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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١۶ می ١۵
  

  زندان دستگرد اصفھان- شصت ۀدھ

  
 ، مالفه و دوش حمام و داروی نظافت، ريسمان چند الی بافته شده،در درون زندان ھا قاشق شکسته و تيز شده 

 مورد استفاده قرار می ،ھر آنچه که می توانست پايانی بر آالم زندانی رقم زند...... اعتصاب غذای خشک ناگفته و

که زندانی را به فکر و ايده خودکشی نزديک  ان برای اينگفته می شود که در زندان اوين و در مواردی زندانبان. گرفت

خودکشی برای . بازجو بود!  بی پايانۀاين عملی ارادی و خارج از اراد.  تيغ در دسترس آنان قرار می داده اند،کنند

نسانی دی اياين يک تراژ...  به آرمان ھا خيانت نکردن و ،رفيقی يا دوستی را زير ضرب نبردن ، سخن نگفتن،نشکستن

  بود

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

 نظرم ،ولين خريد بندھا به آن رفت و آمد می کردندؤدر نظر اول فروشگاه زندان دستگرد که مس. از ماشين پياده شديم

نگھبانان .  می کردندصحبت ديوار نشسته و ۀکمی آنطرف تر خانواده ای پر تعداد با زندانی خود در ساي. را جلب کرد

يز طوری در برابر ماشين صف کشيده بودند که ما به ھنگام پياده شدن از ماشين در يک صف قرار پر شمار زندان ن

  .گرفته و به سوی داخل زندان حرکت کنيم

ما را به داخل . شکی نداشتم که به بندھای عمومی تقسيم خواھيم شد و دوره ای جديد از اسارت را تجربه خواھيم کرد

گروھی از زندانيان سياسی . ه داشتندگ انتظار تقسيم به بندھای مختلف نردند و آنجا درراھروی اصلی و طوالنی زندان ب

  .سمت ما می آوردنده را در صفی واحد برای مالقات با خانواده ھای خود ب
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خودی ه طور خودبه  ب،يکی از رفقای بسيار صميمی ام در سازمان را که در صف مربوطه بود ديدم و با ديدن يکديگر 

با توجه به شکنجه ھای بسياری که بر او رفته . ختيار از صفوف خود خارج شده و ھم ديگر را در آغوش کشيديمو بی ا

 اما پس از لحظاتی زندانبانان ريختند و به سرعت و با فحاشی ،نظر می آمد و اين برای من شادی آور بوده  سالم ب،بود

  .ما را از ھم جدا و بازخواست کردند

محروم کردند و پس از آن به حالت تبعيد و مجازات به بند زندانيان جرايم عادی فرستادند و من نيز به او را از مالقات 

زندان دستگرد در اين مقطع زمانی دارای چندين بند برای جرايم .  برده شدمافغانبند جرايم عادی مخصوص اتباع 

 نيز به آنھا ۵ و ۴ان سياسی مرد بود که بعدھا دو بند  برای زنداني٣و٢و١ بند با نام ٣عادی و بند زندانيان سياسی زن و 

  .افزوده شدند

 زندان مختص به زندانيانی بود که در طی بازجوئی قول داده بودند که با زندانبانان ھمکاری و در برگزاری ٢بند 

 اين بند صادق اين مختصات برای اکثر زندانيان. کردند مراسم مذھبی در زندان و تھيه گزارش ھا فعاالنه شرکت می

 در منگنه ای سخت قرارداشتند و انتقال به ،زندانيانی که به ھمکاری با زندانبانان رغبت و تمايلی نشان نمی دادند. بود

  .بندھای ديگر از بزرگ ترين آرزوھايشان بود

 ٣ی چپ در بند ن سازمانھا و فعاال١اغلب ھواداران مجاھدين در بند . اصطالح بند سرموضعی ھا بوده بند يک و سه ب

  . مشھود بودً نيز کامال٣خصوص وابستگان به سازمان مجاھدين در بند ه  و ب١اما حضور چپ ھا در بند . جای داشتند

زندانيان عادی درمجموع با احساس احترام و ھمدردی بسيار با زندانيان سياسی برخورد می کردند و اين احساس را به 

ھمين ارتباط و در طی حضور در ميان آنان با احترام زياد و پيشکش کردن تمامی ھر وسيله ممکن بيان می کردند و در 

اينگونه از ما . امکانات موجود علنی و غير علنی خود در بند تالش می کردند تا حس ھمدردی خود را به ما نشان دھند

 سپاه را مجبور به ،تقر در زندانمورين شھربانی مسأثر خود بر مؤاستقبال کردند و در نھايت نيز با استفاده از نفوذ م

  .انتقال ما دو نفر به بندھای زندانيان سياسی کردند

ن کارخانجات که تخت ھای سه طبقه در چند رديف به درازای سالن و در ومحوطه ای شبيه سال.  منتقل شديم٣به بند 

ھمھمه و جنب و جوش زيادی در آن سر می بردند و ه بيش از صد زندانی در اين مکان ب. کنار يکديگر چيده شده بودند

از سلول .  مشغول بودندصحبتن به قدم زدن و وزندانيان تک تک و يا دو نفره در محوطه ھای بازتر سال. ديده می شد

مرس زدن بی معنی و فکر کردن و باز ھم فکر کردن در .  خبری نبودئیھای تاريک و سکوت مطلق دوران بازجو

  .نظر می آمده  مربوط به گذشته ب ھای انفرادی مقوله ایئیتنھا

 تصور آن به دشواری صورت می گرفت و برای من اين ئیاينجا زندگی و تحرکی در جريان بود که در دوران بازجو

صحبت با ھم بندی ھا و اطالع .  دو چندان اھميت داشت،که اينھمه چھره ھای آشنا را يک جا و در کنار ھم می ديدم

 بارھا مرا به اتھام اقدام و ايجاد تشکيالت و ارتباط با خارج از ئی آن در طی دوران بازجوبودن! گيری که خطا و گناه

ه  شرايط قابل تحمل تری بً امری دست يافتنی و مجموعا، ھای مکرر و تحمل درد و رنج کشانيده بودئیزندان به بازجو

  .نظر می آمد

دقايقی نگذشته بود که چند تن . سايلم را زير تخت گذاشتمساک و و.  خالی پيدا کردمئی سوم يکی از تخت ھا جاۀدر طبق

 نمازخانه و در عين حال خلوت ترين جای ٣گوشه مفروش سالن بند . از زندانيان پيشنھاد دادند که با آنھا ھم سفره شوم

  .نجا رفت و آمد می کردندآبند بود و تنھا چند متھم اقتصادی و تعداد کمی از توابان صوری به 

استفاده ھای کالن مالی اقدام نموده ءخواران کالن که اغلب از صفوف نزديکان واليت و فقاھت بودند و به سوحضور مال

.  در ميان زندانيان سياسی فشاری روحی محسوب می شد و ھدفی جز ترور شخصيتی و آرمانی آنان نداشت،بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ندان تنھا می توانستند برای نيم ساعت از ھواخوری زندانيان اين بند تنھا و بنابر شرايط مشخص در زندان و بيرون از ز

  .بند استفاده کنند و اين امکان به داليل و بھانه ھای بی شمار از زندانيان سلب می شد

باريک بودن . تخت ھا چنان باريک بودند که ھر شب حداقل يک نفر از طبقات آن پائين می افتاد و زخم برمی داشت

ھای گسترده و کمبود جا برای نگھداری زندانيان بود و رژيم اسالمی از ھر امکانی تخت ھا در پی سياست دستگيری 

 در زندان ئیالبته وجود اين امکان برای ما که در طی ماھھا بازجو. برای تداوم فشار بر بازداشت شدگان بھره می برد

 زندانيان را به مرگ می ء ابتداشمار می رفت و در حقيقت از ھمانه  غنيمتی کالن ب،ھای مختلف از آن محروم بوديم

  !گرفتند تا به تب راضی کنند

 زندانيان را از خواب ،ھر روز صبح زود و قبل از طلوع آفتاب با صدای دعای قبل از اذان که از بلندگو پخش می شد

اه ھا و سال ھا  م، گويای ھيچ چيز نيست اما وقتی در نظر گرفته شود که زندانيان روزھائیاين به تنھا. بيدار می کردند

توان آن را در ابعاد فشارھای روحی و شکنجه ای مزمن  نگاه میآ ،سحرگاه با صدای گوش خراشی از جا کنده می شدند

 زندانيان ، توابان و تھديدات متنوع غير انسانی، فشارھای سازمان يافته و ھمه جانبه از جانب سپاهیگاھ. در نظر گرفت

  .ز خواندن بودندسياسی مجبور به تظاھر برای نما

کمتر زندانی را . اين تنھا يکی از فشارھای روزانه بر زندانيان سياسی بود که اغلب در بندھای عمومی اعمال می شد

توان سراغ گرفت که در زندان ھای جمھوری اسالمی تحت اين شکنجه مزمن قرار نگرفته باشد يا پس از آزادی از  می

شباھت (( صدای اذان مساجد و يا در خارج از کشور با شنيدن ناقوس کليساھا و زندان ھنوز ھم چه در داخل کشور با 

  .دچار تشنج درونی نشود)) ايندو 

 برنامه ھای صبحگاھی ،توان از کالس ھای ايدئولوژيک اجباری از انواع ديگر اين گونه آزارھای روحی را می

 تماشای اجباری مراسم و جشن ،) خانسيدعلیزندان (نماز جماعت ھای اجباری  ، ممنوع کردن ھواخوری،اجباری

  .نام برد... و ) زندان دستگرد(مايش ھای زورخانه ای و قطع دست ھای مذھبی مثل ن

به تمامی اينھا پخش دائمی عربده ھای مداحان خمينی و بلبل ھای جبھه ھای جنگ مثل آھنگران که مليجک جالد بزرگ 

  .ردلقب داشت در زندان ھا را می توان اضافه ک

در طی روزھای نخست و به دليل شمار زياد زندانيان و شناخت محدود از آنان سر در گم بودم و ھنوز آن طور که بايد 

مرور زمان دريافتم که انتقال دائمی از بند جريان دارد و منتقل ه و شايد از علل نقل و انتقاالت در بند مطلع نبودم اما ب

 به تھران فرستاده شده است و اغلب انتقالی ھا بالفاصله اعدام تأئيددام آنھا برای شدگان اغلب افرادی ھستند که حکم اع

  .می شوند

لت رفتن و يا حمام و دوش جز برای تواه  پس از برقراری خاموشی شبانه در بند که طی آن زندانيان بًاين افراد معموال

 از انتقال خود مطلع می شدند و ،نداشتند با يکديگر را صحبتاجازه خروج از تخت ھای خود و يا ) غسل(گرفتن 

  .اعدامی را در سکوت کامل از بند خارج می کردند و علت را نيز انتقال به مکانی ديگر اعالم می کردند

 مورد موافقت نيز قرار می گرفت و اين ً به تھران فرستاده می شد و غالباتأئيدحکم اعدام زندانيان محکوم به اعدام برای 

سر می بردند و از ه  ب١از جانبی ماه ھا در بالتکليفی. ين افراد به لحاظ روحی تحت فشاری وحشتناک بودندا. قاعده بود

  .سوی ديگر بنابر حساسيت زندانبانان نسبت به آنھا دوران زندان را باالجبار با محدوديت ھای عديده ای می گذراندند

 صدرالدين تاجمير رياحی از ، برای اعدام منتقل کردنداولين زندانيانی که از سازمان ھای چپ مارکسيست شبانه و

صدرالدين تاجمير رياحی آنطور که . ولين اتحاديه کمونيست ھا در اصفھان و علی اکبر سعيدی از تشکل سھند بودندؤمس

اه و پاھايش تا زانو سي.  متحمل شديد ترين و وحشيانه ترين شکنجه ھا شده بودئیھم سلولی ھايش گفتند در زير بازجو
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 کمونيست ھا و فعاليت آن در حوادث ۀعلت مقاومت وی و حساسيت رژيم نسبت به اتحاديه کبود شده بود و اين ھمه ب

  . مسلحانه آنان عليه رژيم بودۀجنگل ھای آمل و مبارز

 الش  دستيابی به اطالعات زنده و مھمی را از او انتظار داشتند و آش و،واضح بود که بازجويان پس از دستگيری وی

سپاه در رابطه با صدرالدين بيراھه رفته بود و پس از .  و شکنجه ھای زياد در اين راستا بودئیکردن وی تحت بازجو

  .حکم اعدام وی نيز به تھران فرستاده شده بود. دست نياورده اعمال شکنجه ھای بسيار کمترين نشانه ای از رفقای او ب

طبق اطالعاتی . انه و در سکوتی مرگ اور او را از بند منتقل و اعدام کردندبند سه بند انتظار مرگ برای او بود و شب

 مناديان مرگ و نيستی حتی لحظاتی پيش از مرگ نيز وی را راحت نگذاشتند و آثار کشيدن خون ،که بعدھا دريافت شد

  .برای زخمی ھای جبھه بر روی دست ھای او ديده شده بود

علی جمله ای بدرازای ابديت . او به کوتاھی اين سطر نبود! نه! زادش اعدام شدعلی اکبر سعيدی پس از ديدن طفل نو

من به مارکسيسم انقالبی و مدافع حقوق ؤ م، صبور، مقاومی متعھد، عشق به توده ھا،وی تجسمی از ايمان. شد

  .ھای زندانش جز در رابطه با راھھای سازمانيابی کارگران نبودصحبت پابرھنگان بود و 

علی زندگی را . کام مرگ فرستادنده  علی را از ميان دوستانش ربودند و ب،ژيم و پيام آوران مرگ و نيستیجالدان ر

 ھم ،علی اکبر سعيدی. دوست داشت و زيبائی را می ستود و آن را نيز برای ھمه کارگران و زحمتکشان می خواست

  . شکنجه ديده اش نمی گنجيدسلولی آرام و فکور و نازنين پس از ديدار فرزندش در پوست و کالبد

محمود فشار .  از چھره ھای آشنای ديگری بود که من در بند سوم دوباره ديدمئیمحمود مستعان ھم سلولی دوران بازجو

ولين زندان دستگرد اصفھان حساسيت شديدی نسبت به وی داشتند ؤزندانبانان و مس. زيادی را در اين بند متحمل می شد

 به تھران رفته بود و به اين دليل نيز فشار روحی مضاعفی بر وی تأئيدحکم اعدام محمود برای . و ھمه جا زير نظر بود

محمود که به تازگی صاحب .  قدم می زد و در ھواخوری نيز ورزش انفرادی می کردئیاغلب به تنھا. وارد می شد

 زندانيان موفق به خداحافظی و روبوسی که معدودی از  شب ھنگام در حالی، پس از مالقات با خانواده،فرزندی شده بود

  . ھمه ما را بدرود گفت،با او شدند و با روحيه ای بسيار عالی و ورای انتظار

 ،زندگی پربارش. انگار که افق ھای دوردست و بشارت دھنده سقوط و سرنگونی جمھوری ننگين اسالمی را ديده بود

  .ی گرائيد و ستاره ای جاودان شددر سياھی شب چون شھابی توسط جالدان خمينی به خاموش

سکوتی غير . با روزھای ديگر تفاوت داشت.  که با صدای دعای پيش از اذان صبح بيدارمان کردندئیيکی از روزھا

از ھمھمه ھميشگی خبری نبود و آمد و شد پاسداران در مقابل ميز نگھبانی که در کنار . طبيعی در تمامی بند برقرار بود

  . جلب توجه می کرد،ام قرار داشتورودی توالت و حم

ھمه بھت زده به يکديگر نگاه می کردند و برخی نيز با چشمانی باز روی تخت ھا دراز کشيده و به سقف بند نگاه می 

يکی از . شايد ھم می گريستند. تعدادی ھم بيدار بودند اما سر در زير پتوھای سربازی خود پنھان کرده بودند. کردند

يک از زندانيان در اين  ھيچ. ه حکم سنگينی نيز نداشت خود را از ميله دوش حمام حلق آويز کرده بودزندانيان جوان ک

  .نظر می آمده مورد سخنی نمی گفت و جويای علل آن شدن بی معنا ب

داليل خودکشی در زندان ھای جمھوری اسالمی پر واضح بود و خشم و تنفر از اين جانيان که خواندن و نوشتن و 

زندانيان اين بند که .  در تک تک چھره ھا نمايان بود، شکنجه و اعدام می دانستند،ديشی را مستحق مجازاتدگران

 شاھد اعدام ،ات ھميشگیقيي تض،ين زندانمسؤول توھين و بی حرمتی از جانب ،ھرروزه تحت شکنجه ھای روانی

 که خواست جباران ئیوق خود و اجبار در کارھا دوست و يا ھم سفره ای خود بودند و انواع و اقسام تجاوز به حق،رفيق

  . برای خودکشی به حساب می آمدندئی ھر کدام کانديدا، داشتند،حاکم بود
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تعدادی از آنھا حتی پس از . خودکشی زندانی سياسی جمھوری اسالمی تنھا به زندان و دوره اسارتش محدود نمی شد

 که ورای قدرت تحمل ئی يادھا و رنج ھا،کنجه و درد و تجاوز از کابوس شئی نھائیآزادی از زندان ھا و برای رھا

  . دست به خودکشی زدند،شان بود

 ،در درون زندان ھا قاشق شکسته و تيز شده. اين موارد نيز در رديف پيامدھای ناگوار و دھشتناک زندان قرار می گيرد

ھر آنچه که می ...... غذای خشک ناگفته و اعتصاب ، مالفه و دوش حمام و داروی نظافت،ريسمان چند الی بافته شده

گفته می شود که در زندان اوين و در مواردی .  مورد استفاده قرار می گرفت،توانست پايانی بر آالم زندانی رقم زند

اين عملی .  تيغ در دسترس آنان قرار می داده اند،که زندانی را به فکر و ايده خودکشی نزديک کنند زندانبانان برای اين

  .بازجو بود!  بی پايانۀرادی و خارج از ارادا

اين يک ...  به آرمان ھا خيانت نکردن و ،رفيقی يا دوستی را زير ضرب نبردن ، سخن نگفتن،خودکشی برای نشکستن

و خصايل انسانی زندانی سياسی با خشونت بربرمنشانه رژيم و مزدورانش در زندان  روحيه لطيف. دی انسانی بوديتراژ

  چه کار با تخت و شالق و قپانی و تابوت؟....  ھنر و ، اقتصادی، دانش سياسی علم و،ھا

 ھمه را به داخل ھواخوری می ،پس از اين واقعه تا چند روز پاسداران و زندانبانان به داخل بند ھجوم می آوردند

مدتی طول کشيد تا بند . ددنبال وصيت نامه وی می گشتنه  وسايل شخصی زندانيان را زير و رو می کردند و ب،فرستادند

  .به حال و ھوای عادی خود برگشت

 درخت کھن سالی که صدھا بار شاھد ، چينه ھای اطراف زندان دستگرد،محل تيرباران زندانيان سياسی زياد دور نبود

در سکوت شب و يا سحرگاه صدای شليک ھای پی در پی و تنفرانگيز قاصدان مرگ که بر سينه . جنايات حکومت بود

شنيدن صدای شليک . اين کشتارھا اغلب در گروه ھای چندنفره صورت می گرفت.  شنيده می شد،نقالبيون می نشستا

  . بود که بر زندانيان سياسی می رفت و پايانی نيز نداشتئیھا نيز از جمله شکنجه ھا

ی و يا انتقالی ھستی سوز خاطر ندارم و ھر روز تالطمه در طول چندماھی که در اين بند بودم ھرگز روز آرامی را ب

 عشق به ،اما با تمامی اين احوال که ھر کدام از آنھا می توانست تعادل روحی زندانيان را برھم زند. در جريان بود

  . از تحرک و تالش برای شادابی زندانيان نيز بايد ياد کرد،زندگی و تنفر عمومی نسبت به جابران افسارگسيخته

اين روزنامه . ای انفرادی و جمعی برای اولين بار روزنامه ھای رژيم را در اين بند ديدمپس از ھشت ماه تحمل سلول ھ

که بعضا ليست اعدام شدگان در اصفھان نيز  ويژه آنه ب.  منبع خبری زندانيان از دنيای بيرون از زندان بودیھا بخش

  .پيش از اطالع زندانيان در اين روزنامه ھا منعکس می شد

ت و يک بندرت روزی بود که در روزنامه ھا ليستی از اعدام شدگان و يا دستگيری ھای در سال شصت و شص

منعکس نشده باشد و اين موضوع برای زندانيانی که از ھرگونه اطالعاتی محروم ! سراسری به کمک امدادھای غيبی

  . اھميت بسزائی داشت،بودند

زندانيان دو ( اده از تجارب بعضی از زندانيان دو رژيمه با ابتکار و استف. اين روزنامه ھا مصرف ديگری ھم داشتند

رژيمه افرادی بودند که ھم زندان ھای رژيم شاه و ساواک را تجربه کرده بودند و ھم اکنون نيز در زندان ھای 

 طوری که به محکمی چوب ،روزنامه ھا را بسيار فشرده و با دقت لوله می کردند) جمھوری اسالمی بسر می بردند 

 درب ھا و کشوھای آن را آماده می ، با مقوا بدنه،ھم بستن آنھا چارچوب کمدی را می ساختنده از طريق ب. شدمی 

  .کردند و با مشمعی آنھا را می پوشاندند و به اين ترتيب کمدی برای نگھداری ظروف و يا اشياء زينتی تھيه می کردند
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 تنوع و ،ده بودند و ھر يک با ابتکاری زيبا و مختص به خودتقريبا ھر سفره ای يک کمد داشت که در کنار تخت ھا چي

 شور و ،ثر واقع شده بودؤ آنان بسيار مۀابداع کمدھا و سرگرمی زندانيان در حفظ روحي. زيبائی خاصی به آن داده بود

  .ھای جمعی و جنبی شده بودصحبتتحرک جديدی در ميان آنھا ايجاد کرده و ھمچنين محملی جا افتاده برای 

 و بيان احساسات پاک زندانيان ئیکار دستی در زندان به ھر دليل و برھانی ابزاری بود برای سازندگی و توليد زيبا

 وسيله ای بود برای حفظ خود و پاسداشت زندگی و ، مشغوليتی بود برای گذران يکنواخت و درھم شکننده زمان،سياسی

بودند زندانيان سياسی که به اين  .ندانيان سياسی قرار می گرفتطور کلی مورد استقبال اکثريت زه شادابی و تحرک و ب

مقوله چنين نگاه نمی کردند و جايگاه زندانی سياسی را فراتر از تبديل شدن شان به توليدکنندگان کاردستی و زيبائی می 

.  زندان و زندانبانان بودينمسؤولر چشم د اين ھمه خاری ،با اين وجود. دانستند و ھم از اينرو با اين موج ھمراه نبودند

  . واضح و روشن بود که دير يا زود زندانيان از گسترش ابتکارات و ادامه کارھای دستی محروم خواھند شدًکامال

ت عالی رتبه ای از جالدان رژيم برای بازديد از بندھای زندان أبه ھمراه ھي) ئیسخنگوی شورای عالی قضا(مقتدائی 

به ھنگام ورود به بند چند معمم و چند لباس شخصی و .  آماد و کمدھا را در بند سه ديدھای اصفھان به زندان دستگرد

  .يس زندان و سايردستيارانش ھمراه وی بودندئتعدادی زندانبان و اخروی ر

  و يا روی تختصحبتغيرعادالنه عليه انسان ھا وارد بند شدند و در مقابل زندانيان بند که در کنار سفره ھا به !فاتحان

از مجموع زندانيان بند که بالغ بر صد نفر بودند حتی يک نفر از خود .  صف کشيدند و منتظر ماندند،دراز کشيده بودند

  . بند را ترک کردندًت مربوطه پس از دقايقی انتظار مجدداأواکنشی نشان نداد و ھي

اد تا تمامی کمد ھا را جمع کردند و  دستور د،زندانيان سياسی از وی!  در واکنش خود نسبت به اين استقبالئیمقتدا

 دو عدد از کمدھا را با خود به تھران برد و پس از آن کاردستی ئی مقتدا،طبق اطالعی که بعد از آن کسب کرديم. بردند

  .به ھر شکل آن در بند سه ممنوع شد

حاکم ميان زندانی و زندانبان به د و قوانين عکوچکترين رويدادی کافی بود تا قوا. در واقع اين عمل مکرر اتفاق می افتاد

ترديدی نبود که . ات کيفی ايجاد شود و بر حجم محروميت ھا و فشارھای موجود افزوده گرددتغييرھم ريخته و در بند 

 دلواپسی و عصبی نگاه داشتن دائمی زندانيان سياسی برای تخريب و درھم شکستن ،سياست عمومی حاکم بر زندان ھا

روزی ھواخوری را قطع . اتی در داخل بند نباشيمتغيير روزی نبود که شاھد ًتقريبا.  در آنان بودتدريجی روحيه مقاومت

اين مجموعه تابعی . می کردند و روز ديگر کاردستی و سپس ورود روزنامه به بند ممنوع و يا مالقات ھا قطع می شدند

  .از سياست زجرکش کردن و شکستن روحيه مبارزاتی زندانيان سياسی بود

 بند زنان سياسی از کارگزاران و مسؤول بوذری و جان نثاری ،اخروی رئيس زندان اصفھان و توتيان و زنجيره ای

عھده داشتند و گفته می شد که حاجی بوذری خود در تيرباران ه معاونان وی بودند که سياستگذاری در درون بندھا را ب

  .گاه نيز تنفر خود را از دگر انديشان پنھان نمی کرد  و ھيچزندانيان سياسی محکوم به مرگ شرکت مستقيم داشته است

در وجود . وی بارھا پيش از دادگاھی شدن به زندانيان می گفت که حکم اعدامشان نوشته شده است و اعدامی ھستند

 از اين اما در بسياری. در اتاق شکنجه شک و شبھه ای نبود!  زندانبانان و حضار،اختالفات رفتاری در ميان بازجوھا

اين افراد به لحاظ سوابق خود پيش از انقالب نيز . افراد خشونت مقوله ای آميخته با ويژگی ھای اخالقی و تربيتی بود

 ،در محالت و مناطق مسکونی خود به عناصر شرور و فاسد معروف بودند و اين امر از نظر زندانيان سياسی اصفھان

  .ر و ناشناخته نبود شھرضا و روستاھای کوچک دو، سده،نجف آباد
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چاقوکشان و قداره بندانی که پس از ظھور جمھوری وحشت و ترور با پيوستن به نھادھای سرکوب رژيم و دستجات 

نيز ! غير علنی و لباس شخصی ھا به تمايالت رذيالنه و درنده خويانه خود جنبه قانونی داده و از مواھب حکومتی

  .برخوردار می شدند

 اندوخته ھای خود یوھای اطالعاتی رژيم در زندان ھا تحت آموزش ھای عناصر ساواک و بخشاما از جانب ديگرنير

باز و (  با ھدف دريافت اطالعات و اقرار متھم زير شکنجه به نمايش آگاھانه دو چھره متفاوت ،از زندان ھای شاه

کارگيری خشونت و نابودی ه عات را ببودند که تنھا راه دستيابی به اطال ) ئیشيطان ھا( آنجا . می پرداختند) کبوتر 

کارگيری وحشيانه ترين روش ھا و ابزار عليه ه و خاموش شکنجه شونده می دانستند و در اين راستا از ب! فرد لجوج

  .زندانی فرو نمی گذاشتند

ق  بخش زخم خورده اتائی به عنوان رھا،بودند که اصول دين را رحم و مروت تعريف می کردند ) ئیفرشته ھا( 

کرد و زندانی له شده را به اعتراف و اقرار و توبه از گناھان خويش نصيحت می   وساطت می،شکنجه ظاھر می شد

  .کرد

 ، لگد،بازپرسی که حتی از نگاه کردن به چشمان متھم پرھيز می کرد و تنھا وسيله ارتباطی اش با زندانی سياسی سيلی

در ميزان حکم  .کرد دانی با او دست می داد و به او سالم میبازپرسی که به ھنگام ورود زن. مشت و فحاشی بود

  ).مرتضی و کميل ( فت أکرد و دومی با ر را با خشونت صادر می اولی آن. صادره تفاوتی نبود

. ی در معادالت سياسی ايجاد نشده بودتغييربود و ھيچ )) جھان ايستاده (( اينھمه در شرايطی صورت می گرفت که 

ھديد به مجازات و قطع مالقات با خانواده می کرد و آن ديگری که برای آزاد شدن مالقات ميانجی گری زندانبانی که ت

  .می کرد و اين بخش برنامه پذيری بود که رژيم در زندان ھا دنبال می کرد

منطقه ثر از اختالفات درونی و أتوان از نظر دور داشت و آن که سيستم قضائی سراسری رژيم مت يک واقعيت را نمی

  .ی نيز بودئ

 تابعی ،که از تھران پيروی کنند بيش از آن...  ممسنی و ، بروجرد، نجف آباد،شھرستان ھای کوچک تر مانند اصفھان

  .ی بودندئاز تمايالت فقھای منطقه 

ادره  وضعيت تغذيه و بھداشت و تقليل احکام ص، مالقات با خانواده ھا،اين تبعيت نقش خود را در ميزان احکام صادره

خصوص ه ت ھای نمايندگان منتظری و بأھر از گاھی نيز ھي. به وضوح بازی می کرد! نجومی تحت عنوان بخشودگی

  . برای بازديد به زندان دستگرد می آمدند، حومه اصفھان و اصفھان داشتند،پدر وی که نفوذ زيادی در نجف آباد

 سيدعلی خان و ھتل اموات نديدم و از ،د زندان مرکزی سپاهگاه در زندان ھای ديگر اصفھان ھمانن ت ھا را ھيچأاين ھي

تعديل و رقيق کردن ! ت ھا که با نيتأاين ھي. ھيچ کس نيز حضور آن ھا را در مکانی غير از زندان دستگرد نشنيدم

ختصات  احکامی را نيز با توجه به م، در مواردی نيز از اعدام ھای گروھی زندانيان پيشگيری کردند،احکام می آمدند

  .و تفاوت ھای عمومی زندان ھای اصفھان با ساير زندان ھا مثل اوين و گوھردشت در مسير تعديل انداختند

! ئیجرم خواندن و نوشتن و چاپ نظرات خود مخالفتی نداشتند و تنھا با ميزان غير عقاله آن ھا در نفس مجازات افراد ب

 نيز کسب ئیه  نيز در زندان اصفھان در برخی موارد موفقيت ھادر راستای عملی کردن اين نظري. احکام مخالف بودند

دخالتی نمی کردند اما با !  ترجيحا، که معتقد به مبارزه مسلحانه بودندئیت ھا عموما در مورد سازمان ھاأاين ھي. کردند

 وری اسالمی قتل ھمچنان صدای تيرباران ھای شبانه شنيده می شد و جمھ،وجود تمامی اين تحرکات و فعل و انفعاالت

  . ھمچنان ادامه می داد،عامی را که در سال شصت آغاز کرده بود و کمر به نابودی مخالفان خود بسته بود
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 زندگی را خواھيم ،اگر ما را در مستراح ھم حبس کنند: رفيقی می گفت. زندگی در زندان به ھر شکل آن ادامه داشت

انقالبی می افزائيم و دروغين بودن تبليغات آنان را به اثبات خواھيم ساخت و اينگونه بر تداوم مقاومت و حفظ روحيه 

  . رساند و تن به سازش نخواھيم داد

چنين نيز بود روحيه تمامی کسانی که شبانه از ميان ما ربوده و به کام مرگ فرستاده می شدند و جان خود را ھديه ای 

 شور انقالبی و نفرت از مرگ فروشان ما را ،دانستند و با آميزه ای از عشق و لبخند به تاريخ مبارزاتی کشورشان می

  .بدرود می گفتند و ھرگز نيز نگريستند

بالتکليفی که يکی از عمده ترين مشکالت و معضالت . سر می بردنده بيش از نيمی از زندانيان بند در بالتکليفی ب

 از صحبت در پی سرکوب افسارگسيخته رژيم و تحت شرايطی که ،آيدزندانيان سياسی در سراسر جھان به حساب می 

  . به موضوعی درجه دوم مبدل شده بود،قانون ھمانقدر مضحک بود که سخن از حق داشتن وکيل

بدين . اين موضوع زمانی حقيقت خود را بيشتر نشان می دھد که بدانيم صدور احکام نيز در زندان ھای رژيم سيال بود

 در بيدادگاھی مجدد ، در شرايط سياسی و يا افزوده شدن اطالعات رژيم نسبت به زندانیتغييرکوچکترين مفھوم که با 

ھمانطور که بعدھا نيز در کشتار سراسری زندانيان سياسی در سال شصت و ھفت  .احکام را به دلخواه تشديد می کردند

 داشتند بلکه بسياری نيز مدت محکوميت شان به بخش زيادی از محکومين به مرگ نه تنھا حکم زندان در پرونده خود

  .پايان رسيده بود

 در پی دستگيری ھای بعدی و اعترافات زير شکنجه به ،ھم سفره ای ما را که حکم دو ساله اش در شرف اتمام بود

اينھا : يم و گفتاز او در مورد محاکمه مجدد پرسيد. محاکمه مجدد فراخواندند و حکم قبلی او را به پنج سال افزايش دادند

  ! سه سال ھم رويش،که ما را بدبخت کردند

 سال ھای رنج و ،در مقايسه با بی ارزش بودن مطلق جان انسان ھا برای حاکمين مذھبی و حجم اعدام ھا در اين برھه

 ،محروميت و تحمل شکنجه خانه ھای رژيم که ھر روز فاجعه آفرينش از ذھن زندانيان آن دوران بيرون نمی رود

امری مھم اما  ،سر می برده به اين داليل حکم داشتن يا نداشتن زندانی تا زمانی که در زندان ب. اھميتی جنبی يافته بود

  .حاشيه ای محسوب می شد

 ،اين ھمه در زمانی بود که رژيم آشکارا حتی نص صريح مندرج در قانون اساسی خود را نيز در مورد پيگرد

از . زير پا نھاده و مثله کرده بود...  حق مالقات و،حق انتخاب و يا اساساداشت وکيل ، آزادی بيان، شکنجه،بازداشت

بودند که با قوانين الھی سر جنگ داشتند و پذيرش حقوق انسانی را در تضاد با  ) ئیياوه ھا ( ًنظر فقھا اين ھا تماما

شت و معضل عمومی زندانيان يعنی اين حقوق در حکومت اسالمی کاربردی ندا. باورھای مذھبی اسالم می دانستند

ھمان طور که طيف گسترده ای از . بالتکليف بودن زندانی از جمله حقوقی بود که برای رژيم کمترين اھميتی نداشت

 بسيج و ،دستگيرشدگان نيمه اول سال شصت بدون محاکمه اعدام و بسياری نيز قربانی اعدام ھای خيابانی توسط سپاه

  . لباس شخصی ھا شدند

 رخدادھا که ھر کدام می توانست و می تواند به عنوان يک بی عدالتی و حتی فاجعه ضد انسانی ،وزھا سپری می شدندر

بی شک . وقوع می پيوستنده  ب،مثابه تجاوز به حقوق زندانيان سياسی تحت پيگرد قرار گيرده در نظر گرفته شود و ب

 از توھين و ايجاد محدوديت گرفته تا ،ائی خود و ساير زندانيانبرای يک زندانی تحمل اين تجاوزات علنی به حقوق ابتد

اما آن چيز که گذر از تمامی اين رنج ھا را برای آنھا ممکن .  برای درازمدت خارج از توان بود،اعدام و کشتار جمعی

  . حضور جمعی و تحمل جمعی در بندھا بود،می ساخت
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 به تبادل نظر می ، می نشستندصحبتد در مورد ناھنجاری ھا به بندھای عمومی اين حسن را داشتند که زندانيان بن

 بحث و مجادله می کردند و مسايل را تجزيه و تحليل کرده و خرد جمعی را به کار می گرفتند و روزھای ،پرداختند

 در واقع زندانيان تحت فشارھای موجود در زندان در سال شصت و دو و برای. سخت را اين چنين سپری می کردند

  .پيشگيری از مبتال شدن به بيماری ھای روحی و روانی در دو مسير متفاوت گام می زدند

 لحظاتی که مزدوران رژيم در محيط زندان ايجاد ،خصوص کارھای دستی که باعث می شد زندانیه  ب،ايجاد سرگرمی

  . را فراموش کنددکرده بودن

 خشونت آميز و ضد بشری ،ن در مقابل ھجوم ايدئولوژيک شايد جاخالی داد، به وقايع جاریئیشايد نوعی بی اعتنا

جای ه  شايد ب، شايد ھم وقت کشی و فراموشی لحظه ای در راستای تداوم مقاومت در زندان ھا،رژيم به زندانيان سياسی

  گذاشتن يک اثر و يا يادگاری از خود؟

ھی عامدانه به ناھنجاری ھای داخل زندان  از جوانبی نيز کم توج،کاردستی در زندان ضمن نکات مثبت زيادی که داشت

.  کاردستی انجام نمی دادند و يا بندرت خود را با آن مشغول می کردندً يا اصال،طيف ديگری از زندانيان سياسی. بود

بيش از . و چه مخفی ھمواره مورد توجه زندانيان سياسی بوده و از آن استقبال شده است! کار دستی چه از نوع آزاد آن

  .برای کسانی که حساس تر و ظريف تر به مسايل احساسی و عاطفی نگاه می کردندھمه 

 عاطفه و احساسات زندانی در قالب کاردستی روی سنگ سخت يا سکه فلزی و ھسته خرما ماديت می يافت و از ،عشق

مقاومت سرسختانه  کار و شکل دادن به اجسام سخت نمادی از اراده و دشاي. می رسيد) محبوب ( دست ه طرق مختلف ب

  .  اين کارھا در زندان ممکن بودًھمه اينھا در شرايطی بود که اساسا. اين نيروھای بالنده اما در زنجير بود

 اين کتاب ھا در اختيار ، موجود بود که ممنوعه محسوب می شدند از جمله در بند سهئی در تمامی بندھا کتاب ھاًتقريبا

 سال بود که ٢٣از جمله اين کتاب ھا تاريخ . ی گرفت و دست به دست می چرخيدندتعداد محدودی از زندانيان قرار م

مدت يک ھفته در اختيار می گرفت و برای خواندن آن حداقل چند ھفته ای بايد در نوبت باقی می ماند ه ھر زندانی ب

نگھداری کتاب مزبور و ضمن اين که محدود بودن دايره مطالعاتی در ارتباط مستقيم با خطرات ناشی از مطالعه و 

نه و مطلق نکات امنيتی در زندان انجام می مسؤوالين زندان بود که با رعايت مسؤولپيامدھای سخت و افشای آن نزد 

  .گرفت

 اختالفات فکری و ، توحش رژيمۀاين موضوع عالوه بر تقويت ھمبستگی ميان زندانيان سياسی که مختصات و درج

 به سازماندھی مقاومت در بندھا نيز ياری می ،مقوله ای درجه دوم تبديل کرده بودبخش سازمانی ميان آنھا را به 

  .رساند

طور موقت آزاد اعالم ه  و بیدر تحوالتی که بعدھا در زندان ھای تھران انجام پذيرفت و ورود کتاب به زندان ھا بخش

 ،لحاظ سياسی خنثی بودنده ن کتاب ھا يا باي.  دسترسی به برخی از کتابھا نيز در زندان دستگرد اصفھان مقدور شد،شد

به اين معنی که نتيجه گيری کتاب با نفی رژيم برابر نبود و يا نوشته ھای ضد مارکسيستی بودند و رژيم بدين شکل 

  . شدن سياست و ايدئولوژی حاکمان مجاز می شمردتأئيد محدود و مشروط به ،خواندن آن ھا را تنھا در انحصار

امکان مورد استقبال زندانيان قرار گرفت و حتی در برخی از زندان ھای کشور اين امکان فراھم شد به ھر صورت اين 

 که به آموزش زبان ئیخصوص کتاب ھاه ب. از طريق خانواده ھا به زندان وارد شوند! که برخی از کتاب ھای مجاز

 که ساده ترين زبان بين المللی به شمار میھای مختلف رايج بين المللی اختصاص داشت که يکی از آن ھا اسپرانتو بود 

  .رفت و از آن استقبال زيادی می شد
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 ھمھمه ای در جريان بود و کارگران سفره ھا مشغول تردد به محل ،در کنار سفره ھا به گپ عصرانه مشغول بوديم

ان پس از خوردن شام مدتی  زندانيًمعموال. ظرفشوئی و بخشی از زندانيان نيز مشغول قدم زدن در محوطه باز بند بودند

ثر از غروب غم انگيز و تاريکی فزاينده آن روی تخت أبرخی نيز مت.  می کردندصحبتدر کنار سفره ھا می نشستند و 

 به ، بچه ھای نازنين، ھمسری محبوب و رنج کشيده، به خانواده، به گذشته،ھايشان دراز کشيده و به آينده مبھم خويش

ی گذشت و يا آنچه که در خارج از زندان بجای گذاشته و يا چشم انداز سياسی جامعه و آنچه که در درون زندان م

  .فکر می کردند و آرام می گرفتند...

 ، خشم و نفرت،با تمامی خصوصيات و ويژگی ھای انسانی و اندوه و غم و شادی. زندانی سياسی از جنس انسان بود

 کمبود ھا و بی عدالتی ھای روزانه در ،ثر از محيطأ متًد و طبعاھمه در جوھره انسانی وی بو.... عشق و عاطفه و 

نوجوانی که ھنوز از کانون محبت خانواده اش جدا نشده بود و به اتھام خواندن يک اعالميه و يا يک نشريه به . زندان

  . غمگين و افسرده ھم می شد، اشک ھم می ريخت،کنج زندان افتاده بود

 بلکه از آگاھی به ماھيت ، نه احساسات و عواطف خود،ز حکم اعدام خود مطلع می شداما ھمين نوجوان زمانی که ا

ضد بشری رژيم با خشم و نفرت نسبت به ھستی ستيزان حاکم واکنش نشان می داد و آرمان خواھانه فرياد زنده باد 

  .آزادی و برقرارباد سوسياليسم سرداده و به استقبال مرگ می شتافت

 در گوشه سلول تنگ و تاريک و نمور در سينه می ، زندان اوين يا در ھتل اموات٢٠٩ در بند مادری که فرزندش را

.  به حال آن کودک می گريست و اين يک واکنش طبيعی انسانھاست و زندانی سياسی نيز از نوع بھترين آن بود،فشرد

 گريستن بودند بلکه ئیجھت که فاقد توانانه از آن... افرادی که اشک نريختند مانند سپاسی آشتيانی و عليرضا شکوھی و 

  .می خواستند تا جالدان حاکم را از ديدن قطرات اشکشان محروم کنند

 برای انتقال گروھی تعداد زندانبانان ًمعموال. چند زندانبان ھمزمان وارد بند شدند و يکی از آنھا کاغذی در دست داشت

اتمام رسيده ه شايع بود که ساختمان بندی نوساز ب. مال می کردندل بيشتری اعونيز بيشتر می شد و از اين طريق کنتر

  .است و بزودی بخشی از زندانيان بندھا به اين مکان منتقل خواھند شد

ليست مذبور تمامی نداشت و کم کم برای ھمه اين . ھمه سکوت کردند. پاسدار خواندن ليست زندانيان را شروع کرد

 از ًتقريبا. کانی بزرگ در راه است و اغلب از انتقال به بند چھارم صحبت می کردند می آمد که يک خانه ترنظه تشبه ب

  . ھر سفره ای يک تا دو نفر در ليست جای داشتند

نظر می رسيد و تعداد کثيری از ه رغم دوری و جدائی در مجموع اين نوع انتقال ھا اقدامی مکرر و عادی ب علی

ه کمترين   ساک به دست مھيای رفتن شدند بدون آنک،ب بند دردوستان خود در جلوزندانيان بند پس از وداع با ياران و 

  . خود داشته باشندیاطالعی از محل سکونت بعد

 حدس و ،ھر کس با بررسی موقعيت يکايک زندانيان منتقل شده. بند در شوک عمومی و سکوتی دردآور فرو رفت

ندانيان سياسی منتقل شده ھمراه تعداد زيادی از زندانيان بندھای فردای آن روز خبر گرفتيم که تمامی ز. گمانی می زد

  . قبلی به پای چينه ھای اطراف زندان دستگرد منتقل و تيرباران شده اند اطالع بدون کوچکترين،ديگر

ا بعدھ. نيز منعکس شده بود) روزی نامه ھای رسمی(عام شدگان بالغ بر پنجاه نفر تخمين زده می شد و در  تعداد قتل

  .مطلع شديم که مخارج گلوله ھای مصرفی برای قتل عام زندانيان سياسی مزبور از خانواده ھايشان دريافت شد

اکثريت قريب به اتفاق اعدام شدگان ھواداران سازمان مجاھدين خلق و تشکل ھای چپ راديکال بودند و ميانگين سنی 

 نوجوانانی که شور ،ه سال نيز در ميان آنان ديده می شدندجوانان زير ھجد. آنھا به زحمت به بيست و دو سال می رسيد
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 آنان را به صحنه مبارزه با ، انسان دوستانه و عشق به پابرھنگان و زحمتکشان سرزمين شان، احساسات پاک،انقالبی

  .ستم سياسی و اجتماعی کشانيده بود

 به اتفاق يکی از ھم ،کوتاھی پس از اين کشتارمدت . ياد می کردند) شب سياه ( از آن پس زندانيان از اين شب بعنوان 

سکوت زندانبانان . که کمترين اطالعی از داليل اين انتقال نداشتيم پرونده ای ھايم  به بيرون از بند منتقل شديم در حالی

نسانی  از غيرا،ين زندان و در بيخبری مطلق نگاه داشتن زندانی سياسی از وقايعی که در پيش روی زندانی بودمسؤولو 

اين اقدامات در رديف شکنجه ھای روحی و روانی زندانيان . ترين اقداماتی بود که رژيم در زندان ھا اعمال می کرد

  .سياسی به حساب می آيد

 به مکانی ديگر و يا ، ھفته ھاو ماھھا و سالھا ھمواره و در ھر لحظه امکان داشت برده شود،نام زندانی در طول روزھا

خواست و تمايل زندانی در اين موارد به ھيچ عنوان در . رو شوده  و يا با بيدادگاه ھای رژيم روب،قلبه شکنجه گاه منت

  .ات اطالعی حاصل نمی کردتغييرنظر گرفته نمی شد و زندانی به ھيچ وجه نيز از وقوع اين 

ائل داخلی بند به بازجوئی برده می احتمال می داديم که به علت مس. راه افتاديمه دنبال زندانبان به بی خبر و گمان زنان ب

از راھرو اصلی زندان گذشتيم و وارد . شويم و اين موضوع از مواردی بود که در بند سه به کرات اتفاق می افتاد

  .ساختمان نوسازی شديم که بعدھا به بند پنج معروف شد

د که کوچکتر ھا انفرادی بودند و بند پنج خالف بندھای ديگر به شکل اتاق ھای متعدد بزرگ و کوچک ساخته شده بو

بزرگترھا بندھای عمومی محسوب می شدند و در مقايسه با بندھای ديگر محدوديت ھای بيشتری برای زندانيان سياسی 

 بسيار کوچکتر بود و انفرادی ھای آن نيز در ھمانجا قرار داشت و برای مجازات و ءبدين ترتيب که فضا. داشتند

که   و شکنجه را در يک وجبی زندانيان قرار می داد در حالیئیرار می گرفت و سايه بازجوبازجوئی مورد استفاده ق

  . حکم گرفته و در حين سپری کردن آن بودندًزندانيان بندھای ديگر دستگرد غالبا

تاق ھا به يکی از ا. نظر می رسيد که در مرحله پايانی ساختمان قرار دارده داد و ب ساختمان ھنوز بوی نم و کاھگل می

 پرونده ام بود و اثر سيلی ھايش بارھا بر صورتم مانده بود را ديدم و نيز مسؤولدر نظر اول بازپرسی که . وارد شديم

  .زد  را ورق میئیآخوندی که پشت ميز نشسته بود و کاغذھا

 ،م آشنا می آمد عربی که تنھا اشدا و ال الکفار آن به گوشۀبازپرس پس از خواندن چندين جمل. روی صندلی نشستيم

 با مخالفت  او مواجه شد و بازپرس بی توجه ءخواندن کيفر خواست در مورد رفيق ھمراه را آغاز کرد که از ھمان ابتدا

 آخوندی که ،اتمام رساند و پس از مجادله ای کوتاه که کمتر از يک دقيقه بطول انجاميده به واکنش وی کيفرخواست را ب

 پرونده وی را بست و از بازپرس خواست که پرونده بعدی که متعلق ،به عھده گرفته بوددر اين سناريو نقش قاضی را 

  .می شد ) قضا(نمازش ! نظر می آمد که عجله دارد و بايد بروده به من بود را باز کند و ب

مواجب برای زندانی سياسی از نکاتی بود که به ارتقاء مقام و ) پرونده سازی (  اغراق کردن و ،مھم جلوه دادن

از ابتدای دستگيری تا مقطع . داد آنان را نيز افزايش می) اجر اخروی ( بازجويان و بازپرسان ياری می رساند و 

 افزودن مواد کيفرخواست زندانی و قطور کردن پرونده وی ،دادگاه تمامی ھم و غم بازجو و بازپرس در شھر اصفھان

  .بود

   به ھر شکلئیااقرار گرفتن از وی تحت شکنجه ھای قرون وسط

  !که مورد پذيرش متھم قرار گرفته باشد يا نه افزودن اعترافات ھم پرونده ھای زندانی صرفنظر از اين

تبديل  ابتدائی ترين حقوق انسانی و فردی به يک اتھام مستحق مجازات که حتی اين موارد بر طبق قانون اساسی 

  .جمھوری اسالمی نيز قابل پيگرد نبود
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  !و تمايالت خود متناسب با شرايط سياسی اجتماعی و ملزومات تداوم حاکميت در پرونده متھمانافزودن فرضيات 

 ،ثيرگذاری بر سياست عمومی سازمانأ صرفنظر از جايگاه تشکيالتی آنان و ميزان ت،تمامی ھواداران سازمان ھا( 

  )عضو و يا کادر سازمانی محسوب می شدند 

 اطالع ،ايجاد تشکيالت( نده سازی برای زندانی طی اقامت در بازداشتگاه ھا افزودن به موارد کيفرخواست با پرو

 تحريک به ھمبستگی و ، رساندن اطالعات به خانواده ھا، ارتباط با تشکيالت خارج از زندان،گيری و اطالع رسانی

  ! دفاعياتنام ه  واضح بود که مقوله ای بًدر پی چنين شرايطی کامال...) جمعی و ه اقدام به ورزش دست

  :بی معناست و آنھم به چند دليل ساده! در چنين بيدادگاھی

  .خالف خواست و تمايل متھمين غيرعلنی برگزار می شد

  .انجام می پذيرفت) دفاع از خود ( بدون اطالع قبلی و آمادگی متھمين برای ! دادگاه

  .منتقل شده بودند!  و به محل دادگاهمتھمين از حق انتخاب وکيل و يا حتی از داشتن وکيل تسخيری محروم بودند

  .از مفاد اتھام و کيفرخواست بی اطالع بودند! متھمين تا مقطع حضور در دادگاه

اعترافات افراد ديگر مندرج در کيفرخواست تحت شکنجه ھای جسمی و روحی گرفته شده بود و طبق قوانين بين المللی 

  .و حقوق بشر از اعتبار قانونی ساقط بود

  .صفه در محل حاضر نبودت منأھي

  فاقد منشی برای ثبت دفاعيات متھمين بود! دادگاه

 تمامی از حقوقی بودند که ،عنوان کيفرخواست از جانب بازپرس مطرح می شده اتھامات مندرج در پرونده ھا که ب

  .رده می شدند در قانون اساسی جمھوری اسالمی به شکل ماده يا تبصره رسميت داشتند و از حقوق شھروندی شمیبخش

  )در دادگاه جای متھم و شاکی عوض شده بود ( 

 ،در حقيقت امر کسانی که در ھيبت و جايگاه دروغين قاضی و دادستان در معنی مدافع حقوق مردم ظاھر شده بودند

قدام کرده  شکنجه و کشتار فرزندان آنان ا،افرادی بودند که عليه مردم و حقوق ابتدائی آنان برخاسته و به زندانی کردن

  !بنابر اين مقوله دفاعيات به ھمان اندازه بی معنی بود که تشکيل چنين دادگاھی. بودند

خود را بشنود و در طول بازپرسی ھا ! بازپرس که مرتضی نامی بود و عادت نداشت حرفی خالف عرايض و فرضيات

  :را آغاز کردن يفرخواست م ک،برای اثبات ھجويات خود از ضربات سيلی و فحاشی عليه متھم بھره می برد

  :خواندن و نوشتن و اشاعه نظرات در قالب

  محاربه با خدا و پيغمبر و ائمه اطھار

   واليت فقيه و حاکميت جمھوری اسالمی،اقدام عليه نايب امام

  اقدام برای براندازی

  ارتداد از دين مبين اسالم

  کفر و الحاد

  ه کارگرعضويت در سازمان محارب و مارکسيست لنينيستی را

  خواندن نشريه و اعالميه

  نشر و پخش مکتوبات سازمان

  ....و
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 سيزده مورد شمرده شد که در حقيقت امر جز بيان عقيده و نظر و استفاده از ابزار الزم موجود برای اشاعه آن ًمجموعا

  .تعريف ديگری نداشت

انبان به راه افتاديم و خالف انتظار اينبار ما دو پس از اتمام نمايش دوباره به ھمراه زند.  کردمتأئيدخواندن و نوشتن را 

نفر را به بند يک منتقل کردند و حتی اجازه جمع کردن وسايل به ما داده نشد و ساعاتی بعد وسايل ما به اين بند منتقل 

  .شد

 اين اتاق ھا . بود به طول حدودا پانزده تا بيست متر که در دو طرف آن چندين اتاق قرار داشتئیاين بند شامل راھرو

اکثر زندانيان را ھواداران سازمان . سر می بردنده در ھر اتاق ھفت يا ھشت زندانی ب.  سه طبقه بودئیشامل تخت ھا

 اقليت و کومله تشکيل می ، سھند، سازمان پيکار،مجاھدين و متعلقين به سازمان ھای چپ راديکال از جمله راه کارگر

  .سر می بردنده مکرات کردستان نيز در اين مکان بدادند و تنی چند از ھواداران حزب د

 محل نگھداری ،سر ببرد و اتاق کنار و نزديک ميز نگھبانه  می کرد که چه کسی و در کدام اتاق بايد بتعيينزندانبان 

فراد ساکن زندانبانان بند در تمامی اوقات ا. مرا نيز به اين اتاق منتقل کردند. زندانيانی بود که حساسيت برانگيز بودند

  .اين اتاق را زير نظر داشتند و کوچک ترين حرکتی از چشم آنان مخفی نمی ماند

.  اين بند بود و خشونت و ايجاد درگيری لفظی با زندانی ھميشه چاشنی رفتاری وی بودمسؤول ًحاجی بوذری ظاھرا

از . ان زندانيان غفلت نمی کردحاجی بوذری در طول مدت نگھبانی خود لحظه ای از يافتن تشکيالت و سازمان در مي

وحشت وجود تشکل در ميان زندانيان سياسی و تالش شبانه روزی برای کشف آن کارش به جنون کشيده بود و از اين 

  . نبودئیکابوس ھيجان برانگيز او را رھا

م به حکم درگيری لفظی وی با من و سپس اعتراض. خود به سراغ زندانی می آمد و بحث و توھين را شروع می کرد

داد تا زندانی سکوت خود  آنقدر ادامه می. با تالشھای او به اتھام جديد ايجاد تشکيالت در بند ھمراه شد! صادره دادگاه

  . را بشکند و به درگيری لفظی منجر شود

سپس محدوديت ھای . ين باالتر ارائه می دادمسؤول گزارش تھيه می کرد و به ،سپس ساعاتی پشت ميزش می نشست

 ،کاردستی ممنوع می شد. درب اتاق ھا بسته می شد و زندانيان ممنوع المالقات می شدند. شتری را تدارک می ديدندبي

  .ھواخوری محدودتر می شد و ارسال نامه به خانواده ھا متوقف می شد

 حساسيت .بند يک نيز به بند سرموضعی ھا معروف شده بود و امکان استفاده از ھواخوری در آن بسيارمحدود بود

  .زندانبانان نسبت به زندانيان بسيار زياد بود

 چھره ز اصفھان آيت هللا طاھری و کشتی گير معروف سنگين وزن اصفھان اۀسيدفخر طاھری پسر عموی امام جمع

رغم تمامی فشارھای روحی که بر وی وارد  علی. ين زندان بودمسؤولھای حساسيت برانگيز بند در نظر زندانبانان و 

در واقع سپاه به علت .  بسيار شوخ و سرزنده بود و وجودش برای ھم اتاقی ھا نقطه قوت و روحيه دھنده بود،می شد

 بود که او را به  مصمم،وابستگی خانوادگی اين فرد با امام جمعه اصفھان و شھرت وی در نزد شھروندان اصفھانی

  .د می کردندفزايد و در پی اين امر فشار مضاعفی بر وی وارصفوف توابان بي

دو نفر از زندانيان از ھواداران حزب . به اتاقی فرستاده شدم که عالوه بر سيد فخر طاھری پنج زندانی ديگر آنجا بودند

پاسداران به بھانه ھای مختلف به اذيت و آزار سيد فخر می پرداختند و به حدی عرصه را بر . دمکرات کردستان بودند

اما با ورود ما به بند و تشويق سايرين از . ن می آمدئي تخت خود که در طبقه سوم بود پااو تنگ کرده بودند که بندرت از

  . سيد فخر نيز در ورزش گروھی حضوری فعال يافت،سوی من و دو زندانی ديگر به ورزش
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 از چندی نگذشت که در پی گزارش يکی از توابان بند و پيگيری حاجی بوذری و توطئه ای از قبل طراحی شده سه نفر

تفکيک ساعات ھواخوری و ورزش ميان . ما را برای بازجوئی خواندند و ما متھم به ايجاد تشکيالت در بند شديم

  .عنوان محور اتھام قرار دادنده زندانيان مذھبی و چپ را ب

 ھای مکرر و ئی از بازجو، در بند يک زندان دستگرد را به عھده گرفته بود،موريت کشف تشکيالتأبازپرس که م

ولين زندان جنبه سؤکه در نظر م اين اقدامات بيش از آن. جداگانه از ما سه نفر نتيجه ای نگرفت و پرونده بسته شد

 از زاويه پيشگيری از آن اھميت داشت و نشانگر وحشت و نگرانی رژيم از اتحاد ھمبسته ،کشف تشکيالت داشته باشد

  .زندانيان بود

ادر نبود و کمتر زندانی سياسی را می توان سراغ گرفت که در طول زندانش خودکشی در زندان ھای رژيم پديده ای ن

ھنوز چند ماھی از خودکشی در بند سه نگذشته بود که سيدفخر پس از بازگشت از مالقات . به اين امر فکر نکرده باشد

  . روحيه داد و مغموم روی تخت خود رفت و دراز کشيدتغييريکباره 

ھرگز وی را تا .  که برايمان تازگی داشت شديم و از شوخی کردن با وی خودداری کرديمھمه ما متوجه اين دگرگونی

پس از مدتی از اتاق بيرون .اين حد پريشان و افسرده نديده بودم و اين نشان از غيرعادی بودن وضع روحی او داشت

  .ی ماند باق،رفت و اتاق ھمچنان در سکوت غم انگيزی که ناشی از دگرگونی روحی سيدفخر بود

از ادامه و تشديد سرفه . چند لحظه ای نگذشته بود که از حمام بند که مجاور اتاق ما بود صدای سرفه ھای شديدی شنيديم

که با نگاه به ھم اتاقيم در اينمورد اشاره کردم ھر دو به سمت حمام  ھا متوجه غيرعادی بودن آن شديم و پس از آن

 او را ،چيزی نيست خوب می شود: که می گفت رغم اين  سياه شده بود و علیدويديم و سيد فخر را که از شدت سرفه

  .کشان کشان به سمت ميز زندانبان برديم و غير طبيعی بودن اين سرفه ھا رابه وی گوشزد کرديم

 و پس از اين واقعه بند تا روزھا در شوک. زندانبان وحشت زده ساير پاسداران را مطلع کرد و سيدفخر را خارج کردند

  . فرو رفت،نگرانی از وضعيت وی که گفته می شد در بيمارستان است

اقدام به خودکشی کرده بود و در ھمان لحظات بخشی ) واجبی ( سيد فخر پس از حمام رفتن با سرکشيدن داروی نظافت 

  .از آن به مجرای تنفسی اش پريده و باعث سرفه ھای شديدش شده بود

ه درون بند آمدند و با فحاشی و کتک زدن زندانيان ھمه را به ھواخوری ھل دادند و پس از مدت کوتاھی زندانبانان ب

جو و بازرسی وسايل  و آنھا در پی يافتن وصيت نامه سيد فخر بودند و در کنار آن به جست. درب را از داخل بند بستند

  .شخصی سايرين می پرداختند

سيدفخر طاھری از . زھای بعد و به ھمين شکل ادامه يافتجو در رو ووصيت نامه وی را ھرگز پيدا نکردند و جست

  .دستگيری ھای سال شصت بود و بيش از دو سال از حکم پنج ساله اش را سپری کرده بود

شو داده و به خونريزی معده  و پس از ده روز بستری بودن در بيمارستان که بارھا معده اش توسط پزشکان شست

چھره اش سياه و کبود شده بود و . بيش از پانزده کيلو وزن کم کرده بود. بند منتقل کردند به ً او را مجددا،منجر شده بود

به سختی نفس می کشيد اما با ديدن ما لبخند ھميشگی اش بر لبانش نقش بست و به شوخی با . رفته داشت چشمانی گود

  .زندانيان پرداخت

با امام جمعه اصفھان تحت فشارھای ضدانسانی سيدفخر طاھری به واسطه شھرت ورزشکارانه و خويشاوندی اش 

وی شرافتمندانه زندگی کرد و در صف طويل اعدام ھای دست جمعی مرداد و . مزدوران رژيم در اصفھان قرار داشت

  .شھريور ماه سال شصت و ھفت در شھر اصفھان قرار گرفت و در يادھا ماند
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ن انجام می گرفت و سپاه از اين طريق می توانست ولفيسط تمالقات با خانواده ھا از پشت اتاقک ھای شيشه ای و تو

  . با اعضای خانواده تابع رعايت نکات بسياری بودصحبتل کند و به اين ترتيب و ھا را کنترصحبتبرخی از 

. از جمله اين نکات خبر رسانی و خبرگيری بود که خانواده ھا نيز پيش از شروع مالقات يکديگر را مطلع می کردند

 گاھی نيز به مناسبتی مالقات حضوری نيم ساعته در محوطه باز ورودی زندان داده می شد و تبليغات زيادی نيز ھر از

  .حول و حوش آن صورت می گرفت

    از کتاب سيمای شکنجه  

  

 

 
 


