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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
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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١۶ جوالی ١۴

  

 انتقال مجدد به زندان دستگرد اصفھان : شصتۀدھ

ک ريختم و در کنار آن نشستم و به  ھمه را در سا، زيادی برای جمع کردن نداشتم و چند دقيقه بيشتر طول نکشيدۀوسيل

 آنھا را به عنوان يکی و تنھا يکی از اسناد جنايات رژيم ۀانگار که می خواستم ھم. ديوارھا و زوايای سلول خيره شدم

 آنچه بر اعدام شدگان رفت ئی مغزم تراشيده و حک کنم شايد روزی به بازگوۀ در پوست،در اوين در خاطره ام حفظ کنم

  . موفق شوم، آن ھستندئیبازگوو محروم از 

فردی که . دست به راھرو آورد و در آنجا منتظر گذاشته حدود دو ساعت بعد زندانبان مرا چشم بند به چشم و ساک ب

به اصفھان منتقل می شوی : کفش ھای اورسی براق و مشکی رنگش را از زير چشم بند می ديدم به نزديکم آمد و گفت

  !ام خواھی شدو سپس تجديد محاکمه و اعد

موضوع جديدی .  روحی بر من روا داردۀبازجو بود که می خواست حتی در عدم حضورش در زندان اصفھان شکنج

 زندانی را در تمامی لحظات زندان و نهنبود و اين طيف تبھکار در ھمه جا ملبس به اين رنگ و نيرنگ بودند و عامدا

  . روحی نگاه می داشتندۀکنجحتی با تدابيری ضد بشری پس از آزادی نيز تحت ش

 بيرون آن برد و من نيز مسيری را که مدت ھا ۀ به محوط٢٠٩پس از مدت کوتاھی پاسداری آمد و مرا از ساختمان بند 

  .خاطر داشتمه  ب، طی کرده بودم ۵۶پيش برای ورود به سلول 

پس از ثبت در دفتر زندان مرا به ماشين پس از ورود به اتاقک نگھبانی که پشت پرده قرار داشت چشم بند را برداشته و 

در ماشين يک زندانی زن حضور داشت که پس از . جيپی سوار کردند و ماشين به سمت شھر اصفھان حرکت کرد

  .مدتی متوجه شدم که به زندان عادل آباد شيراز منتقل می شود

ناک بود و در بازکردن چشم با مشکل  درد، زياد برای من که مدتھا به نور کم داخل سلول عادت کرده بودمئیروشنا

باز ھم پس از توقفی کوتاه در . زندانی ھمراه نيز در چنين وضعيتی به ماليدن چشم ھای خود مشغول بود. رو بودمه روب

مرکز سپاه شھر قم به سوی شھر اصفھان حرکت کردند و آنجا من را به دادستانی اصفھان تحويل و پس از گذشت 

  . به زندان دستگرد آوردند،لانتقا! مراحل قانونی
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 خودشان دعوت کردند ۀ پيکار و سھند مرا به سفر، به بند سه برده شدم و چند تن از رفقای آشنا از حزب رنجبرانًمجددا

خانواده ام پس از اطالع از زنده بودنم . و برايم توضيح دادند که بردن من از بند را مبنی بر اعدام شدنم تلقی کرده بودند

  . به ما مالقات داده شد، به اصفھان آمدندسرعته ب

 بود ئی دارای مزايا،زندگی در زندان و شراکت در سفره ھا. سفره ھا به نسبت تعداد اعضای آن کارگر روزانه داشتند

ی از ئاز جمله آن که در کنار سفره نشسته و گپ زدن امری عادی تلقی می شد و حتی قدم زدن ھای دو نفره با ھم سفره 

  .ندانبان کمتر مشکوک تلقی می شد و ھمين امر باعث تسھيل تبادل اخبار و اطالعات می شدنظر ز

 مالقات ھا ھفتگی و به مناسبت ھای مختلف مالقات حضوری داده می ،در زندان دستگرد اصفھان خالف زندان اوين

 ميوه و سبزيجات ۀان برای تھي زنداني،امکان خريد از فروشگاه زندان وجود داشت. شد و وضعيت غذائی مناسب تر بود

گاه ھا و ھای عمومی صادق بود و در بازداشتالبته اين گفته ھا در بند.مين ويتامين ھای الزم دچار کمبود جدی نبودندأو ت

  .زندان ھای مخفی چنين نبود

رادی و زندان  ھای ديگرعوارضی درازمدت داشت و اين برای زندانيانی که در سلول ھای انفئیکمبود ويتامين و نارسا

  : خود را به اشکال گوناگون نشان می داد از جمله،سر برده بودنده  با محدوديت بيشتر ب،ھای مخفی

  ئیضعف قوه بينا

   ديده می شدً دندان کامالۀنشست لثه ھای دندان به شکلی که در برخی موارد ريش

  آب شدن ماھيچه ھای بدن و الغری مفرط

   ھواۀ ناشی از پرز پتوھای سربازی و عدم استفاده از ھواخوری و جريان تازششی و ه ئ کلي،بيماری ھای پوستی

  ريزش موی سر ناشی از کمبودھای بھداشتی و فشار روحی مداوم

  ضعف اعصاب

  زخم معده و اثنی عشر

  ....و

رود و اما در مجموع به بند برگشتن من مثل حالت ورزشکاری بود که پس از مسابقه و رقابتی طوالنی به رختکن می 

ولين زندان بخش بزرگی از ؤماھھا سپری شدند و مس. احساس می کند که دوران استراحت و آسودگی شروع شده است

  .نھا بودم به بند چھار منتقل کردندآزندانيان را که من نيز در ميان 

که ساعاتی در  بزرگ بود و حدود بيست و پنج متر طول و ھفت متر عرض داشت ًاين بند دارای يک ھواخوری تقريبا

 سفيد و ھمرنگ گچ ديوار بند بود و با قدم ًرنگ پوستم کامال. نزديک به ده کيلو وزن کم کرده بودم. طول روز باز بود

زدن ھای روزانه زير تابش آفتاب در ھواخوری بند سعی می کردم که کمبودھا را جبران کنم اما بيماری پوستی که 

  . و نبود نور آفتاب بود تنھا با دارو قابل عالج بود ھوای تازه ، کمبودھای بھداشتیۀنتيج

 کار دستی مخفيانه و دست به دست چرخاندن کتاب ، ورزش جمعی، شدهتعيينقدم زدن ھای دو نفره و با محمل از پيش 

  .ھای ممنوعه و خواندن آن ھا نيز از برنامه ھا و مشغوليت ھای روزانه به حساب می آمدند

 شيشه ھای بند را ، را در نزديکی زندان دستگرد بمباران می کردندئیگی عراق که ھدف ھابارھا حمالت ميگ ھای جن

زورخانه چی .  ترين حقوق و پناه گاه محروم بودندئیشکسته و يا می لرزاندند و زندانيان در برابر اين حمالت از ابتدا

 بازاری نو يافته بودند و خود را ،انھای وابسته به رژيم که از برکت ارتجاعی شدن تار و پود جامعه توسط حاکم

سربازان امام جالدشان می خواندند به تناوب به زندان دستگرد می آمدند و ھنرھای نمايشی خود را به زندانيان عرضه 
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ن برای زندانيان ديدار دوستان و رفقايشان در بندھای ديگر و اطالع از دستگيری ھای جديد آمی کردند که تنھا حسن 

  .بود

 زندان برای تماشای يک ۀ عده ای از زندانيان عادی و يک بند سياسی را به ورزشگاه سرپوشيد،ی از روزھادر يک

 ھمه تصور می کنند که نمايشی عادی است اما بعد متوجه می شوند که مراسم قطع ءزندانيان در ابتدا. نمايش بردند

سربازان (رش که سرمايه داری در صفوف و پددست پسر جوانی است که از گاوصندوق پدرش پول برداشته است 

  . رضايت نمی دھد و طبق احکام فقھی مجازات اين جوان قطع دست است،بوده است) امام

تبر زدن بوده برای قطع دست اين فرد مجبور می شود که دوبار تبر را فرود آورد که از جانب ! فردی که تخصص اش

 اول بيھوش می شود و تعدادی از حضار نيز پس از ۀمدن ضربآجوان مزبور پيش از فرود  .زندانيان عادی ھو می شود

و نعمت ھای حکومتی است ! اين ھمه از معجزات . دھشتناک دچار حالت تھوع و استفراغ می شوندۀ اين صحنۀمشاھد

  . قرون وسطائی که تصوير زشت آن در خاطره ھا خواھد ماند–مذھبی 

تعداد زيادی از جوانان و نوجوانان به اتھام . سايلی می شديم که پيش از آن ھرگز نمی شناختيمبا گذشت زمان متوجه م

سپاه بر اساس عادات و تمايالت ھميشگی خود از آنان به . شرکت در جشن و پارتی ھای خصوصی دستگير شده بودند

  .نام برده و ھمه را به زندان منتقل می کند! عنوان باند کشف شده

 که برای رقص و شادی در يک مجلس ميھمانی شرکت کرده ،ه پانزده تا ھجده ساله و ھم کالسی در مدرسهجوانانی ک

اين رقص گويا تازه مد شده . نان رقص بريک بود که برای زندانيان سياسی قديمی تر ناشناخته بودآاز اتھامات . بودند

  .مد که نوعی رقص خارجی استآعمل ه  بعدھا کاشف ب،بود

ن و سال پائين اين جوانان و نوجوانان و ھمچنين ابعاد سياسی دادن به موضوع و ايجاد رعب و وحشت در به علت س

و حرف زدن آنان با زندانيان سياسی ممنوع شده و ضربات !  اين افراد به بندھای سياسی منتقل شدند و تماس،ميان آنان

  .دشالق و احکام دراز مدت تا ده سال برای آنان در نظر گرفته ش

 حضور داشتم و شاھد استقبال پر شکوه خانواده ھا و مردم ً ستمشاھی شخصاۀدر مراسم استقبال از زندانيان سياسی دور

 مردم به قسمت ھای انتھائی ۀاستقبالی با شکوه و کم نظير از زندانيان سياسی که بر روی شان. در جلو زندان قصر بودم

ن لحظات و در برابر مبارزه و مقاومت قھرمانانه و انقالبی خويش از جمعيت منتقل می شدند و پاسخی شايسته در آ

  . در شرايط اعتالی انقالبی صورت می گرفتًمردم می گرفتند که طبعا

ليسی و سياه پۀشرايطی که توده ھای عاصی و معترض زنجيرھای استبداد و خفقان و سانسور را درھم شکسته و ساي

و در صورت آزادی زندانی شرايط سرکوب و قتل عام زندانيان در رژيم فقھای حاکم اما در . ساواک را محو کرده بودند

تنھا استقبالی از آنان صورت نمی گرفت و به يک دليل ساده که در صورت وقوع آن ھمه به توپ و تيربار بسته سياسی ن

 در ً زندانی سياسی اوال، شدهثر از رعب و وحشت ايجادأ بلکه روابط اجتماعی و فرھنگی حاکم بر جامعه و مت،می شدند

 و اجتماعی قرار   و با کمترين حقوق انسانی انزوای کامل اجتماعی بيرون می آمد و دوم زندانی پس از رھائی در سايه

  .می گرفت

از .  پر درد و رنج خود بودۀزندانی سياسی برای يافتن کار و شرکت در فعاليت ھای جامعه مجبور به اختفای گذشت

محروم می ...  دستيابی به جواز کار مستقل و ، تحصيل در دانشگاه ھاۀ ادام،در ادارات و استخدام رسمیامکان کار 

  .شد

از جانب ديگر . بی شمار قيد و بند ھا زندانی سياسی آزاد شده رامحدود کرده و وی را در منگنه ای تنگ قرار می دادند

ھر روز و ھر لحظه امکان دستگيری مجدد . چنگال رژيم نبود و مفھوم آزادی و خالصی و رھائی از اآزادی وی به معن
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 تعييندر بسياری موارد معرفی ھای ھفتگی و بعدھا ماھانه . رفت وی بنابر مقتضيات سياسی حاکم از طرف رژيم می

 خطر و رھا از زنجيرھای اسارت و بردگی و آزاد از ۀشده بود و زندانی آزاد شده ھرگز خويشتن را خارج از داير

  .کنجه ھای روحی و روانی نمی ديدش

چشم .  بازجوئی در برابر وی قرار داده می شدۀخورد و برگ  دوباره جشم بند می،در زمان معرفی به کميته يا سپاه محل

در روز معرفی !  بازجوئی دو شاخص اصلی دوران سياه دستگيری ھا و شکنجه ھا بودند و زندانی آزاد شدهۀبند و برگ

  .دن دوباره از مکان مقرر شده اطمينان نداشتھرگز از بيرن آم

 ، طبيعی و انسانی برای آزادشدگانۀرفتن اين مختصات طبيعی بود که تنھا امکان برخورداری از حقوق اوليگبا در نظر 

و طيف وسيعی از آنان متناسب با شرايط خود . نظر می آمده  دست اندازی جنايتکاران حاکم بۀخروج از محدود

 که در بطن خودجز محروميت ئیمھاجرت با پيکر و روحی که له و لورده شده به ناکجا آبادھا. ر گزيدندمھاجرت را ب

 و ا دوری از خانواده ھا و دوستان و ترک سرزمين خود و تبديل شدن به انسانھای درجه دوم و سوم معن،در غربت

  .مفھومی نداشت

 .و پناھندگان متعلق به اروپای شرقی تفاوت گذاشته می شوددر قلب تمدن اروپائی حتی ميان انسان آسيائی پناھنده 

 خودی محسوب می شود و آسيائی ،ش و پوست سفيدش و موھای بلوندشروپای شرقی با رنگ چشم ھای روشن اۀپناھند

  .حساب می آينده چشم بادامی و ايرانی و عرب مو مشکی غريبه ب

 توحش ۀاخل کشور ماندند و در مقاطع ديگر دستگير و طعمطيفی وسيع از زندانيان سياسی به داليل متفاوت در د

  .خونخواران زمانه شدند و يا برای خروج از تير رس آنان زندگی مخفی در پيش گرفتند

دستمان می رسيد که تمامی ازشرايط سخت زندگی زندانيان پس از ه در طول زندگی در زندان اخبار و اطالعاتی ب

و شرايط فالکت باری رابه مردم کشور  المی بحرانھای اقتصادی و اجتماعی راجمھوری اس. کرد آزادی حکايت می

  . رسيد درون زندان میه اخبار آن ب. رو بودنده ن روبآتحميل کرده بود که آزادشدگان شايد بيش از ديگران با مشکالت 

 اتمام حکم و آزادی ۀستان نوعی نگرانی و ھراس از دنيای خارج از زندان در بين زندانيانی که در آ اين موضوعات

دنيائی در اندازه ھای زندانی بزرگتر و به درندگی نظام .  ھمگان تبديل شده بودبحثو به   ايجاد کرده بود،قرار داشتند

  . تصويری بود که زندانی از بيرون داشت،سرمايه داری آغشته به خشونت و تحجر

 ،ريزان ھم بندی ھايم را در آغوش گرفتم و از بند خارج شدم را شنيدم اشک ، وسايلت را جمع کنۀبرای آخرين بار جمل

ستم نتعھد نامه را که ندا. عدم خروج از کشور رفتمۀ  تعھد نامیبه سمت اتاق اداری سپاه مستقر در زندان و برای امضا

دم و در  کرء امضا،چيست و کدام جمالت بی محتوائی را در خود حک کرده است و اھميتی نيز برايم ندارد و نداشت

پيش از آن . خارج شدم) دستگرد(ده منتظرم بودند از زندان باال که مادر پير و خسته ام و اعضائی از خانوا حالی

  . تدارک ديده بودند،م ا ضامن امضائی برای آزادی٣ سندخانه و ، پولیۀخانواده ام وثيق

  ادامه دارد

 
 


