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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١۶ می ١٩

 بخش اول - ٢٠٩ بند - زندان اوين - شصت ۀدھ

  
ھجوم رژيم به نيروھای چپ و دمکرات ضعف ھای نيروھای اپوزيسيون را عريان تر کرد و نشان داد که بسياری از 

 بودند که نه در ارتباط با مسايل ضروری و مبرم ئی بحث ھا، ايدئولوژيکۀمباحثات جريانات سياسی در قالب مبارز

ست و گره ھای ذھنی خود را به جای شناخت و درک سياسی کشور بلکه تمايالت روشنفکرانه و انتزاعی است که خوا

اين تمايل در عمق . صحيح از اوضاع سياسی می گذاشت و انرژی ھواداران و اعضای خود را به بيراھه می برد

  .خودی و غير ارادی يافته بوده ضعف ھا و کاستی ھای جنبش عمومی قرار داشت و خصلتی خودب

  از کتاب سيمای شکنجه

*****  

  انتقال به اوين

. زندانيانی نيز بودند که در ليست مالقات قرار نداشتند. ندروز مالقات با خانواده ھا بود و زندانيان بند ھمه به صف شد

اسم من در ليست مالقاتی ھا نبود .  زندانيان شھرستانی بودندًاين عده معموال. ممنوع المالقات بودند و يا مالقاتی نداشتند

. قات حضوری بودخالف انتظارم اين مال! مالقات داری: ولی پس از مدت کوتاھی زندانبان اسم مرا صدا زد و گفت

 نيم متری ما ايستاده بود و بوی عرق تنش ھم ۀپاسدار ھمراه من که در فاصل.  زمانی بودندۀگويا منتقل کنندگان در مضيق

  . کنم و سپس بايد وسايلم را جمع کنمصحبتتوانم  تنھا پنج دقيقه می:  گفت،به مشام می رسيد

. من نگاه می کردنده  آن تکيه داده بودند و بۀو لباس شخصی به بدندر کنار درب ورودی ماشين بنزی ايستاده بود که د 

  .نظر نمی رسيده اوضاع عادی ب
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اما .  سپاه کمترين اطالعاتی از فعاليت ھای سياسی من در تھران نداشت، ھای انجام شده در اصفھانئیدر طول بازجو 

که پيش   با توجه به اين، اوين پوشيده نيستخصوص اطالعاته واضح بود که اين نکته بر عناصر رژيم در تھران و ب

 و سپس خبرگرفته بودم که يکی از ، تعداد زيادی از دوستان نزديک و رفقايم دستگير شده بودند،از بازداشت من

 و تشکيالتی من در دفتر علنی دانشگاه ھا به نام اسماعيل با بازجوھای جنايتکار ھمکاری کرده ئیارتباطات دانشجو

    .اين ھميشه احتمال منتقل شدن به تھران را می دادمبنابر . است

 آنان ھمراه پاسدار به بند ۀبا ايما و اشاره به خانواده ام فھماندم که به تھران منتقل می شوم و در مقابل چشمان وحشتزد

ً ام را حدوداخانواده .  وسايلم را در حضور وی جمع و پس از روبوسی با تعدادی از زندانيان بند را ترک کردم،آمده

    .نزديک به يک سال بعد در ھمين مکان مالقات کردم

به محل دادستانی اصفھان رسيديم و يک . ان لباس شخصی تحويل داده شدم و با ماشين به سمت شھر راه افتادندمأموربه 

بند زدند و به ما زندانی ديگر را نيز داخل ماشين کردند و دست ھای ما را از طرفين به دستگيره ھای درب ماشين دست

    . کنيمصحبتديگر نبايد  گفته شد که با يک

رفيق ھمراھم که .  ما را به سمت تھران بردند،در ميان راه پس از توقفی کوتاه که در مرکز سپاه پاسداران قم انجام شد

ر سلول و بدون آفتاب نظر می آمد که ماه ھا ده  چھره ای سفيد و رنگ پريده داشت و ب،ساعاتی پيش با او آشنا شده بودم

    .و نور کافی گذرانده است

. من فھماند که از ھواداران سازمان ھای چپ استه  ھا و لب زدن ھا در مسير بۀبسيار آرام و فکور بود و از اشار

مدت ھا بود . احساس نزديکی عجيبی با او می کردم که ناشی از سرنوشت و تفکر مشترکمان بود و اين تازگی نداشت

 ھرگز آنھا را ً و شرکای مرس زنی خود در اتاق ھای مجاور که بعضا، ھم سلولی ھا،ن احساسی با ھمبندی ھاکه چني

  . داشتم،نديدم

ساعت ھا تالش می کرديم تا چند جمله ای را از طريق کوبيدن به ديوار که از نظر ما منفورترين عنصر ھر ساختمانی 

 به اين دليل مجازات شده بوديم و بر محروميت ھايمان افزوده شده بود ًا ميان خود رد و بدل کنيم و بارھا و مکرر،بود

  .ديگر را زير ضرب جانيان در قدرت نمی برديم اما يک

براستی چه چيز سوای آرمانخواھی و اعتقاد به خيل بيکران پابرھنگان و محرومان جامعه و پايبندی به خصايل انسانی 

 به ً به زندان اوين وپس از چند ھفته مجدداءين به يکديگرنزديک کند؟ اين رفيق ابتداو حقوق آنان می تواند افراد را اينچن

  .مدتھا بعد وی را در بند چھار اين زندان ديدم. زندان دستگرد اصفھان منتقل شد

ه چوقت و تا اين اندازه به نظرم زيبا نيامد  اصفھان را طی کرده بودم ولی ھی–پيش از دستگيری بارھا مسير تھران 

 و شکنجه ھای جسمی و روحی ئیاز سوئی اين انتقال می توانست نويد شروع مجدد بازجو. احساس عجيبی داشتم. بود

 چه در عھد ستم ،منتقل می شدم که در آن ھزاران حماسه آفريده شده بود)) زندان اوين (( باشد و از جانبی ديگر به 

رت آزاديخواھان و مرکز نگھداری دشمنان سرسخت ظلم و ستم محلی برای اسا. شاھی و چه در حاکميت استبداد مذھبی

 آن؟ برابر قرارگرفتن با زندانيان سياسی ۀحس کنجکاوی؟ تمايل به تجرب. اجتماعی از سوی رژيم ھای ضد مردمی

     و چھره ھای آشنا؟ءاوين؟ احساس افتخار و سربلندی؟ حس پايبندی به آرمان ھا؟ شوق ديدار با رفقا

که شايد در اين مکان موفق می شدم  خصوص آنه ب. چه بود نزديک شدن به زندان اوين نگرانم نمی کرددانم ھر  نمی

در واقع جمھوری اسالمی از   .تعدادی از رفقای دوران کار سازمانی مشترک را ببينم و از سرنوشت آنھا مطلع شوم

ت فرزندان اين مرز و بوم در اوين بھره  مقاومۀتمامی امکانات حکومتی خود و ابزار سرکوبش در جھت شکستن حماس

    . خود اعتراف کردئیگرفت اما ھرگز موفق نشد اين فريادھا را خاموش کند و سالھا بعد با قتل عام آنان به شکست نھا
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وارد اتاق .  بزرگی قرار گرفتيمۀدر مقابل پرد. ماشين پشت درب بزرگ ورودی اوين توقف کوتاھی کرد و داخل شد

 ما را به ھمراه خود از پرده عبور دادند و ،پس از چشم بند زدن. م و مشخصات کامل ما را يادداشت کردندنگھبانی شدي

    . وارد شديم،بعد از طی مسير در محوطه ای باز به ساختمانی که چند پله به سمت باال می خورد

پس از ساعاتی دو پتوی . وميت داشت اين روش برخورد با زندانی سياسی عمً نگھداری بود و تقريباراھرو اولين مکان

 فريادھا و ،رفت و آمدھا. تمامی شب را بيدار بودم. سربازی به من دادند و می بايستی که شب را در آنجا بسر می بردم

    .اتفاقاتی بودند که آن شب شاھد خاموش آن بودم... التماس زنی که شکنجه می شد و 

 واقعی بنيادگرايان در حکومت را پشت ۀ را ديد و چھرئیچنين صحنه ھاعنوان يک زندانی سياسی می توان ه تنھا ب

  .نقاب روحانی شان لمس کرد

 پنجاه و شش در ابعادی به ۀسلول کوچکی واقع در بند دويست و نه با شمار. فردای آنروز مرا به سلول منتقل کردند

 کوچک با آب سرد ئیوالت فرنگی و يک دستشو از آن را تئیفضا. بزرگی صد و ھشتاد سانتی متر در دو متر و نيم بود

    .و گرم گرفته بود و شوفاژی در ديوار تعبيه شده بود

ن نور آھواکشی روی ديوار بود که عمل نمی کرد و در باالی يکی از ديوارھا پنجره ای وجود داشت که به علت کثيفی 

بود که ھر دوی آن ھا از بيرون بسته می ب سلول دارای دو شکاف در. لول به زحمت به داخل می خزيدبيرون از س

ل و برای کنتر،شکاف باالئی که مربع شکل بود. شدند و شکاف پائينی تنھا منفذ عبور و تعويض ھوای سلول بود

 زندانيان مورد استفاده قرار می گرفت و شکاف پائينی و مستطيل شکل برای ورود و خروج بشقاب ۀناگھانی و سرزد

    .دن سيگار مورد استفاده قرار می گرفتغذا و دارو و روشن کر

 پنج نفر شديم و در اين مکان کوچک و با اين ًچھار زندانی ديگر در سلول بودند و با وارد شدن من به سلول مجموعا

    .سر برديم و نوبتی می ايستاديمه ابعاد برای مدتی ھفت نفره ب

اسماعيل . نظر می رسيده ار خوش مشرب و سرحال ببسي.  اسماعيل حبشی بود،اولين فردی که خود را معرفی کرد

 زندگی در سلول و ۀ ھا و نحوئی تجارب خيلی زيادی از چگونگی بازجو،))رژيمه (( حبشی شمالی بود و زندانی دو 

رامی و مھربانانه ما را آھر روز صبح زود و پيش از ديگران بيدار می شد و به . حفظ سالمت جسمی و روحی داشت

    .د و ورزش جمعی را شروع می کرديمبيدار می کر

در . زمانی که تعداد مان ھفت نفره شد اين ورزش را در دو تيم انجام می داديم زيرا فضای حرکت دست ھايمان کم بود

 بايستی که توالت رفتن در حضور ديگران انجام می شد و بدون استثناء تمامی تازه وارد ھا در دو سه روز ئیچنين فضا

ل زياد از جمله خجالت کشيدن يا عادت نداشتن از تخليه روده ھای خود در حضور ديگران خودداری می اول به دالي

  .ناچار در حضور ديگران روی آن می نشستندبه کردند و سپس از دل درد شديد 

بود )) حرمتی پور((ز وابستگان به گروه  ا،اسماعيل که متحمل شکنجه ھای ساواک و رژيم جمھوری اسالمی شده بود

 اما ھمچنان ،دانست که اعدام می شود او می. اتمام رسيده بود و منتظر اجرای حکم خود بوده و بازجوئی ھايش ب

از وصيت ھای او اين بود . خنده و شوخ طبعی عادت ھميشگی او شده بود.  شاد و بذله گويش را حفظ کرده بودۀروحي

  را نشان میءتعارف کنند و اين عمق تنفر اسماعيل از ريای رژيم فقھا)) انجير((، جای خرماه که در مراسم ختمش ب

    .اسماعيل حبشی پس از مدت کوتاھی به بند عمومی منتقل و سپس اعدام شد. داد

در دشت مغان کار می کرد و در ميان .  از تجربه در اين زمينه داشتئیدنيا. علی رحمانی مھندس کشاورزی بود

 منطقه از شھرت و محبوبيت بسياری برخوردار بود و حرفش در ميان آنان سند محسوب می کارگران کشاورزی اين

ه دست و در پی آرمان خود به اسلحه ب. از عناصر کليدی تشکل ھای خودجوش اين مکان پس از سقوط شاه بود. شد
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تگير و به زندان اوين  دسئیھمراه رفقايش از اتحاديه کمونيست ھا به جنگل ھای آمل می رود و پس از درگيری ھا

    .منتقل می شود

علی نيز با عالقه و نظمی خاص .  کالس درس کشاورزی صنعتی برقرار بود،در طول چند ھفته ای که با ھم بوديم

  .دانسته ھای علمی خود در امر کشاورزی را به ديگران منتقل می کرد

 رزمنده و متعھد که در ابتدای جنگ ، پرشور،ست ھا کمونيۀھم سلولی ديگرمان جوانی بود باز ھم از ھواداران اتحادي

 سالح ھای نيمه سنگين تبحر ۀخانمان سوز با عراق به دفاع از آخرين پايگاه ھای خرمشھر پرداخته بود و در زمين

از اعضای جنگل اين تشکل بود و مدتی پس از . او فريدون سراج نام داشت و به منوچھر آر پی جی ملقب بود. داشت

    .از سلول ما تيرباران شدانتقال 

رغم  زندانی ديگر متھم به ھواداری از جريان اقليت بود که شکنجه ھا را پشت سر گذاشته بود و اتھامات را علی

بر اساس اين داده ھا احتمال آزادی وی . شکنجه ھای رنگارنگ نپذيرفته بود و سپاه ھم مدرکی عليه او در دست نداشت

 يکماه با ًجوانی بود با تجربه ای گران و باورنکردنی و مجموعا. زاد شده استآ يافتم که يک سال بعد اطالع. رفت می

    .ھم بوديم

 نفرت از ارتجاع و وحوش حاکم حس ھمبستگی و حفظ ، ما تحميل شده بودررغم فضای تنگ و غير انسانی که ب  علی

ھمين امر باعث می شد که اين پاک باختگان در . روحيه برای تداوم مقاومت را در ميان زندانيان دوچندان کرده بود

 ساعت ھا به بحث و مجادله ،که به اين فکر کنند که چند روزی بيش از زندگی پر بارشان نمانده است سلول پيش از آن

 ۀ استبداد افسار گسيختۀحول صحت يا عدم صحت خط مشی تئوريک سازمانی خود و راھھای خروج از تسلط دوبار

  .ند و بر توان سياسی تئوريک خود می افزودندحاکم می پرداخت

 ميل به اتحاد زندانيان صرفنظر از تعلقات سازمانی شان ،ترديدی نبود که ھر چه سرکوب در زندان ھا شدت می يافت

 ۀ و دورشدن از اختالف سليقه و ايدئولوژی و يا تمايالت سازمانی در عرصئیھمانطور که اين ھمگرا .افزوده می شد

  .رنگ تر می شدجامعه کم

ھجوم رژيم به نيروھای چپ و دمکرات ضعف ھای نيروھای اپوزيسيون را عريان تر کرد و نشان داد که بسياری از 

 بودند که نه در ارتباط با مسايل ضروری و مبرم ئی بحث ھا،مباحثات جريانات سياسی در قالب مبارزه ايدئولوژيک

اعی است که خواست و گره ھای ذھنی خود را به جای شناخت و درک سياسی کشور بلکه تمايالت روشنفکرانه و انتز

اين تمايل در عمق . صحيح از اوضاع سياسی می گذاشت و انرژی ھواداران و اعضای خود را به بيراھه می برد

  .خودی و غير ارادی يافته بوده ضعف ھا و کاستی ھای جنبش عمومی قرار داشت و خصلتی خودب

اسامی ھمه را . و ما ھم پشت به درب ورودی کرديم)) رو به ديوار: ((درب سلول کوبيد و گفتحکم به زندانبان با ت

 ۀ شکنجۀکس نمی دانست و اين بی اطالعی ادام به کجا؟ ھيچ. ھمه مھيای رفتن شدند. خواند ولی نام من در ليست نبود

می توانست انتقال به بند )) ی جیمنوچھر آر پ((، علی رحمانی و فريدون سراج برای اسماعيل حبشی. روانی بود

    .عمومی و يا پای چوبه دار معنی شود

 کودکان بی تاب بود ۀ که شنيده می شد صدای گريئیتنھا صدا.  سلول را پر کردئی تنھاۀپس از رفتن آنھا سکوت و ساي

ت نگاه کنی و يقين  ھم سلولی ھايۀھيچ چيز دردناک تر از آن نيست که در چھر. که از راھرو مجاور بگوش می رسيد

 به جرم آزاديخواھی و دفاع از حقوق محرومان ،داشته باشی که چند صباحی ديگر به دست جالدانی از تبار الجوردی

  .تيرباران و به مرگ محکوم می شوند
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 با خصوصيات برجسته و انسانی آن ھا آشنا می ، به آن ھا انس می گيری،ھفته ھا و ماه ھا با آن ھا زندگی می کنی

 زخم ھای شان را تيمار می کنی و اطمينان داری که رژيم استبدادی حاکم حق زندگی کردن و زنده ماندن را از ،شوی

    .آنان بزودی سلب خواھد کرد

ھنوز صدای دلنشين و گرم اسماعيل در گوش ھايم می پيچد که ما را در سلول تنگمان به ورزش و نرمش جمعی تشويق 

يقين .راند و شوری دوباره در ميان ما به پا می کرد ه تنگ و باريک درب سلول بيرون میخمودی را از دريچ. می کرد

زندگی پربارش را . ايستاده مرد. زادی و برابری شتافتآ به مسلخ شيفتگان راه ،دارم که با ھمان شور و عشق به زندگی

    .زادی و حقيقت را بين آنان پراکندآبه پيشگاه پابرھنگان ھديه کرد و نسيم 

اينبار نيز به ھمان اندازه تلخ . ماه ھا در زندان سپاه و ھتل اموات آن را تجربه کرده بودم. اولين بار نبود که تنھا می شدم

 و پاسخ به پرسش ھای ئی پس از نرمش روزانه به احتمال بازجو،ھر روز صبح که بيدار می شدم. و ناگوار بود

    .احتمالی بازجو فکر می کردم

 ھمه ، فردا يا سه ماه ديگر، امروز، خواب و بيداری،در سالمت و بيماری.  ھمواره در دست بازجوھا بودابتکار عمل

 چگونه و به شکلی بايد ، چه زمان، می کردند در چه موردتعيينچيز به خواست وی بستگی داشت و آنھا بودند که 

سر می برد ه  مطلق بئیدر تنھا! نام متھمه  ب،نی انجام گيرد و زندانی سياسی بدون کمترين حقوق فردی و انسائیبازجو

    . ساعت عليه وی و به کام مزدوران رژيم می چرخيدۀو عقرب

    . ايمان به توده ھا و بالندگی فکر و آرمان خود بود، حفظ روحيه، ھوش،تنھا سالح زندانی سياسی

برو به : من گفته  بازجو ب،زجوئی باۀ ضرب و شتم و فحاشی و پاره کردن برگ،ال ھای مکررؤپس از دو ساعت س

 ،در واکنش به اين جمالت که پيوسته تکرار می شد. زندانبان مرا به سلول آورد و درب را بست! سلول و کمی فکر کن

    . شکنجه می انديشدً ورود به سلول به انتقال مجدد برای بازجوئی و احياناۀھر زندانی از لحظ

. اين بازجوئی يک ماه و نيم بعد انجام شد. بعدی و احتمالی را بررسی می کردمپس از بيدارشدن ھمه جوانب بازجوئی 

برای .  می کردند و اين مبارزه ای نابرابر بودتعيينھمه چيز را آنھا . اما می توانست سه ماه يا شش ماه ديگر انجام شود

برای .  به اين ميدان را داشته باشد که ھر لحظه آمادگی وروددبايمی زندانی چاره ای متصور نبود و در طی اين مدت 

    : جسمی و روانی تنھا اين راه ھا قابل تصور بودۀ بازجوئی و شکنجۀزندانی سياسی در برخورد با مقول

    ھمکاری با بازجو و تن دادن به خواسته ھای وی

    فريب بازجو

    مقاومت مطلق

    آميزه ای از فريب بازجو و مقاومت

  ريز از تحمل شکنجه ھای آناناقدام به خودکشی برای گ

    )توسل زندانی سياسی به ھر يک از اين راه ھامشروط و منوط به عوامل بسياری بودند ( 

     تجربه و ميزان آگاھی زندانی نسبت به مختصات و ماھيت رژيم،اراده

   حدود و ثغور و آگاھی از فنون شکنجه و فريب آنان، توحش جالدان و شکنجه گرانۀدرج

    )رکود يا اعتالی مبارزات جاری در سطح جامعه ( وند جنبش اعتراضی بيرون از زندان سطح و ر

     ايدئولوژيک–ضعف يا احاطه بر دانسته ھای سياسی 

  درک عينی و تجربی از فقر و فالکت در جامعه

  جو و آتمسفر مبارزاتی و عيار مقاومت در درون زندان
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  زيکی زندانی و سالمت بدنیتوانائی ھای ف

  ابستگی و تعلقات عاطفی و خانوادگیو

    ثير متقابل زندانيان بر يکديگرأت

    ... بازجوئی و دست کم نگرفتن بازجوھا و ۀآگاھی به پيچيدگی ھای مقول

  . تفاوت ھای موجود ميان زندانيان سياسی تحت بازجوئی بودۀاين مجموعه توضيح دھند

چھره اش را از زير . فحاشی نمی کرد. آرام و خونسرد بود. می آمدنظر ه اينبار بازجو فرد ديگری بود و چھل ساله ب 

من . با ھمان خونسردی تصميم می گرفت که زندانی به سلول باز گردد و يا به محل شکنجه منتقل شود. چشم بند ديدم

 و روی  در مقابل خودئیزنی با چادر مشکی و پسر جوانی که برگه ھا. تنھا زندانی تحت بازجوئی در اتاق نبودم

    .صندلی فلزی دسته دار داشتند و به آن خيره شده بودند نيز در آنجا حضور داشتند

ھمه . يکه خوردم. مرا روی صندلی نشاندند و يک دسته حدود پنجاه ورق سفيد روی صندلی و جلوی من قرار دادند

سال از دستگيری ام در اصفھان حدود يک . اصال چيزی برای نوشتن نداشتم. گفتنی ھای من شايد سه سطر ھم نمی شد

  : بارھا کنار صندلی ايستاد و گفت. گذشته بود و اين را بازجو می دانست

  بنويس ما ھمه چيز را در مورد تو می دانيم

  :گفتم

    اگر چنين است چه نيازی به بازجوئی من داريد؟

    :از کنار صندلی دور شد و پس از دقايقی با چند برگه آمد و گفت

    !ا کمی باال بزن و نگاه کنچشم بند ر

 ، و دوستان من در کنار آنھا به چشم می خوردءبه برگه ھا که شامل تعدادی تکنويسی کوتاه بود و اسامی تعدادی از رفقا

  .با ديدن اين برگه ھا بسيار شاد شدم. نگاه کردم

  ادامه دارد

 

 
 


