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 Human rights  بشر حقوق

  
  صبا راھی: فرستنده

   ٢٠١٥ دسمبر ٢٧
  

  "شب يلدا"
  

  محمود خليلی

يک نفر   قرار شدن دو زندان گوھر دشت، بر اساس توافق جمعیوپس از انتقال از بند يک واحد يک قزل حصار به سال

در دور اول انتخابات بر اساس کميت بچه ھای مجاھد، حسن . به بيرون معرفی کنيم )ول بندؤمس( بندۀرا به عنوان نمايند

  .ول بند انتخاب شدمؤعنوان مسه ول بند انتخاب شد و در دور دوم من بؤعنوان اولين مسه ب

 مقداری تنقالت دست ۀ ميوه و تھيۀاز قبيل ذخير(دارک شب يلدايک ھفته مانده به شب يلدا، بچه ھای سلول ھای مختلف ت

  .را ديده بودند )سازمعمول در زندان

زندانيان که به ھر مناسبت و بھانه ای سر زندگی و شادابی خود را به رخ زندانبان می کشيدند . شب يلدا از راه رسيد

  .دياد ماندنی بودنه باشور و شوق فراوان در تدارک برگزاری شبی ب

 شب برای گرفتن ١١پاسدارھا اغلب ساعت .  جشن مھيا گرديدۀآن شب، بعد از شام به سرعت در تمام سلول ھا سفر

برداشت من اين بود که شايد اين .  برای آمارگيری آمدند که اين خالف شبھای قبل بود ٩آن شب ساعت  .آمار می آمدند

  .جماعت ھم می خواھند شب يلدا بگيرند

به سلولھا سرک کشيده و آمار گرفته و بند را ) ی سلول ھائ بدون توجه به سفره آراًاو ظاھر( سر سری پاسدارھا خيلی

  .ترک کردند

 شادی ۀاز ھرسلولی صدای سرود، آواز و قھقھ. بالفاصله پس از رفتن پاسدارھا مراسم شب يلدا داخل سلول ھا آغاز شد

  .گوش می رسيده ب

.  نفر داخل سلول جمع بودند٦٠ الی ٥٠حدود . که يکی از دو سلول بزرگ بند بودمنھم به سلول خودمان رفتم سلولی 

  .ھر کسی خاطره ای می گفت و در انتھای ھر خاطره سرود و ترانه ای فردی يا جمعی خوانده می شد

گروه ضربت زندان .  شب از داخل راھرو سرو صدا به گوش رسيد و درب سلولھا به سرعت بسته شد١١حدود ساعت 

  .ی را قفل کرده بودندئبودند حتی سلول ھای خالی و دستشوه داخل بند يورش آورده بود و درب تمام سلول ھا را بسته ب

. ول بند را گرفتؤبا فرياد و عربده سراغ مس) رئيس گروه سرکوب يا ضربت زندان(د لشکریوبعد از چند دقيقه، داو

باز کردند و بالفاصله با چشم بند به زير ھشت و سپس به خارج درب را  .من به درب سلول زدم و گفتم من اينجا ھستم
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 ھم آورده ، نفر از بچه ھای مجاھد را که داخل يک سلول بوده اند١٨در راھرو اصلی متوجه شدم حدود . از بند بردند

  .اند

   شورشی ھا تو ھستی؟ۀسردست: لشکری به من گفت

  يد؟از کدام سر دسته و از کدام شورش صحبت می کن: گفتم

را موشک باران کرده اند و از تلويزيون ) کرمانشاه(شورش در سالن دو ، وقتی شما شنيديد عراقی ھا باختران: گفت

 بيگناه زير موشک باران عراقی ھا شھيد شده اند، دست به ھلھله و شادی زديد و مثل زن ھا قاشق می ۀديديد زن و بچ

  .زديد

نم حتی يک نفر از اين زندانی ھا از کشته شدن موجود زنده ای خوشحال فکر نمی ک :با اعتراض و تعجب به او گفتم

  .که انسانھای بی گناه قربانی بمباران شوند شود، چه رسد به اين

  .برادرھا گفته اند با قاشق مثل زن ھا به بشقاب می زديد: لشکری گفت

ی اگر منظور ترس و مقام و منزلت زن ھا خيلی واال تر از اين حرف ھاست که به شکل مسخره عنوان می کنی ول :گفتم

  .ی است، آن کس که اين حرف ھا را زده است از اين عنوان ھا کمتر استئُجبن و دروغگو

از گروه . ايستمبه ديوار بحکم کردند رو .  شدندکه خسته پس از اين. ناگھان از ھر طرف مشت و لگدبه طرفم حواله شد

را )  نفره١٨گروه ( مجاھدۀدر آنجا بچ. را به يک فرعی بردندن  ظھر روز بعد که م١٢حدود .  نفره خبری نبود١٨

مسعود دليلی، محسن شيری، رضا  او به ھمراه محسن حريری، مسعود افتخاری،( را زنده ياد ساسان محمودی. ديدم

 بزرگی ۀکه جث) به دار آويخته شدند١٣٦٧وان گفت تمام آنھا طی کشتار تابستان ت بتأشايد به جر. …صوفی آبادی، و

  . بيشتر از ھمه مورد ضرب و شتم قرار داده بودند،داشت

  .ما را از آنجا به انفرادی بردند، مالقات من قطع شد

 پاسداران دست به  نان را می داد مطلع شدم بچه ھای بند در اعتراض به اين تعرض و حرکتۀکه جيرتوسط افغانی 

زده اند و در برابر فشار و تقاضای زندانبان جھت معرفی نماينده و ) شامل قند، پنير، مربا(  ھفتگیۀتحريم چای و جير

ول بند جديدمخالفت و مقاومت نموده اند و حتی از تحويل گرفتن ليست مالقات ھم خود داری کرده بودند و پاسدارھا ؤمس

ساعتی قبل از . خواھان بازگشت ما به بند بودند) بچه ھای بند( يست مالقات را بخوانند آنھاخودشان مجبور شده بودند ل

ماه بعد شب  يک. را به بند برگرداندند ولی من ھمچنان در انفرادی ماندم )  نفر١٨( شروع مالقات بچه ھای مجاھد

از من مشخصات . ر دست ناصريان بودپوشه ای د. و وارد شدند را بازکردندن ھنگام ناصريان و لشکری درب سلول م

  اين برای چی به انفرادی منتقل شده؟:  از لشکری پرسيدًال کرد، بعد ظاھراؤو اتھامم را س

  .ن دو اينهو شورشی ھای شب موشک باران باختران در سالۀسر دست: لشکری گفت

  . خالفی مرتکب نشديمبرگزاری شب يلدا سنت تمام ايرانيان است ما!!! چه شورشی؟: من با اعتراض گفتم

بختت  بد خبر نداری مادر!!غلط کردی جشن گرفتی، بيچاره! ُمرده شورتو و ھرچه سنت ايرانيه ببره: ناصريان گفت

  !!آن وقت تو جشن شب چله می گيری؟!! ُپشت درب زندان مرد؟

اگر مرخصی می : ن گفتناصريان از الی پوشه برگه ای در آورد و به م. من متحير شدم ولی چيزی نگفتم و نپرسيدم

  . کنءخواھی برای چھلم مادرت اين برگه را امضا

  .من مرخصی نمی خواھم: گفتم
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بمان ھمين جا و ! می داديم ھم می کردی به تو مرخصی ءاگر امضا! تو فکر کردی: سيلی محکمی به صورتم زد وگفت

  !بپوس

  .دم بند دو منتقل شوم به بند يک منتقل شدمکه به بند خو  روز به جای اين٤٠و پس از  درب را بستند و رفتند

مادرم از ناراحتی  در نوبت مالقات بعد متوجه شدم بار قبل که برای مالقاتم آمده بودند وقتی اجازه مالقات به آنھا ندادند

  .ھمانجا سکته می کند و پس از انتقال به بيمارستان ديده از جھان بر می بندد

  

  گوھای زندان  و از سايت گفت

 

 

 


