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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۶ دسمبر ٠٨
  

 نامه ای از زندان جمصه در مصر: فشار وحشيانه
عليه شرايط زندان، به ويژه با اعتصاب غذا بر گذشته زندانيان سياسی زندان برج العرب در اسکندريه واز ماه اکت

مبر فشاری که بر اين حرکت اعتراضی وارد می شود روند حزن انگيزی يافته در اواسط ماه نو. اعتراض می کنند

جمصه در داميتا واقع در ساحل دريای مديترانه و منيا .  تن از زندانيان را به دو زندان ديگر انتقال داده اند٢۴٨. است

عمليات « خويش ارسال نموده و چگونگی ۀ زير را به خانوادۀيکی از زندانيان موفق گشته است نام.  مصردر شمال

   تالکسکاال–را شرح دھد » انتقالی

  
  )تصوير نامه از زندان(

انی .  عادی که انسان خود را در موطن خويش تحت محاصره احساس نمايدًاين امری است کامال اما بدترين وضعيت زم

ن٩است که انسان در يک سلول  ری محاصره باشد و بترسد از اي ما را   مت ا ش د ت ده ان ا آم را آنھ د، زي از کن ه در را ب ک

مبر و سه روز متوالی پس از آن  نو١۴ه نب و درست ھمين امر در زندان برج العرب در روز دوش شکنجه کنند يا بکشند

ين . نيروھای امنيتی جلو دری که ما با بدن ھايمان مسدود کرده بوديم ايستاده بودند. واقع گشت ه ای آھن اما آنھا ديلم و ميل
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) دد ع٨بيش از (اما آنھا تفنگ و نارنجک ھای گوشخراش . ما مقاومت کرديم. ھمراه داشتند تا بدان وسيله در را بگشايند

  . مان ما سوختشپوست و چ. کار بردنده با خود داشتند و نارنجک ھای فلفلی ب

د - ارتش محبوب ما -پس از آن که آنان در را شکستند، سربازان نقاب زده  ان کردن  با باتوم بر پشتمان کوبيده ، مجبورم

شيدند و سپس آنان ما را. ميان جوان و پير نيز تفاوتی قائل نگشتند. بر زمين دراز کشيم ين ک ر روی زم ده، ب ر خوابان َ دم َ

شتر» مراسم خداحافظی«سپس نوبت . مدام بر بدنھايمان لگد زدند دات بي ا ضربات و تھدي راه ب ا را از . رسيد، ھم ان م آن

د ان کتک زدن د و ھمچن َسلول ھايمان بيرون کشيده و در حالی که دستانمان را از پشت بسته بودند، ما را دمرو خواباندن َ .

  . آفتاب بدن ھايمان را که بر اثر فلفل داغ شده بود، سوزاندۀاشع

ن . تمامی اين عمليات زير نظارت حسن السوھاجی ، رئيس زندان، انجام شد ا ٧از ساعت » کمدی«اي د از ۴ صبح ت  بع

شيد ول ک ر ط رد. ظھ ا ب ا را از آنج ده، م ی آم روه بزرگ پس گ يا. س ا، اش اس ھ د لب ز ندادن ازه ني ا اج ه م صی و  شخیب

دانی٢٠٠ کاميون بود با ١٠کاروان انتقالی متشکل از . داروھايمان را با خود برداريم ه .  نفر زن ابخشی را ب د َالمني  بردن

َجمصهو بخش ديگر را به  اتوم . َ يلی و ضربات ب ا س ا ب وديم از م نظاميانی را که ما در گذشته با آوازھای خود سروده ب

ظ که ما از پس از آن. استقبال کردند شان را حف ا احترام د ت و حرکت کنن ا جل  کاميون ھا پياده شديم، گذاشتيم تا مسن تر ھ

  .اما از کتک زدن آنھا نيز خودداری نکرده بی رحمانه آنان را زدند. کرده باشم

د ان انداختن ه سلول ھايم يده ، ب رده ، سرھايمان را تراش ر ممن. پس از کتکی که به ما زدند لختمان ک دن ني از خوان وع نم

  . آنھا را به زندان ھای انفرادی بردند. اما جوانان مقاومت کردند و با آنھا درگير شدند. بود

از  ما در اين سلول ھا با غذای اندک در حال تضعيف بوده مرتب زير شکنجه و فشار قرار داريم و از سوختگی فلفل و گ

ه ھموطنان«: ما به يکديگر می گوئيم. رنج می بريم ذاربه دستانی که ب رام بگ د احت رده ان ه ک ان حمل د . »م ز نباي ن را ني اي

  .فراموش کنم که ما را با پاھای لخت و بدون اشياء شخصی انتقالمان دادند
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  ) تصوير خانواده ھای زندانيان٢(

  .خانواده ھای زندانيان می کوشند سرنوشت آنان را دنبال کنند

  

  ٢٠١۶مبر  نو٢٢ - برگرفته از تالکسکاال 
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