماشـاين سبزه که ام

  ....و

رغم تمامی محروميت تراشی ھا و بمباران ھای تبليغاتی   آن بود که جالدان جمھوری اسالمی علیۀداين ھمه نشان دھن

اين نوشته ھا نشان .  ھرگز موفق به درھم شکستن مقاومت زندانيان سياسی و انسان ھای پاک اسير خود نشدند،مذھبی

رانه و بی محابا مرگ را به تمسخر گرفتند و  انقالبی و مقاومت جوانانی می داد که جان بر کف نھاده و جسوۀاز روحي

  .جان بر سر اھداف و آرمان ھای خود گذاشتند

.  محل نگھداری اسب ھا بودً اموات محلی بود که از اقوام و بازماندگان شاه سابق مصادره شده بود و اساساھوتل

ود جا برای نگھداری زندانيان دليل کمبه علت شمار باالی بازداشتی ھا و به اصطبلی که رژيم جمھوری اسالمی ب

اين مکان دارای يک راھرو اصلی و بزرگ بود که در دو طرف آن .  مورد استفاده قرار می دادتغييرسياسی با اندکی 

  . آن به زنان زندانی سياسی اختصاص داشتئیتعداد زيادی سلول ھای جمعی و انفرادی قرار داشتند و قسمت انتھا

در اين سلولھا پنجره به بلندای سر .  جفت گيری نداشتندۀ بود که اجازئیآن متعلق به اسب ھادر گذشته سلولھای انفرادی 

تمامی اين پنجره ھا را با ميله ھای پھن طوری پوشانده بودند که .  روزانه آنھاۀاسب بود و محلی برای خروج سر و تغذي

وراخی کوچک بود که نور آفتاب را به صورت سقف بلند سلول ھا دارای س. زندانی تنھا شياری از آسمان را می ديد

  .درون سلول می تاباند و از تابستان گرم و خشک اصفھان جھنمی برای زندانيان در سلول ھا می ساخته يک لکه ب
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که بتواند از الی ميله ھا يا شکاف پائين در عبور کند و   مشروط به اين،ھمه نوع جانوری در اين سلول ھا ديده می شد

 مورچه و پشه در سلول امری عادی ، جيرجيرک، مارمولک،حضور انواع سوسک. درون سلول بخزد هبتواند ب

 اين جانوران و حشرات روی سر و صورت و تن ۀپرش ناگھانی و شبان. محسوب می شد و باغ وحشی تمام عيار بود

موقع خوابيدن به حساب می آمد خاموشی مطلق در سلول از مشکالت زندانيان در . دھنده بود زارآ زندانی بسيار ۀبرھن

  .شد فھميد که اين محل در نزديکی رودخانه قرار دارد و از سمی بودن نيش پشه ھا می

 اموات خود را پنھان می کردند و تا صبح با صدای بلندشان و ھوتلجيرجيرک ھا پشت درب سلول و در راھرو اصلی 

!  زندانبان نيز حضور چنين آزاری مداوم را امدادھای غيبیدھنده مانع خواب زندانيان می شدند و ايجاد اصوات آزار

  .گاه در صدد دفع اين مزاحمان بر نيامدند دانسته و ھيچ

صدای تيراندازی ھای شب ھنگام نيز ھر از . المپ سقفی و کم نور سلول ھا را از ساعت ده شب خاموش می کردند

 ستبر ۀديکی اين محل تيرباران می شوند و ھر شليکی به سينداد که انقالبيون در نز گاھی قابل شنيدن بود و نشان می

  . مقاومت در برابر سياھی بودئی پابرجاۀفرزندان قھرمان اين ملت نشان

 استفاده از توالتی که ۀظرفی برای ادرار وجود داشت و در طول روز تنھا سه بار اجاز! ھوتل سلول ھای اين ۀدرون ھم

اين سه نوبت پيش از .  و در موارد ديگر اين ظروف مورد استفاده قرار می گرفتند داده می شد،در انتھای راھرو بود

و يا ) رتعزي(خصوص برای کسانی که تحت شکنجه ه  ظھر و پس از غروب آفتاب بود و اين محروميت ب،طلوع آفتاب

  . بسيار سخت تر بود،داشتندقرار  ه ئیبيماری ھای مثانه و کلي

وجود می آمد به ه طش وصف ناپذيری که پس از وارد آمدن ضربات کابل و پايان شکنجه بنياز به آب برای نوشيدن و ع

. محدوديت ھای موجود در سلول ھای انفرادی افزوده می شد و شرايطی وحشتناک را برای شکنجه شده ايجاد می کرد

ی و در مواردی خونريزی  کم شدن غير طبيعی مايعات بدن ناشی از عرق ريختن و بادکردن پاھای زندان،عطش فراوان

  . بودراز پيامد ھای شکنجه با شالق يعنی تعزي...  سياھی رفتن چشم ھا و ھذيان گفتن و ، سرگيجه و غش،شديد

کوبيدن به در و ھر گونه مطالبه ای خالف و ھمانند گناھی کبيره محسوب می . در طول روز سکوت مطلق حاکم بود

ماندن باعث شد که ھم سرمای طاقت فرسای زمستان و ھم گرمای کشنده و ماھھا در اين مکان مخفی و ھولناک . شد

  .سوزناک تابستان را ھمراه ديوارھای گر گرفته سلول ھا تجربه کنيم

ساختمان اين زندان مخفی در وسط محوطه ای باز قرار داشت و آفتاب سوزان از ھمه طرف بر ديوارھای آن می تابيد 

رت سلول را به حد کشنده ای می رساند که مرز تحمل و مقاومت را درھم می و نبود وزش باد و ھر نسيمی حرا

  .شکست

اين شرايط برای زندانيان سياسی زن بسيار سخت تر بود و در گرمای اينچنينی و به علت رذالت و چشم چرانی 

  .سر ببرنده  مجبور بودند تا با پوشش کامل در سلول ھا ب،نگھبانانی که روی سقف قدم می زدند

سر بردن اجباری چند کودک که پا به پای مادرانشان زندانی می کشيدند و باالترين لذت آنھا بھره گرفتن از قوای ه ب

 گريه و ، برادر و خواھر گفتن شان، آنانۀ رفتن بود و صدای کودکانئی شان و نداشتن چشم بند به ھنگام دستشوئیبينا

ن و پدران شان که در سلولھای مجزا نگھداری می شدند و ساير خصوص مادراه  شان برای تمامی زندانيان و بۀخند

  .زندانيان جان خراش بود

 اموات در جريان بود و ھوتلاين عمق فاجعه ای بود که در سراسر زندان ھای کشور و اينجا در گوشه ای از آن با نام 

 از زندگی کودکی خود ئیالی که سال ھاکودکان خردس.  تلخ آن محروم نماندندۀکودکان نيز در کنار مادرانشان از تجرب
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را در طول زندگی خود به دوش می کشند و اين تنھا گوشه ای از   جسمی و رفتاری آن،ثيرات روحیأرا گم کردند و ت

  .دامنه و ابعاد شکنجه ايست که بر مردم ايران رفته است

 ،مواردی خاص چنانچه مالقاتی داده می شدمالقات ھا ھمچنان ممنوع بودند و در .  ھا بدون وقفه ادامه داشتئیبازجو

که به اين مکان منتقل کرده بودند به زندان مرکزی سپاه آورده و طی مالقات به شدت تحت  زندانی را به ھمان صورتی

 اموات به بيرون منتقل ھوتلپاسداران ميان زندانی و خانواده اش می ايستادند تا اطالعی راجع به . نظر می گرفتند

  .نشود

 و يا فشار خانواده ئی ھمکاری وسيع تحت بازجو،توانست دو معنی داشته باشد  اموات میھوتل از ئیقات ھای استثنامال

  . زندانيان ممنوع المالقات بودندۀھا با استفاده از نفوذ آشنايان خود در غير اينصورت ھم

م سلولی من ھ. سر می برده پس از چھل و پنج روز انفرادی به سلولی ديگر منتقل شدم که زندانی ديگری نيز در آنجا ب

 ھدايت ھواپيماھای مشابه ً بود که ضمنا١۴ و ھواپيمای جنگی از نوع اف ئی خلبان نيروی ھوا،فردی با تحصيالت عالی

 ، در اختيار داشتن تفنگ برنو،ھنگام جنگ با عراقه  بئیروی ھوا از نيءاتھامش استعفا. از تخصص ھای جنبی او بود

از طريق !  اقدام عليه امنيت کشور و برنامه ريزی و تدارک کودتا،شکار گراز وحشی و فروش گوشت آن به ارامنه

  . زبان سرخش بودًبود و احتماال!  شھر اصفھان از کوھھای زاگرسۀمحاصر

ردم که تا اين حد شخص مھمی باشم و تفنگ برنو شکسته ام اينچنين سالح قبل از دستگيری فکر نمی ک: گفت می

 و دست انداختن ئیاز تخصص ھای ديگرش متلک گو. بسيار شوخ و خوش مشرب و با روحيه بود. خطرناکی باشد

شمار ه ب!  شالق و کتک زدن اين زندانی از تفريحات لذت بخش،بازجوھا و زندانبانان بود و برای بازجويان نيز شکنجه

  .می رفت

زندانبانان و بازجوھا زمانی که با زندانی کاری . ( الی درب را باز می کرد و رو به ديوار می گفتًبارھا بازجو شخصا

 نشوند زندانی را رو به ديوار می کردند و پشت ئیکه شناسا داشتند و يا درب سلول را به دليلی باز می کردند برای اين

  . می بردئیای تمسخر آميز و سرمست از تفريحی که در پيش داشت او را برای بازجوو با خنده ) به درب سلول

  :می گفت

 ، در حين کتک زدن می خندد، شکنجه می کند، می خواندئیھر زمان که بازجو حوصله اش سر می رود مرا به بازجو

 ورم پاھايش ھيچ ، سلول بودمدر طی مدتی که با او در. ريسه می رود و خستگی روزانه اش را اين طور رفع می کند

از اتھامات ياد شده آنطور که خود می گفت تنھا . وقت نخوابيد و روی صورتش اثر انگشت ھای بازجو ھا مانده بود

) دستگرد(پس از مدتی به زندان باال . بودمالکيت تفنگ برنو قنداق شکسته اش را پذيرفته بود که آن ھم ميراث اجدادش 

  . اتھام چھار سال در زندان ماندمنتقل شد و با ھمين 

 پايمال کردن ، ايجاد رعب و وحشت، سيستمی که عالوه بر اعمال شکنجه،او يکی از قربانيان اين سيستم جھنمی بود

.  بازجوھا کرده بودئی کمبودھای شخصيتی و تفکر ماليخوليا، ساديسمۀ زندانی سياسی را طعم،حقوق انسان ھا

 حکومت فقھا از طريق ايجاد درد و زخم بر پيکر زندانيان سياسی ۀامل اجرائی اراد که سرانگشتان و عئیبازجوھا

  .بودند

 ئیابعاد سلول سه در سه متر بود و وجود يک دستشو. سر می بردنده  زندانی در آنجا ب۴به سلولی ديگر منتقل شدم که  

لول ھا محل نگھداری دو اسب بوده در گذشته اين نوع از س. محسوب می شد! با آب لوله کشی در آن نعمتی بزرگ

 است که محل آب خوردن اسب ھا بوده است و امروز موھبتی ئیاين سلول ھا دارای دو پنجره و يک دستشو. است
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 و صحبتحضور جمعی در سلول ھا نيز امکان . بزرگ برای زندانيان سياسی در حکومت اسالمی به شمار می رفت

  .ی کردرد و بدل کردن اطالعات را آسان تر م

مجموعه .  دو تن از وابستگان به سھند و يک مجاھد در اين مکان بودند،يکی از زندانيان از متعلقين به سازمان پيکار

 آگاه و صبور و فراموش ناشدنی در سلول حضور داشتند که انسان ، مقاوم، واالئی انسان ھا،ای از آراء و عقايد متنوع

  .ديگر بود طف انسانی شان نسبت به يکبودن و درد مشترک ريسمان پيوند و عوا

حميد شايق از فعالين سازمان مجاھدين که در يکی از شھرھای اطراف اصفھان بازداشت شده بود از ساير ھم سلولی ھا 

از کف پاھايش به علت . قديمی تر و زير شالق ھا و شکنجه ھای حيوانی بازجو ھا بارھا پوست کف پايش ترکيده بود

گوشت اضافی در حدود يک سانت و نيم بيرون زده بود و به ھمين علت و از روی درد شديد آن نمی نابودی پوست آن 

  .توانست بيش از يک دقيقه روی پا بايستد

 درب سلول تا توالت را با سختی و مشقت طی می کرد و اغلب از رفتن روزانه سه ۀ فاصل،نمازش را نشسته می خواند

 یبطری ادرارش را که گاھ.  خودداری می کرد،شد که راه برودير داشت و مجبور ممرتبه به توالت که در راھرو قرا

  . سايرين تخليه می کردند،با خون ھمراه بود

 دارای روحيه ای بسيار عالی بود ، اين مشقات و حمل تمامی آثار شکنجه و شالق بر پيکرشۀرغم تحمل ھم حميد علی

د به تھران فرستاده ئيأھد شد و حکمش را ماه ھا پيش از آن برای تخوبی می دانست که بزودی اعدام خواه و خود ب

نظر می ه  ھا و گذر از رنجھا خرسند بئیقوی بود و در چشمانش ھراسی ديده نمی شد و از پايان يافتن بازجو. بودند

انند و ھمکار  دوم بدۀ مرحلۀتنھا نگرانی اش ان بود که دوستانش در سازمان او را عامل دستگيری ھای گسترد. رسيد

  .رژيم تلقی کنند

ولين سازمان مجاھدين در اصفھان و از تبار توابان کوشا مانند ضياء ؤنام جالل از مسه برای من توضيح داد که فردی ب

 را با صحبتاز من خواست تا اين .  عامل دستگيری ھا و ھمکاری گسترده با رژيم بوده است،در زندان ھای اين شھر

  .درميان بگذارمدوستانش در سازمان 

  . تيرباران شدصحبتحميد مدت کوتاھی پس از اين 

حرارت .  اموات را مرحمی باشدھوتلگرما بيداد می کرد و دريغ از نسيمی جان بخش که فشار زندان بر روی زندانيان 

ه بی اختيار ما را بگرما . سلول به علت تابش مستقيم آفتاب به ديواره ھای آن غير قابل تحمل و خوابيدن امکان پذير نبود

برای خروج از اين وضعيت در طول شب و ھر ساعت يکی از زندانيان . ياد کوره ھای آدم سوزی ھيتلر می انداخت

  .طول انجاميده جائی ھوا در سلول می شد و اين اوضاع ھفته ھا به ول باد زدن سايرين و جابؤسلول مس

 به تناوب و مکرر به بازجوئی خوانده می ،جز حميد شايقه يز بھمگی ما ن. شب ھا صدای شليک گلوله ھا شنيده می شد

ھايمان بخوابد و راه رفتن بی درد ي ورم پاًی متورم بازگردانده و روزھا و ھفته ھا طول می کشيد تا مجددائشديم و با پا

نان و سرودھای  آھنگ ھای پروين و الھه و ب،با وجود تمکامی اين خشونت ھا و شکنجه ھا.  از سر گيريمًرا مجددا

  . اموات بودھوتل روحيه بخش شب ھای اين سلول در ،انقالبی

نزديک .  ھا کاسته شده بودئی اموات بيش از چھار ماه می گذشت و از حجم و تعداد بازجوھوتلاز زمان ورودمان به 

ن ھمراه با چشم بند و ساک انتقال زندانيا. نبرده بودندئیکس را از سلول و اتاق ھای مجاور برای بازجو به سه ھفته ھيچ

  .رفت ھايشان از روزھا قبل شروع شده بود و ھر لحظه امکان باز شدن درب سلول ما نيز می
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آنچه مھم بود . وديمجز حميد شايق در ليست به  ما بۀھم. چند روزی طول کشيد تا درب باز شد و ليستی خوانده شد

 شايد خانواده ھايمان از وضعيت و در قيد بودن ما مطلع .خروج از اين مکان مخفی بود و حضور در زندانی ديگر

  !تنھا اين مھم بود و بس.  تازه و نسيمی جان بخش در انتظارمان باشدئیشايد مالقاتی بدھند و يا شايد ھوا. شوند

قدر  و شکنجه آنئیاحدی نمی دانست که ما زنده ايم يا نه و بازجو.  اموات ما ھمه مرده به حساب می آمديمھوتلدر 

مردن به . مکرر و جانکاه شده بود که عطای زندگی کردن را به لقای پذيرفتن تمامی اتھامات و اعدام شدن بخشيده بوديم

سلول ھای تفيده و  -ھر شکل آن راحت تر از تحمل لحظاتی بود که زير شکنجه و شالق و يا در کوره ھای آدم سوزی 

  .سر ببريمه  جمھوری جالدان ب-گر گرفته

ئيد آن چه أ و تء پذيرش اتھام و امضا، که جان انسان ھای پاک در شھر حاکمان اسالمی چنين بی ارزش باشدزمانی

مرگ يعنی . عنوان يک حق انسانی از جالد مطالبه می شوده تواند داشته باشد؟ اينگونه است که مرگ ب ارزشی می

 ئی، تنھا، درد،آسايش و خالصی از شکنجه مرگ يعنی آرامش و ، از درد و رنج و بغض و محروميتئی رھائی،رھا

  .يوس کنندهأ بی پايان و مئیجو و  خانواده ھا از جستئیرھا

حميد شايق آن را بارھا و با تمام وجودش مطالبه کرد و بيھوده نبود که در چشمان ماتش ھيچ اثری از وحشت و ترس 

انگاری که از رنجی گران فارغ شده .  آرام بود، دادئيد حکم اعدامش را به اوأحتی زمانی که بازجو خبر ت. ديده نمی شد

وليتی را ؤھمان بار مس.  خود به زمين گذاشته بودۀاحساس سبکی می کرد و باری سنگين را از شانه ھای دردکشيد. بود

  .که محمود مستعان ھا و محمود طريق االسالم ھا بر دوش احساس کردند

 تنھا و بی دفاع در چنگال آدم خواران و ، گذاشتن حميد شايق در آنبرای ما بيرون رفتن از سلول جمعی و بر جای

  .شکنجه گران دردی بود جان سوز که پس از گذشت بيست سال ھنوز پابرجاست

 امن ، موجود در آنۀسلول برای زندانی سياسی در سياھچال ھای جمھوری اسالمی و با توجه به ابعاد تجاوز و شکنج

  .د و ترک سلول پس از مدتی طوالنی احساسی غريب و نا آشنا بودترين مکان زندان محسوب می ش

  :سلول امن تر از مکان ھای ديگر زندان بود زيرا

   در سلول اجباری نبودًچشم بند معموال

  ...فاصله داشت و ھمچنين از ابزار مادی آن مثل تخت و شالق و )  زير زمين ھاًغالبا(از محل شکنجه فزيکی 

 در اين مکان به حال خود رھا می شد و حضور مجدد در سلول پيام پايان شکنجه در آن ًعمدتازندانی پس از شکنجه 

  . در امان بودًکه زندانی از تعرضات نگھبانان نيز غالبا لحظه را می داد ضمن آن

  . شکنجه گران و زندانبانان برای مخفی بودن و پيشگيری از شناخته شدن به آن وارد نمی شدند، بازجوًغالبا

   خوابيدن در آن امکان پذير بودی قدم زدن و گاھ، برخاستن،ابتدائی ترين حقوق انسانی مانند نشستن

   دارو به شکل مخفی آنًحضور وسايل شخصی زندانی از جمله لباس و يا احتماال

 ،ای خارجنام پنجره در سلول و به عنوان کانال ارتباطی زندانی با دنيه حضور سوراخی پوشيده با ميله ھای قطور ب

  ! اموات با جانورانھوتل مانند ی دنيای آزاد و گاھ، آسمان، ھياھوی مبھم،صدای پرندگان

   با او مرحمی بود بر زخمیصحبت دوست و ھم سرنوشتی در آن که ھم سلولی نام می گرفت و ،حضور ھمدرد

  .......و

ری اسالمی را محلی امن تر از بيرون اين احساسی بود ناخودآگاه که زندانی سلول ھای وحشتناک زندان ھای جمھو

  .سلول می دانست و اين يک قاعده بود
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سوی ه  بًقول زندانيان ديگر در گوھردشت جانيان و مزدبگيران رژيم مستقيماھای  زمانی بود که طبق نقل ءاستثنا

 به ،ول ھا ھجوم آورده زندانيان درون سلول ھا و بندھا تيراندازی کرده و يا در اوين پاسداران با کمک توابين به سل

 ھمانطور که ميزان اعمال خشونت و ،درون سلول ھای جمعی می ريختنده ضرب و شتم زندانيان می پرداختند و ب

  .رفت شمار میه  ھا بء زندان ھای سراسری از استثناۀکشتار انسان ھا در زندان اوين و گوھردشت در مقايسه با شبک

اکثر منتقل شوندگان .  و شکنجه آغاز شدئیس از گذشت حدود ھشت ماه از بازجوانتقال زندانيان به زندان دستگرد پ

 بی اطالع و با چشم بند در راھروبه صف ايستاديم و ،دسته کيسه ب. ھواداران سازمان راه کارگر و پيکار و سھند بودند

  . نکات امنيتی قبلی رعايت شدباز ھم.  کردند، پوشيده که شيشه ھای آن ھا رنگ شده بودًما را سوار دو ماشين کامال

 در مسيری مستقيم حرکت کردند و سرعت حرکت ،ماشين ھا پس از مدتی پيچيدن در کوچه و پس کوچه ھای اطراف

اين در واقع می توانست به معنی حرکت در کمربندی ھا و به سوی زندان باال يعنی . ماشين پيوسته زيادتر می شد

  .ن قرار داشتدستگرد باشد که خارج از شھر اصفھا

ديگر   با يکصحبت زندانيان در داخل ماشين چشم بند ھا را باال زدند و با نگاه و ۀھمين موضوع باعث شد که ھم

  . ابراز کردند،خشنودی و رضايت خود را از تحولی که در پيش بود

برای ديدن زندگی طوالنی مدت در سلول ھا و فضای ديد چند متری ديوارھای سلول باعث تضعيف عضالت چشم 

 ئی لکه ھای ابرھای سپيد و افق ھای دوردست که جاذبه ای رويا،سمان زيباآفواصل دور شده بود و اين جا يکباره 

ھمين موضوع باعث پاره شدن .  بودند که زندانيان با اشتياق زياد ثبت می کردندئی جزو اولين تصوير ھا،داشت

  .از داشت تا به حالت عادی برگرددمويرگ ھای چشم و سرخی چشم ھا بود که ھفته ھا ني

ما به زندانی . ھيچ يک از اين ھا اما مانع از خرسندی ما از نداشتن چشم بند و امکان ديدن انسان ھای ديگر نشدند

    .نام زندان دستگرده بزرگتر اما ناشناخته پا گذاشتيم ب

  از کتاب سيمای شکنجه

 

 
 


