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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١۶ می ٢۶
  

 قسمت دوم - ٢٠٩ بند : زندان اوين:  شصتۀدھ
   

    
خواست ،و پيام آور مرگ فرزندان آگاه مردم بودند! طبيعی بود که بازديد جالدانی که خود باعث و بانی آبادی زندان ھا

 مجامع بين ، ارتباط مستقيم زندانيان با خبرنگاران،زندانيان نبود و آنچه که بيش از ھر چيز ضرورتش حس می شد

 جنايات رژيم در زندان ھای جمھوری اسالمی بپردازند و قطع ۀنب جاهالمللی و حقوق بشر جھانی بود تا به افشای ھم

ولين ؤبازديد ھای الجوردی و مس.  کشتار انسان ھا و آزادی کليه زندانيان سياسی را مطالبه کنند،فوری بازداشت ھا

    !يافتن قربانيان جديد و تداوم جنايت عليه بشريت. رژيم تنھا يک معنی می توانست داشته باشد

*****  

رغم اعمال درد و شکنجه بر آنان  بسياری از اين تکنويسی ھا از دو خط تجاوز نمی کرد و نشان می داد که علی

مثل ھميشه به ھنگام بازجوئی شاشم می آمد و فکر می کنم در مورد . اطالعات قابل توجھی از آن ھا کسب نکرده اند

چون ممکن بود که ھمين نياز طبيعی را عليه خود من اما از طرح قضيه خودداری کردم . اکثر زندانيان چنين بود

    . عمدا روی مثانه ام بکوبندًاستفاده کنند و مثال

ه پس از تعارف ب. را بردند و به تخت بستندن  تازه ای نيافت و ھمين باعث شد که مۀبازجو در بازجوئی از من نيز نکت

 برخی از ".  بود ضربه زدن را شروع کردند" افشان " يا " سه ال "با کابل که نمی فھميدم ! ھم و با گفتن بسم هللا

 آنھا ی افشان ترجيح می دادند اما من از ھر دورو شکنجه شدگان مجرب کابل سه ال را ب! یئزندانيان سياسی حرفه 

    ."متنفر بودم 
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قيم روی تخم چشم ھای  اول بدترين و دردآور ترين ضربه ھاست و انگار که مستۀپيش از اين تجربه کرده بودم که ضرب

! از بد حادثه. تمامی عضالت و انگشتان پاھايم را جمع کردم تا ضربه اول را از سر بگذرانم. زندانی فرود می آيد

تنھا بوی نم  در زير زمين بند دويست و نه. داد زدن را شروع کردم. ضربه عالوه بر کف پا روی ناخن ھايم نيز نشست

    .دادم نخواھد رسيده ن بود و ديگر ھيچ و تعدادی ھم اوباش و مطمئن بودم که کسی بو خون دلمه شده و فريادھای م

. تمرين زيادی داشتند. ی تر از ھمکاران اصفھانی خود بودندئنظرم حرفه ه شکنجه گرانی که در اوين کابل می زدند ب

. ياد نمی آوردمه اول اسم خودم را ھم ب ۀ ضربۀ قصد داشتم اين بار تعداد ضربه ھا را بشمارم اما پس از حادثءدر ابتدا

درازا ه  سه جلد کتاب جنگ و صلح تولستوی بۀدانم چند ضربه شد و چه مدت طول کشيد اما برای من به انداز نمی

    .کشيد

دستگير کرده بودند و ضمن شالق زدن از او می ! عنوان مشکوکه در زندان سپاه اصفھان سبزی فروشی را ب( 

  :پرسيدند که

 دين چند تاست؟ سبزی فروش ناگزير ھم در حين فحش ھای رکيکی که به شکنجه گران و سران رژيم حواله می اصول

    ! ) رحم و مروت، فرياد می زد که اصول دين دوتاست،کرد

اين کار باعث .  روی پاھايم می کوبيدندی مجبور به راه رفتن و دويدن کردند و ھر بار نيز با پا،را باز کردهن سپس م

را به راھرو اصلی بند ن در انتھا م. ی شد که پوست پای زندانی متالشی نشود و تحمل ضربات بعدی را داشته باشدم

    .آوردند و با دستبند به يکی از ميله ھای درب راھرو شماره پنج بستند

 راھرو ھای . از ميله ھای قطوری ساخته شده بود،موازات يکديگر به راھرو اصلی وصل بوده درب راھروھا که ب

شنيده بودم که در . يک حمام و برخی از راھرو ھا نيز مستراح داشت. فرعی ھر کدام شامل چندين سلول می شدند

 ، دربھای فرعی از دو سو بسته و درب سلول ھا باز بوده اند،دوران ستم شاھی و دستگاه سرکوب و شکنجه اش ساواک

    .سته بودنداما در اين لحظه راھرو ھا باز و درب سلول ھا ب

 درد ،پاھايم متورم و درد تا مغز استخوان ھا نفوذ کرده بود. به ھمين شکل مجبور به ايستادن شدم! پنج روز تمام نشدنی

يعنی ضربات مشت ! بر اين وضعيت می بايستی که از شکنجه ھای گذری. توصيف ناپذيری که از حد تحمل خارج بود

در راھرو نيز به بھانه ھای مختلف از جمله )  بازجوھایزندانبانان و گاھ! (رنوک خودکار رھگذران مردم آزاو لگد و 

    .نگاه کردن از زير چشم بند را ھم افزود

    .چرا اينجا وايستادی؟ و لگدی نثارم کرد و خنده کنان دور شد: حتی يکی از آنھا به من گفت

ت؟ روزانه سه بار و ھر بار برای پانزده دقيقه دستم خواب يا بيھوشی موق. از روز دوم به خوابيدن ايستاده عادت کردم

انتقال دائمی .  سلول خبری نبودۀدر راھرو از سکوت کشند.  بروم و غذا بخورمئیرا باز می کردند تا به دستشو

 زندانيان شکنجه شده برای تعويض پانسمان ۀ انتقال روزان، و شکنجه در انتھای راھروئیزندانيان به اتاق ھای بازجو

 ۀ صدای گري، رفت و آمد زندانبانان، شان توسط ضربات کابل به بھداری زندانۀخم ھايشان و اغلب پاھای ترکيدز

 به درب راھرو ھای ی زندانيان ديگری که در راھرو نشسته بودند و گاھ، خسته و بی حوصله،کودکان وحشت زده

    . ھمگی تحوالتی روزانه و مکرر بودند،ديگر بسته شده بودند

 پنجم مرا به سلول بازگرداندند و بعدھا شنيدم که يکی از اعضای سازمان اکثريت مدت بيست و پنج روز در روز

  .سر برده است و کوچکترين اطالعاتی در اختيار بازجوھا نگذاشته استه راھرو به حالت ايستاده ب

ان ھای کشورمان را عريان تر که ماھيت ضدبشری رژيم جمھوری اسالمی در زند چنين اخبار و اطالعاتی ضمن  اين

 مبارزاتی به ارمغان می آورد و از وجود مقاومتی خارق العاده در برابر سرکوبی ۀ برای زندانيان روحي،نشان می داد
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مقاومتی که بر عنصر حقيقت پای می فشرد و بر حقانيت و بالندگی نظری زندانی . افسارگسيخته پرده بر می داشت

 اوج توانائی انسان پيشرو برای مقاومت و سازش با شرايط غير طبيعی و ضعف رژيم ۀدھندسياسی مبتنی بود و نشان 

    . با انقالبيون اسير بودئیاسالمی در مقابله و رويارو

 پيشانی ورم کرده و ،درد شديد دستھا و پاھايم. پس از بازگشت به سلول مدت ھا برای نشستن و برخاستن مشکل داشتم

اما به ھر حال سلول امن تر از بيرون بود و ... که سرم با ميله ھا برخورد کرده است و  ر ايناز خواب پريدن با تصو

  .احساس راحت تری داشتم

 ئی مربع شکل و باالۀبازرسی از سلول ھا به روش ھای مختلف صورت می گرفت از جمله بازکردن ناگھانی دريچ

در طی ! کشی و جاسوسی بود و يا بازرسی رسمیدرب سلول که در ساعات مختلف صورت می گرفت و ھدف آن سر

  مدتی طوالنی که در اين سلول بودم يکبار اسدهللا الجوردی دريچه سلول را باز کرد و پرسيد که آيا خواسته ای دارم؟

بار ديگر نيز بجنوردی رئيس شورای . او چنين جوابی را از ھمه سلول ھای اين راھرو دريافت کرد. پاسخ منفی گرفت

ال و جوابی کوتاه ؤولين زندان درب سلول را باز کردند و پس از سؤتی از معممين و مسأقضائی رژيم به ھمراه ھيعالی 

  .به راه خود ادامه دادند

 از سلول ،و پيام آور مرگ فرزندان آگاه مردم بودند! طبيعی بود که بازديد جالدانی که خود باعث و بانی آبادی زندان ھا

 ارتباط مستقيم زندانيان با ،دانيان نبود و آنچه که بيش از ھر چيز ضرورتش حس می شد خواست زن،ھا و بندھا

 مجامع بين المللی و حقوق بشر جھانی بود تا در سکوت مرگ آور روابط عمومی داخلی حکومت و خفقان ،خبرنگاران

المی بپردازند و قطع فوری  جنايات رژيم در زندان ھای جمھوری اسۀ به افشای ھمه جانب،و سانسور حاکم بر جامعه

ولين رژيم تنھا ؤبازديد ھای الجوردی و مس.  کشتار انسان ھا و آزادی کليه زندانيان سياسی را مطالبه کنند،بازداشت ھا

    !يافتن قربانيان جديد و تداوم جنايت عليه بشريت. يک معنی می توانست داشته باشد

در غير اين صورت پرزھای پتوھای . سر می برده  انفرادی بقدم زدن در سلول زمانی ميسر بود که زندانی در

 تنفس را مشکل و قدم زدن را ،سربازی که کف اتاق را پوشانده بودند و سپس در فضای اتاق به پرواز می آمدند

    . مشترک و ھمگانی بودۀ زندانيان مشخصۀسرفه ھای مزمن ناشی از نشست اين پرزھا در ري. غيرممکن می کرد

تنھا عشق به زندگی و . مت جسمی و روحی در سلول ھای انفرادی از اھميت خارق العاده ای برخوردار بودحفظ سال

 ممنوع ، انفرادی، شکنجهئی،آغاز مجدد بازجو. آرمان خواھی می توانست انگيزه و توانمندی الزم را به زندانی بدھد

 کشنده بود اما راه ديگری نبود جز ،پايان رسانده بودمرا در اصفھان به  بار آن المالقات شدن در اوين برای من که يک

 با کمبود جا مواجه شده ،که خود بازجو ھا خسته شوند  روحيه و زمان کشی تا جائی،تالش برای حفظ سالمت جسمانی

    .و برای انتقال من به بندھای عمومی و يا به زندان دستگرد اصفھان اقدام کنند

 و ھنوز روی صندلی ننشسته بودم که پرسيد آيا من حرفی نو برای گفتن دارم؟ پس از  خوانده شدمئیدوباره به بازجو

به ھنگام کابل خوردن فرياد می زدم و اين يکی از راه . شنيدن پاسخ من با ناسزا مرا به اتاق کشانده و به تخت بستند

 روی سرم انداخت و با باسن روی برای جلوگيری از داد زدن ھايم يکی از آن ھا پتوی خيسی را. ھای کاھش درد بود

    .چيزی نمانده بود خفه شوم. سرم نشست

 ناسزا گفته و با پوتين ھايشان روی ،پس از مدتی ضربه زدن مرا باز و وادار به دويدن کردند و ھر بار که می ايستادم

فوتبالی شده بودم که چند نفره به مثل توپ . توان دويدن نداشتم و با ھر قدم استخوان ھايم تير می کشيد. پايم می کوبيدند

 تا ضربه گير شود و به شکستگی  عضالتم را منقبض می کردمءدر ابتدا. آن ضربه می زدند و سر آن دعوا می کردند

    .پس از مدتی توان آنرا نيز نداشتم. نجامدني
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 ضربه ،ت به زمين برخورد کنمرفتم با صور  يکی از آن ھا با پا محکم به پشتم کوبيد و زمانی که می، ايستادمًمجددا

دندان ھای پيشينم که اصل ضربه را جذب کرده بود و از . سختی به دندان ھايم خورد که تا چند روز خونريزی می کرد

    .مرور سست شدند و مدتی بعد در سلول با دست آنھا را کندمه  ب،ريشه شکسته بودند

ھمراه زندانبان به سمت بھداری و از ميان راھرو ه ب. وافقت شدپس از دو ھفته با تقاضای من برای رفتن به بھداری م

.  خود از زندانيان سياسی بود که به مداوای زندانيان می پرداخت،دندانپزشک که جوانی خوشرو و صبور بود. ھا رفتم

 "زير  تع" جنگی می ماند که جوانان در صف مقدم آن بودند و زخمی ھای آن اغلب از ناحيه پا ۀبھداری به صحن

مصدوم شده بودند و چھار زانو و يا روی باسن خود را روی زمين می کشانيدند و برای تعويض پانسمان خون الود 

    .پاھای خود در انتظار و يا در رفت و آمد بودند

اھرو  نيز در بيرون سلول ھا يعنی در رئی قرار می گرفت و در موارد استثنا٢٠٩ندرت در اختيار زندانيان بند ه دارو ب

نگھداری می شد و زندانی با بيرون کردن يک مقوا که به شکل فلش بريده شده بود از شکاف زير در توجه زندانبان را 

    .جلب و تقاضای دارو می کرد

تقاضای داروی مسکن از زندانبان به ھمان .  داروھای ضروری به افراد جلوگيری می شدۀبار بدين شکل از تحويل يک

 و آگاھانه درد را به مخالفان خود با روش نه قطع شکنجه و در واقع رژيم اسالمی عامداۀکه مطالباندازه مضحک بود 

    .می کرد! ھای گوناگون تحميل و تزريق

 ھای قبلی ئیپس از حدود پنج ھفته دوباره مرا خواستند و برای بازجوئی بردند و خالف دفعات قبل تنھا به تکرار بازجو

    .پرداختند

 خود ئی کمونيست ھا انجام می شد که آموزش ھا و تواناۀ توسط وحيد سريع القلم از اعضای تواب اتحاديئیجواينبار باز

 خيابانی و حضور در ئیرا فعاالنه و بی دريغ در اختيار مزدوران و شکنجه گران رژيم قرار داده بود و حتی به شناسا

    .نماز جمعه ھای تھران نيز می پرداخت

 افراد ديگری که به ھمکاری ۀاز جمل. دست ھمکاران جنايت کار فعلی اش شھيد شده بوده يع القلم ببرادر وی فريد سر

 سازمان راه کارگر در دانشگاه پلی تکنيک تھران بود که ئی يکی از افراد تشکيالت دانشجو،با بازجويان می پرداخت

عدادی از دانشجويان ھوادار سازمان در سال اسماعيل نام داشت و به ھمراه ت. مدت ھا با من دريک کميته فعال بود

 اعدام شدند و او از برکت خيانت به خود و رفقايش اکنون در ھيبت بازجوی من ًآنان عموما. شصت دستگير شده بود

  .ظاھر شده بود

 ءابتدا . نمی کردمء احساس شرم و حيا" اسماعيل "از من می پرسيد که چه کسانی را می شناسم؟ و من ھم از تکرار نام 

تا . باور کردنش برايم سخت بود. از شباھت لحن و صدايش شک کردم و سپس از زير چشم بند چھره اش را ديدم

لحظاتی پيش وی را در صفوف مبارزان متعھد می دانستم و رفيقی عزيز می شمردم و اکنون لحظه ای بود که بايستی 

  .س تنفر از وی را در خود بيدار کنم و احسامی کشيدمبر باورھايم نسبت به اين فرد خط بطالن 

ترديدی نبود که با توجه به مختصات سرکوب در زندان ھای رژيم ھمه چيز ممکن بود و حتی بازجو شدن امثال 

مثل فردی بودم که ايستاده و غافلگيرانه به پشت زانويش ضربه ای وارد . اسماعيل و از ھمين رو احساس عجيبی داشتم

. گفته ھا و خواسته ھای او بودم ن وارد شده بود و غرق در افکار پريشان خود و بی توجه بهشوکی آنی بر م. می شود

  .از روی صدايش حس می کردم که به کدام جھت فکر می کند و از زير چشم بند به او نگاه می کردم

. فسه ھای بايگانی بوددر پی يکی از اين موارد فردی را در کنار اسماعيل ديدم که مشغول رديف کردن پرونده ھا در ق

دوباره نگاه کردم و اين بار نيمرخ او را . نظرم آمده آشنا ب.  بلند و ھيکلی الغر داشتً قرمز و روشن  قدی نسبتائیموھا
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الت از روابط خودم بود که در نقش معاون جشوک وارده کامل تر شد و اين فرد نيز زمانی در بخش توزيع م .ديدم

  .اسماعيل بايگانی می کرد

.  برای حفظ اسرار اين دو نخورده و نکشيده بودمئیبه خودم دھھا فحش و لعنت فرستادم که چه کتک ھا و محروميت ھا

آميزه ای از کينه و نفرت اما نه به اين افراد که پيش از دستگيری می شناختم بلکه به رژيم و سيستم حکومتی متکی بر 

 مثل اسماعيل بازجو ئیدام و تيرباران شھرتش بود و از انسان ھا اع، سنگسار،سرکوب ھار و وحشيانه ای که شکنجه

    !می ساخت و از افرادی ھمانند کامبيز بايگان

 ئیاکنون ماه ھا از انتقال به اوين و نزديک به دو سال از دستگيری ام می گذشت و طی اين مدت اغلب تحت بازجو

سر برده بودم و گاھی پيش می آمد که عالوه بر افسردگی ه  حدود يک سال در انفرادی بًتا اين لحظه مجموعا. بودم

    . به سالمت عقالنی خودم نيز شک می کردم،شديد

ً تالش می کردم تا رباعيات خيام را مجددا. ياد آورده و دوباره حل کنمه به مغزم فشار می آوردم تا معادالت رياضی را ب

تم را از بيرون زندان زنده می کردم و به اعضای خانواده ام و خاطرا.... آوازھای بنان و پروين و . به خاطر بياورم

رفقايم که بھترين دوستانم بودند و ھر کدام توسط سپاه مرگ آوران اسالمی به سرنوشتی فجيع . رفقايم فکر می کردم

    .دچار شدند

ی خواندم و با خودم حرف  بلند آواز م، نکرده و آن را نشنيده بودمصحبتبرای شنيدن صدای خودم که مدت ھا با کسی 

 صدای پای زندانبان بود که غذا می آورد و دقايقی پس از تقسيم ، می شنيدم٢٠٩ که از داخل بند ئیتنھا صدا. می زدم

ن درب به آن می ئيزندانيان نيز سيگارھايشان را از شکاف پا. غذا با سيگاری روشن در برابر سلول ھا می ايستاد

 در قفس ھای تنگ و ،می زدند تا سيگار روشن شود و صدای کودکانی که در راھرو مجاور پکی عميق به آن ،چسباندند

  .تاريک آن رشد می کردند و در بھترين و حساس ترين دوران زندگی خود با خشونت آشنا می شدند

.  می گرفت سه بار در روز امکان کشيدن سيگار وجود داشت و ھفته ای يک بسته سيگار در اختيار زندانی قرارًعموما

اصالح سر و صورت ھر دو يا سه ماه يک بار در مقابل پرداخت پول انجام می گرفت و آرايشگر که از بيرون زندان 

 اما تکرار اصالح ،اصالح سر ھر زندانی حداکثر  پنج دقيقه طول می کشيد. الی پاسخ نمی دادؤ به ھيچ س،آورده می شد

وی توضيح داد که در مکانی اطراف ميدان خراسان مغازه .  من حرف بزندسر من باعث شد تا چند کلمه ای آرايشگر با

    .دارد و يک روز را در ماه به اوين می آيد

 آخر حدود چھل روز بود و مرا به اين تصور واداشت که بايستی بزودی تحولی در ئی زمانی ميان دو بازجوۀفاصل

از اين بابت خشنود بودم زيرا که . د عمومی منتقل شوموضعيت بالتکليف من صورت گيرد و حتی احتمال داشت به بن

 شان مطلع ۀتوانستم تعداد زيادی از رفقايم را ببينيم و از سالمتی جسمی و وضعيت پروند در صورت اين انتقال می

    . منجر شود، می توانست به آزادی مالقات با خانواده ام که گمان بر مرگ من داشتندتغييرکه اين  ضمن اين. شوم

 رفقايم را ، در انفرادی بودمً اکثرا،سر می بردمه  ب۵۶در طول مدتی که در سلول . طول انجاميده اين انتظار ماه ھا ب

دستم نمی رسيد و اخبار سياسی را تنھا با ه روزنامه ھای رسمی ھمچنان ب.  ممنوع المالقات باقی ماندم،ھرگز نديدم

گويا زندانبان فراموش می کرد پس از پخش اذان . ان دريافت می کردم تھرۀشنيدن بخش اول سخنرانی ھا در نماز جمع

    .بلندگو را خاموش کند و پس از دقايقی پخش آن قطع می شد

 شام و صبحانه ھيچ ۀسھمي.  ممنوع بود٢٠٩ زندانيان  بند ۀامکان خريد از فروشگاه زندان در حد اطالعات من برای ھم

جای کره و مربا دو تخم مرغ تقسيم می شد و سری از سيری بر بالين ه فته بتفاوتی نمی کرد و تنھا يک روز در ھ

    .اسارت می گذاشتيم و از درد معده نيمه شب از خواب بيدار نمی شديم
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 بسيار بد که گرسنگی مزمن را نيز به عنوان شکنجه ای ئی شکنجه و وضعيت غذائی،فشار روحی ناشی از بازجو

زخم معده .  باعث شده بود که اغلب زندانيان به بيماری ھای جھاز ھاضمه مبتال شوند،دائمی به زندانی تحميل می کرد

تايج آن  وجود خون تيره رنگ در مدفوع و درد کشنده و دائمی از نًيکی از رايج ترين بيماری ھای زندان بود که معموال

    .بود

اين ھا از کوچک ترين .  می گفتند" معده ای " پيشرفتگی آن ۀزندانيان مبتال به اين بيماری را صرفنظر از درج

معالجه و جلوگيری از پيشرفت اين بيماری به اشکال ابتدائی آن بر روی ديوارھای اکثر . امکانات درمانی محروم بودند

  . نوشته شده بود٢٠٩سلول ھای بند 

ب ساعتی آيک ليوان آب يک ساعت قبل از ھر وعده غذا و يک ليوان : خاطر داشته باشم چنين بوده نانچه درست بچ

پس از صرف غذا و اين تنھا داروی موجود و قابل دسترس در سلول ھا بود که آب لوله کشی داخل آن در اختيار 

حمل می کردند و به علت نخوردن بعضی از غذا زندانيان معده ای دردی جسمانی و مضاعف را ت. زندانی قرار داشت

    .شدت وزن کم می کردنده ھای تحريک کننده و مضر و دردآور زندان و محروميت خريد از فروشگاه زندان ب

 شکنجه محسوب می شد که برای خانواده ئیممنوعيت مالقات و بالتکليفی ھمانقدر برای زندانی سياسی تحت بازجو

 ۀکه جنب اين وضعيت بيش از آن. خبری از کشته شدن و يا در قيد حيات بودن فرزندانشان بی ۀھای آنان از زاوي

 گويای تشخيص و تصميم بازجو بود و به عنوان ، را داشته باشد" بيدادگاه ھای انقالب " يعنی صالحديد "قانونی "

    .وسيله ای برای درھم شکستن زندانی به خدمت گرفته می شد

 ممنوع المالقات بودن به عنوان عواملی کمکی و جانبی ،انی در درون سلول ھا بر زندانيان روۀ شکنج،فشار روحی

 اعمال استبداد فردی و جمعی در درون ،به عبارت ديگر. برای فشار به زندانی مورد بھره برداری قرار می گرفت

  . انجام می پذيرفت جامعهۀزندان ھا بر زندانيان سياسی عالوه بر حضور خفقان و سرکوب عمومی در عرص

 طبيعی است که از تمامی ،جامعه ای که اساس و بنيان چرخش و نظم آن مبتنی بر اعمال استبداد ھار و خشن باشد

 آنھا را زير چتر حمايتی خود می گيرد و ، الگوھای کوچک استبداد فردی می سازد،مزدوران و مواجب بگيران خود

    .عامدانه به پرورش آنھا اقدام می کند

حذف . حساب می آينده  مھم ترين ابزار سرکوب و حافظان نظام بۀدر زمر) بخوانيم مزدوران حکومتی ( اين افراد 

 تزريق فرھنگ استبدادی در جامعه توسط ۀتمامی حقوق فردی و انسانی زندانيان سياسی از سوی اين افراد در ادام

 حکومت و ملت را در حد شبان و رمه تعريف کرد و ۀحاکميت فردی در واليت فقيه تجلی يافت و رابط. حاکميت بود

 دمکراسی و احترام به ،ابزار استيالی آن چيزی نبود جز باورھای مذھبی و ريشه دار در جامعه ای که ھرگز آزادی

    .حقوق اوليه بشر را برای شھروندانش معنی نکرده بود

 به تبعيت از احکام واليت فقيه بر زندانی سياسی بازجو و شکنجه گران رژيم با استفاده از پوشش حمايتی حکومت و

 بازجويان مرزی نمی شناخت و حتی مرگ زندانی زير چنگال خونين ئیخودسری و خود را. احساس مالکيت می کرد

    .دنبال نداشته آنھا بازخواستی ب

 پنھان و يا ، و معنوی استبدادی که دھھا سال در محروميت از داشتن ابزار قدرت حکومتی تنھا به حمايت ھای مادی

 اکنون در پرتو عصيان عمومی مردم و سرنگونی ديکتاتوری شوم به ،آشکار خاندان پھلوی چشم دوخته بود

 خدای عزوجل را سپاس می گذاشت که ابزار سرکوب را در اختيارش نھاده است تا ،ابزارحکومتی دست يافته بود

    .انسانی در اين ابعاد عرضه کند خود را به جامعه ای ئیتوحش و بربريت قرون وسطا
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 باعث شد تا موقع ٢٠٩ت بازرسی به رياست بجنوردی در بند أيک جر و بحث کوتاه با زندانبان در حضور پر تعدد ھي

وقتی که او با اعتراض من مواجه . سوی من پرتاب کنده  زندانبان به جای تحويل بشقاب از شکاف در آن را ب،تقسيم غذا

 رو به ديوار گفت و با پوتين خود چنان محکم  بر ستون فقراتم کوبيد که لحظاتی بعد از باال آمدن ،کرد درب را باز ،شد

    . را شکر گزار بودم" خدای عزوجل "نفسم احساس خوشبختی می کردم و 

برابر تمايل به ابراز خشونت و حاکميت در .  کوچک ارتباط زندانبان با مخالف سياسی رژيم بودۀاين تنھا يک نمون

اعمال اينگونه خشونت ھا از جانب عوامل حکومت مذھبی صوابی .  که ھيچ حقوقی نداشت"مسلمان زاده ای گمراه "

    ... تيرباران انسان ھا و تجاوز به دختران آزاده و آگاه و ۀاخروی قلمداد می شد ھمانطور که عضويت در تيم جوخ

ن حکومت خدا بر ا مسلمان زادگان گمراه و مخالف" تجاوز به حقوق  اعمال خشونت وۀو تقدس فرد با درج! ميزان اعتقاد

 و " دينی ۀ فريض" در ارتباطی مستقيم قرار گرفته بود و در اعمال اين "روی زمين توسط ولی فقيه و شکنجه گرانش 

    . پاداش ھای دنيوی آن متجاوزان از يکديگر سبقت می گرفتندًطبعا

. اتمام رسيده بود و من انتظار انتقال به بند عمومی و يا به زندان دستگرد را می کشيدم ھا به ئی بازجوًپس از آن ظاھرا

 به عنوان ۵۶ھفته ھا از پی ھم می گذشتند و سلول . انتظاری کشنده که پايانی برای آن نمی توانستم در نظر بگيرم

    .مکانی فراموش شده به حساب می آمد

اعتراض کردم اما پاسخی جز دشنام . می کردند اما برای اين سلول ممنوع بود سلول ھای اطراف روزنامه دريافت ۀ ھم

حمام راھرو تنھا محل تردد مشترک زندانيان در اين راھرو . صدای اعتراض مرا زندانيان ديگر شنيدند. و طعنه نگرفتم

 به حمام " نجس و پاکی " ۀنزندانيان سلول مجاور روزنامه ھا را به بھا. حمام رفتن ھفته ای يکبار ميسر می شد. بود

ن ھا را در حوله پنھان و آ ۀمی آوردند و روی کوريدور و شوفاژ حمام پھن می کردند و من نيز پس از حمام کردن ھم

  . خشک کرده و می خواندم و سپس در مستراح سلول می انداختم،به داخل سلول می آوردم

ن سلول مجاور را از آنجا بردند و دريافت روزنامه به اين شکل قطع که زندانيا چند ھفته به ھمين شکل ادامه يافت تا اين

يک بار . در درون سلول تنھا کتاب موجود نھج البالغه بود که برای گذران وقت و زمان کشی دوبار آن را خواندم. شد

    .از سر و بعد از ته شروع کردم

که مادرم برايم بافته بود و مطمئن بودم که در ھر گره پلوری . قالب بافی را در بند يک زندان دستگرد ياد گرفته بودم

در يکی از نوبت ھای . اين کار را چندين بار تکرار کردم.  باز کردم و دوباره بافتم،آن اشک مادرانه ای نھفته است

    .حمام ھفتگی و پس از بازگشت به سلول متوجه درھم ريختگی وسايل شخصی خود شدم

ساعت ھا تالش کردم و با . مرا که قالب بود با خود برده بودند! کرده بودند و تنھا سالحنگھبان ھا اتاق را بازرسی 

 تيز کردن و خم کردن نوک آن ، کندم و پس از سائيدن،دست خالی ميله ای از روکش شوفاژ که در ديوار تعبيه شده بود

  .قالب ساختم و دوباره بافتم و بافتم

کمترين .  روزانه سه کيلومتر قدم می زدم،در اتاقی که طول آن دو متر و نيم بود. ود و بالتکليفی ام نبئیپايانی بر تنھا

 قند صبحانه و پارچه و چسباندن آن به ديوار سلول جارختی ساختم و ،با خمير نان.  نمی ديدمتغييرنشانی از زندگی و 

  .لباس ھايم را با دقت به آن آويزان کردم

يک بار .  بازی می کردمئی شطرنج و تخته نرد ساختم و تنھا، برايم بود و آب قندباز ھم با خمير نان که نعمتی بزرگ

ھر ماه يک بار درب سلول ھا برای مالقات زندانيان باز می شد اما درب سلول ! نام خودم و ديگر بار به نام دشمنه ب

  . بسته می ماند۵۶
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اطالع گيری از من بود و اينبار به اوين مراجعه می  شھرھا برای مالقات و ۀخانواده و مادر پيرم که سرگردان و آوار

يوس شده أ مجدد مۀفرض را در نھايت بر سر به نيست شدن من گذاشته و از مراجع.  بی خبر باز می گشتند،کردند

  .بيماری پوستی امانم را بريده بود و از شدت خارش به زخم تبديل می شدند. بودند

 سلول به داخل می تابيد و اعضای بيمار پوست ۀ کثيف پنجرۀحمت از ميان شيش کف دست به زۀنور آفتاب که به انداز

  . کفاف نمی داد،مرا به ھمراه طلوع و غروبش به دنبال جاذبه خود می کشيد

 کف دست نان ماشينی و مقدار ناچيزی ۀگرسنگی مزمن جزئی از زندگی زندانيان بند بود و ميان صبحانه که به انداز

يا و خاطره بود و سبزيجات در بند ؤرنگ ميوه ھم رنگ ر. دانم چی بود با شام تفاوتی نداشت ی نمیکره و قاشقی مربا

  . از ياد رفته بود٢٠٩

 ،گوجه فرنگی  نقلی و کوچکی که گويا به علت سرخی اش که ھم رنگ پرچم کارگران و زحمتکشان ستم زده بود

ده شد و رنگش زيباتر از آن بود که خورده شود و مدت ھا سلول پس از ماه ھا و به مناسبتی به زندانيان دا. ممنوع بود

  .حقيرم را با آن مزين می کردم

 سلول ھای راھرو بازشدند و زندانيان ۀدرب ھم. زاد شدن مالقات با خانواده اميدوار می شدمآبا گذشت زمان کم کم به 

ازظھر ھمان روز مالقات چفت آھنين در  ه بعدرا برای مالقات بردند اما درب سلول من ھم چنان بسته ماند تا اين ک

    .زندانی ديگری را به سلول آورده بودند. پس از لحظاتی درب سلول محکم بسته شد.  رو به ديوار شدم، کردئیصدا

پاھايش از شدت ضربات شالق ورم کرده و ترکيده بود و رد شالق ھا را روی . کرد بود و لباس کردی بر تن داشت

بدنش  .از درد به خود می پيچيد و نگاھش را از پاھايش بر نمی داشت.  پاره شده و خون آلودش می ديدمباندپيچی پاره

 ئی و دست ھای زمختش که حکم اھرم ھا نظر می آمده از شدت انقباض ناشی از شکنجه و درد مثل يک چوب خشک ب

  .جا می کرده  مرتب جاب،برای نگه داشتن باال تنه اش بودند

با چشمان .  می دادتغييرناله می کرد و پی در پی پاھايش را عقب و جلو و جای خود را در کنار ديوار. خيس عرق بود

. نظر می آمد که برای اولين بار سلول را تجربه می کنده بی روح وتھی از احساس ديوارھای سلول را نگاه می کرد و ب

    . و به من فھماند که تشنه استبا ديدن شير آب در درون سلول تبسم تلخ و نيازمندانه ای کرد

به سختی نفس می . دوباره و سه باره خواست و آب را می بلعيد. ليوان پالستيکی را برداشتم و پر از آب به او دادم

لباس ھايش را که . فھميدم فارسی نمی داند و نمی تواند حرف بزند. جوابی نگرفتم.خودم را به او معرفی کردم. کشيد

يادی از امکان درآوردن آن و رفتن به حمام محروم شده است از تنش بيرون آوردم و پس از شستن در معلوم بود مدت ز

  . کوچک سلول به جارختی ديواری دست ساز آويزان کردمئیدستشو

در . سر برده است و بارھا بر پاھای ورم کرده اش کوبيده انده جمھوری اسالمی ب! روشن بود که مدت ھا روی تخت

مزدور ( ن به اتھام لباس کردی بر تن داشتن و سپس عضويت در حزب دمکرات کردستان توسط يک جاش بازار تھرا

    . و دستگير شده بودئیشناسا)  خبرچين ، جاسوس،دشمن

 پس از دو . برای وی مترجم می آورند،مدت ھا او را شکنجه می دھند و چون مطمئن می شوند که فارسی نمی داند

 پس از چند قدم پس و ،ره روی پاھای خود بايستد و از اين بابت احساس شعف و شادی می کردھفته موفق شد که دوبا

 ۀدر تمامی اين روزھا سھمي. پيش رفتن به کمک ديوار لبخند کودکانه ای بر لبانش نقش می بست و دوباره می نشست

    .ن سلول منتقل کردندپس از سه ھفته او را از اي.  دريافتی را مصرف پاھای آش و الش خود می کردۀکر

 پرندگان آزاد اوين ،ھر روز صبح با دميدن سپيده در کوھستان ھای اطراف. سکوت دوباره فضای سلول را پر کرد

ھفته ھا و ماه .  و بشارت زندگی می دادندئی می نشستند و با آواز زيبای خود نويد رھا٢٠٩  سلول ھای بند ۀپشت پنجر
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مالقات و تحولی جديد سپری شد و احساس نياز به حرف زدن با ديگران ھر روز در  و ئیھای بعدی نيز بدون بازجو

    .من بيشتر و بيشتربيدار می شد

به لکنت زبان دچار شده بودم و چنانچه آوازی می خواندم و يا با خودم حرف می زدم در ادای کامل جمالت مشکل 

    ." تنھا بودن "  زندانی در انفرادی و واژهئیتفاوت ھست ميان تنھا. داشتم

بی اختيار است و در انتخاب .  خود ھمزمان در حال مجازات و شکنجه شدن استئیزندانی سياسی در انفرادی و تنھا

 کشيدن ھمراه با ئیزندانی سياسی به اتھامی که دگر انديشی نام دارد محکوم به تنھا.  خود دخيل نبوده استئیتنھا

وت ھست ميان فردی که به دالئل مختلف و برای مدت مشخص و معينی تنھا تفا. فشارھای جسمی و روانی شده است

 در بی ، مجبور می شودئیعنوان زندانی سياسی و به دليل تفکری متمايز از حاکمان به تنھاه می ماند با فردی که ب

 ترين حقوق ئی محيط زيست و ابتدا، از جامعه، مورد ضرب و شتم و توھين قرار گرفته،سر بردهه اطالعی مطلق ب

    .انسانی مثل ھواخوری محروم مانده و دلتنگ آفتاب و ستارگان می شود

 زندانی در سلول انفرادی و جعبه و تابوت و قبرھای رژيم در زندان ھا با فردی که رھا از اين ئیتفاوت ھست ميان تنھا

 ھر ،و اين ھر دو از يک جنس نيستند ھمان زندانی سياسی تنھا نيست " انسان تنھا ".  می کندئیمناسبات احساس تنھا

    .چند که نامی مشابه داشته باشند

. صدا در می آيده ولين زندان بؤ بازجو و مسۀ موقت و گذرا نيست و سوت پايان آن تنھا به اختيار و ارادئیاين يک تنھا

 را با سلول ھا و بافت ئیتنھا می تواند احساس ،سر می برده آيا زندانی سياسی که برای ماه ھا و سال ھا در انفرادی ب

    از زندگی خود پس از آزادی از زندان بيرون کند؟ ،ھای فکری اش در ھم آميخته است

اين بازگشت .  قرار می گيرند که خود را نيازمند کمک و تنھا می بينندئیاين طيف به تناوب و مکرر در موقعيت ھا! نه

کسانی که اين دوران را طی کرده اند در رابطه با محيط خود .  می افتدبه گذشته در زنان به مراتب بيش از مردان اتفاق

  . مطلق گرا ھستند و ناسازگار با بی نظمی در محيط خود می باشندیبخش

 رنگ ھای ، دربی که ھميشه بسته مانده است،ديوارھای سرد و بی حرکت.  را داشته است" نظم آھنين خود "سلول 

.  نھار و شامی که ھمواره به لحاظ نوع و دريافت ثابت مانده است، صبحانه،نمی شده است که تخليه و تازه ئی ھوا،ثابت

ھمگی نظمی پايدار و آھنين اند که بخشی از ...موقع و يا نور کمرنگ و ھميشگی شبانه روزی سلول و ه خاموشی ب

    .زندگی زندانی را تشکيل داده اند و اثرات آن ناخواسته در اين طيف باقی می ماند

ثر از شرايط غير انسانی و تحميلی در اسارتگاه ھای رژيم أبی ترديد معضالت روحی و مشکالت جسمی زندانيان مت

رژيم حاکم داليل بسياری برای نگھداری درازمدت زندانيان در انفرادی ھا داشت . ھمراه قربانيان اين سيستم خواھد ماند

ثيرات پايدار و آتی أخوبی بر ته ل اطالعات را دنبال نمی کرد و بو تنھا ھدف فشار روحی و شکستن زندانی برای تحوي

    .اين شکنجه بر زندانيان سياسی آگاه بود

 قدرت ارتباط گيری و ، ھای فردیئی توانا، و انفرادی در دراز مدت به تقليل استعداد ھائیسر بردن زندانی در تنھاه ب

ثيرات مخربی می گذارد و رژيم از اين أای مغزی او تتصميم گيری منجر می شود و در درازمدت  روی بافت ھ

    . به اعمال آن اقدام می ورزيدنهمجموعه آگاه و عامدا

 مجازاتی تا ، زندان ھای رژيم نيز در خصوص تنبيھات انضباطی زندانیۀن نامئي آ١٨٢ ۀاين در حاليست که طبق ماد

اعترافات گرفته شده در زندان ھای رژيم در شرايطی  عمده ًدر صورتی که تقريبا. يک ماه در نظر گرفته شده است

 تا دو سال در سلول ھای ی زندانی در طول ماه ھا و گاھ، جسمانیۀصورت گرفته است که عالوه بر اعمال شکنج

  .انفرادی قرار داده شده و می شود
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*****  

    !وسايلت را جمع کن: چفت درب سلول صدا کرد و زندانبان گفت

ه مدتی به درازای ابديت انتظارش را می کشيدم و در اين لحظه نگران آن بودم که بدون ديدار اين جمله ای بود ک

    .چنين نيز شد. دوستان و رفقايم در بندھای عمومی به اصفھان منتقل شوم

 ھر يک از اين.  و آشنايانم را دريافت کردمءدر طول سال ھای زندان اخبار دستگيری و اعدام تعداد زيادی از رفقا

 زانوی غم به ، که دوستشان داشتمی در سوگ رفيقان، خودئیاخبار شوم و دردناک تا حد شوک تکانم می داد و در تنھا

حسن (  مسعود ، پرويز ميربھا، فرزانه،ياؤ ر، مجيد، شھره مدير شانه چی، تقی امانی،مقصود فتحی. بغل می گرفتم

 شيفتگان ، از خود گذشته و فداکار، قابل اعتمادئیانسان ھا ...  لطيفه نعيمی وئی، نسرين بقا، علی مھديزاده،)صادقی 

    .آزادی و برابری بودند که جز سعادت و زندگی انسانی برای محرومان در سر نداشتند

 داشت به " عاری از مھری "دست ساواک ه تقی امانی که چھره ای پر مھر و خندان و اندامی تکيده و پيکری له شده ب

مقصود که .  اعدام سپرده شدۀخوان ھای نحيفش دگر بار در ھم کوبيده شد و به کدامين جرم به جوخکدام اتھام است

 يا شعار مرگ بر جالد و زنده باد سوسياليسم را ،محبوب و دوست داشتنی بود آيا در ھنگام تيرباران ھم خونسرد و متين

 که سرشار از عاطفه و عشق به انسان ھا ئیين بقا نسر، زيبا و مھربانۀسر داد و سرود کارگران جھان را خواند؟ شھر

 آيا چشمان شان باز بود تا به ، جالدشان را به تمسخر گرفتند، مرگۀبود چگونه به پيشواز مرگ رفتند؟ آيا در آستان

     مرگ فروشان مزدور چشم بدوزند؟ و مجريان جھل و جنايت را ببينند؟ۀچھر

 و ءزنده مانده است تا متن سخنرانی وی را برای رفقا) منوچھر(لوجردی بندی ھای علی مھديزاده وآيا کسی از ھم 

توان علی را مرده پنداشت؟ علی مھديزاده که ھنوز آثار  دوستانش در لحظاتی پيش از مرگ بازگو کند؟ چگونه می

 علی ًقطعابرھنگان بود؟  شکنجه ھای ساواک جھنمی شاه را بر پيکر خود حمل می کرد و يکپارچه شور و عشق به پا

 به افق سرنگونی جالدان و پيروزی کارگران و زحمتکشان ،به ھنگام مرگ و از ورای چشم بند تحميلی مرگ فروشان

  .خيره شده بود

 ادامه دارد
 


