
 
 

 همين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در استکهلم١٥ در شب يادمان بهارهسخنرانى 
 

واحدهاى  يک و سه  به زندانيان سياسى          .  به زندان قزل حصار منتقل شدم       ٦٠اواخر اسفند   
در حالى که چشم بند به چشم داشتيم با          .ما را به واحد سه منتقل کردند       .  اختصاص داشت 

در همين حال صداى مردى را شنيديم که ياهللا گويان به ما نزديک                . مچادر روى زمين نشستي   
در حالى که تسبيهى در دست داشت       . در باره حاجى داود رحمانى خيلى شنيده بوديم        . شد

همانجا “ . ؟ من عاشق خون کافرها هستم       !حتما راجب به من شنيده ايد     “: با تمسخر گفت  
اين کاغذ فرماليته    “: او پاسخ داد   . تراض کردم من اع .  سال بود ابالغ کردند      ١٥حکم مرا که     

دادگاه که من   “  .اگرنه اعدام ميشوى  . اگر آدم شوى شايد يکى دو سال ديگر آزاد شوى         . است
مرا به   جرم پخش      . با چشم هاى بسته در آن حضور يافته بودم سه دقيقه بيشتر طول نکشيد             

 سال زندان محکوم    ١٥ج مارکسيسم به    اعالميه و نشريه، شرکت در کوه پيمايى و تبليغ و تروي          
 . کرده بودند

هر زندانى که وارد قزل حصار مى شد ابتدا به اين بند برده مى شد             .  منتقل شدم    ٧ابتدا به بند    
 بند  ٤ بند توابين، بند        ٣بند  . بعد توابين تشخيص مى دادند که صالحيت کدام بند را دارد                  

 . بند تنبيهى بود ٨تاکتيکى ها و بند 
با ورود به بند از يک محوطه چهار گوش که ميله                .  منتقل کردند   ٤ از مدتى ما را به بند           بعد

اين بند سلولهاى بزرگ و      .  معروف بود گذشتيم    ٨هايى آنرا از راهرو بند جدا ميکرد و به زير               
دور تا دور سلول تخت هاى سه طبقه چيده         .  هر يک از ما وارد سلولى شديم         . کوچک داشت 

ينکه بعد از گذراندن بازجويى و تحمل شرايط سخت اوين خود را در  آنجا مى يافتيم                    از ا . بودند
با وجود سيم هاى   .  حيات بزرگى داشت و باغچه هايى با گل و سبزه             ٤بند  . خوشحال بوديم 

خاردارى که دور حياط کشيده شده بود، در مدت هواخورى مى توانستيم بعد از مدتها آسمان را                
. در طول راهروى بزرگ سفره اى پهن مى شد        . بت سر کارگرى يک سلول بود       هر روز نو  . ببينيم

قوانين را رعايت مى کردند زيرا خود آنها نظم        . زندانيها هر کدام جلو ى سلول خود مى نشستند       
حتى مجاهدين نماز    . اکثرا کارها به شکل جمعى انجام مى شد         . و قانون را وضع مى کردند      

 .ئول بند آن را ممنوع کرد بعدها مس. جمعى مى خواندند
اما اين  . بعد از سختى هاى دوران بازجويى  و بالتکليفى بيک آرامش نسبى رسيده بوديم                    

 . آرامش کوتاه بود
به ندرت اتفاق مى افتاد زندانى بعد از اتمام دوران             . اکثر زندانيها حکم هاى درازمدت داشتند      

 مى خواست آزاد شود مى بايد در حضور        اگر کسى بعد از اتمام حکم       . محکوميت اش آزاد شود  
توابين در باره زندانيانى که      . زندانيان ديگر مصاحبه مى کرد و از هفت خوان رستم مى گذشت            

او با مراجعه به گزارشاتى که دريافت کرده          . مصاحبه مى کردند به حاج داود گزارش مى دادند        
 سئوال ديگرى از زندانى مى پرسيد        قبل از هر  . بود محک مى زد زندانى واقعا توبه کرده يا نه           

با طرح اين سئوال زندانى را وادار مى کرد بگويد بخاطر            . انگيزه هوادار شدن اش چه بوده است      
. هواهاى نفسانى به فعاليت سياسى روى آورده و اکنون از کرده خويش پشيمان است                        

        .  را پذيرفته استزندانى مى بايست بگويد براى اثبات روى آوردنش به اسالم  شرايط آزادى
. يک شب حاجى يااهللا گويان وارد بند شد         . در اين بند تقريبا از امکانات نسبى برخوردار بوديم          

وقتى حاجى وارد بند مى شد بايد همه ى زندانى ها در عرض            . همگى دويديم چادر سر کرديم     
ياه را به سر       اگر چادر در دسترس نبود مى بايد پتوى س               . يک ثانيه چادر سر مى کردند        

. حضور او رعب و وحشت در دلها  مى انداخت         . همه در سلول هاى خود نشستيم    . مى انداختند
کسى حق نداشت چشم    . جلوى هر سلول مى ايستاد و در سکوت چهره ها را وارسى مى کرد          

به بعضى از زندانيان که          . نگاهش همشيه تمسخرآميز يود       . در چشم به او نگاه کند            
بعد از سرکشى به همه سلولها به زير         .   نمى گذارم روى آزادى را ببينيد     مى شناخت مى گفت 

هشت رفت و مسئول بند اعالم کرد تمام زندانيانى که به اتهام چپ دستگير شده اند زير                          
. همه زير هشت رفتيم    . نمى دانستيم حاجى برنامة تازه اى برايمان دارد       . هشت جمع شوند   

  و پوتين هاى سنگين اش جلوى ما رژه رفت و سپس به            حاجى مدتى با کاپشن شلوار سربازى     
نمايش  مسخره اش  . به ماکسيسم فحش مى داد و ما را تفاله هاى آن خواند         .سخنرانى پرداخت 

همه شما چپى ها بايد انزجارتان را از مارکسيسم و گروهتان در              “ : را با اين جمالت پايان داد      
ما که در آن زمان از موضع انفعالى برخورد               “ .جمع زندانيان از پشت ميکروفون اعالم کنيد          

يک هفته بيشتر   . همين که گفتم  “:چرا ما که کارى نکرده ايم؟ حاجى گفت      : مى کرديم پرسيديم 
سپس حرفش را پايان داد و        “  .هر کس قبول نکرد جايش در بند هشت است            . وقت نداريد 

امروز انزجار، روز ديگر گزارش     . ادمى گفتيم نبايد به انزجار تن در د       . بحث بين ما در گرفت    . رفت
. اگر چه پذيرش يا عدم پذيرش انزجار به موضع گيرى هرکس در دادگاه بستگى داشت                . از بند 
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موضع گيرى شخصى خود آن را مى پزيرفت  يا          هرکس بنا بر ارزيابيها و       . اما اين قاعده  نبود      

      .رد مى کرد
يک هفته بعد،   . تعدادى آن را پذيرفتند   . د چهار پيشنهاد حاجى ضابطه اى بود براى ماندن در بن         

 نفر از ما را به خط کرد و از بند بيرون برد و به بند                     ٥٠ ،   ٤٠. حوالى شب، حاجى به بند آمد      
دستور داد در   . ما را در سه سلول تقسيم کردند        . هشت که روبروى بند چهار بود منتقل کرد         

هاى غذا و شب هنگام خواب باز             درب سلولها فقط به وقت وعده           . سلول ها بسته شود    
 بعد از ظهر براى      ٢ تا   ١٢بعد از   .  ظهر در سلول بسته بود      ١٢ تا   ٨صبحها از ساعت     . مى شد

 .  سلولها کوچک بودند و بند سرد و نمور. نهار باز مى شد و مجددا تا غروب بسته مى ماند
هشت استفاده   براى خشک کردن لباسهايمان از ميله هاى زير               . از هواخورى خبرى نبود      

هفته اى يک بار پزشک که خود او هم زندانى          . اکثر بچه ها بيمارى پوستى داشتند     . مى کرديم
 . بود مى آمد و مى گفت بيمارى همه عصبى است

اگر امکانات مى خواهيد   . اين بند تنبيهى است و فاقد هرنوع امکانات          : حاجى مرتب مى گفت  
 .تشريف ببريد بند ديگر

کانات حداقل، ما اين بند را به بندهاى ديگر ترجيح مى داديم زيرا از تواب در اين                با وجود فقدان ام   
زيرا روزنامه  . در واقع براى خود من زندگى در بند هشت بهترين دوران زندان بود            . بند خبرى نبود  

مسئول بند فقط براى باز      . جمعى مى خوانديم، ورزش جمعى مى کرديم و کارگرى جمعى بود          
او به بهانه هاى گوناگون ما را براى       .  ها و بردن بچه ها براى مالقات به بند مى آمد        کردن در سلول  

از جمله بخاطر خواندن روزنامه جمعى، ورزش          . تنبيهات شبانه ويژه حاجى داود مى فرستاد        
يک . جمعى و درگيرى با مسئول بند، بويژه بخاطر تاخير در ورود به سلول مدام تنبيه مى شديم                

آنها را به مدت پانزده روز در يک دستشوئى حبس کرد و                 . ازده نفر را صدا کرد     روز حاجى دو   
 . مدام جيره شالق مى داد

اما بازهم هر شب به بهانه هاى مختلف اسامى            .  بهمن در سلولها باز شد       ٢٢به مناسبت    
 بايد با چادر و چشم بند      . تعدادى را مى خواندند و به زير هشت و يا انتهاى راهرو مى بردند                  

ناگهان به  . حاجى بى صدا و بدون آنکه کسى صداى پايش را بشنود مى آمد                . مى ايستاديم
 . ناسزا گوئى مى پرداخت و فحاشى مى کرد

او مى گفت مقررات بند را رعايت نکرده ايد و با مشت و لگد بجان ما مى افتاد و تا صبح ما را                            
ش ضربه هاى محکمى به کمر و         صبحها بى خبر مى آمد و با پوتين هاي        . سرپا نگه مى داشت   

پس از آن با مشت به      . آنقدر که احساس مى کرديم به هوا پرتاب شده ايم        . پشت ما مى کوبيد  
 .سر و صورتمان مى کوبيد

در آن زمان برخى تحليل مى کردند که حکومت         . روزنامه مهمترين ارتباط ما با خارج از زندان بود         
اين عده عقيده   . کودتاى بورژوائى سرنگون خواهد شد    قادر به تداوم خود نيست و بزودى با يک          

ما اگر چه نماز نمى خوانديم     . داشتند که کمونيست ها بايد نظرات خود را در زندان علنى سازند          
در ميان عده اى بحث بر سر اين بود که بايد              . اما هيچگاه علنا نظراتمان را اعالم نمى کرديم         

آنها عقيده داشتند مى بايد دليلى که به جهت آن         . يمهويت واقعى خويش را در زندان اعالم کن       
گفته مى شد که بايد حقوق خود را بعنوان زندانى            . در زندان هستيم به روشنى اعالم شود        

 . سياسى خواهان شويم و در جهت تثبيت آن مبارزه کنيم
  زندانى سرموضعى را از اوين به بند هشت تنبيهى قزل حصار منتقل                   ٧٠در  اين بحبوهه،       

بعضى از آنها از رده باالى سازمانها بودند        . با آمدن آنها بند جنب و جوش بيشترى گرفت        . کردند
آنها هم تاکيد مى کردند نبايد به        . و در بازجوئى مقاومت هاى خوبى از خود نشان داده بودند             

 آنها از تحريم علنى شرکت در      . مقررات تحميلى که هويت ما را به زير سئوال مى برد تن داد               
برنامه هاى آموزشى زندان، گوش دادن به مصاحبه هاى تحميلى که هويت ما را زير سئوال                     

اگر چه ما نماز نمى خوانديم اما بحث بر سر اين بود که             . مى برد و نماز خواندن، دفاع مى کردند     
ن آ. نه تنها بايد نخواندن نماز را اعالم کنيم، بلکه از حق آزادى فکر و انديشه خود دفاع کنيم                      

زمان ما از موضع انفعالى پاى مصاحبه ها و برنامه هاى آموزشى اجبارى مى نشستيم اما                       
کما اينکه گرايش عمومى زندان در آن زمان             . موضع جديد تحريم کامل اين برنامه هاى بود          

 .مقاومت منفى بود
ا روز  فشاره.  نفر را جا دادند     ٢٥ متر حدود    ٢x٥/١در سلولها دوباره بسته شد و در هر سلول            

. هر سلول يک تخت سه طبقه داشت که براى خوابيدن تقسيم مى کرديم            .بروز بيشتر مى شد  
پنچ نفر زير تخت مى خوابيدند که تنها سر و گردن آنها بيرون بود، پنچ نفر روى طبقه اول، پنچ                       

در سلول هاى  . نفر رو طبقه دوم، چهار يا پنچ نفر روى طبقه سوم در عرض تخت مى خوابيديم                 
مجاهدين سرموضعى و تشکيالتى داخل زندان هم در          . اهدين و تعدادى از چپ ها باز بود        مج

در . روزهاى گرم تابستان در اين سلولهاى تنگ جائى براى نفس کشيدن نبود              . اين بند بودند  
اين بند که تنها سه توالت داشت و بيش از دويست زندانى در آن بود، روزى دو ساعت در                           

هر روز بخاطر کمبود وقت براى       . ئى، لباس شستن و حمام باز مى شد       سلول ها براى دستشو  
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کليوى با مسئول بند درگير بوديم و طبيعتا به            اين همه زندانى با وجود تعداد زيادى بيماران           

هفته اى دو يا سه بار مى بايد با چادر و            . دنبال آن با تنبيهات شبانه حاجى مواجه مى شديم         
 .  تا صبح مى ايستاديمچشم بند روبه ديوار از شب 

بعد از بازديد موسوى اردبيلى رئيس قوه قضائيه وقت رژيم از زندان که ظاهرا براى رسيدگى به                  
سرکارگر . خواسته هاى زندانيان آمده بود در سلول ها باز شد و سرکارگرى را نوبتى کرديم                    

الى بزرگ تبديل   روزى که نوبت سرکارگرى ما چپ ها بود، به جنج        . طرف صحبت مسئول بند بود    
وقت دعاى  . شد  و در آخر به خشن ترين و وحشيانه ترين شکنجه هاى حاجى داود انجاميد                   

کميل يا مصاحبه و برنامه هاى آموزشى، کارگرى هر بند موظف بود موکت داخل بند خود را توى                 
ر برنامه  آن شب ما تصميم گرفتيم د     . راهرو واحد جلوى بند پهن کند تا زندانيان روى آن بنشينند          

مسئول بند از کارگرى خواست موکت را براى شرکت در               . سرکارگر الهه بود   . شرکت نکنيم 
الهه گفت اين کار وظيفه ما نيست، بلکه وظيفه مسئول بند يا هر کس                . برنامه، به راهرو ببرد   

. چنين موضع  صريحى در آن زمان سخت بود         . ديگرى است که شرکت در برنامه را قبول دارد           
فضاى سرد و نگران کننده اى در بند ايجاد شده         .  شروع شده و موکتى جلوى بند ما نبود        برنامه
مى غريد و  . گروه ضربت او را همراهى مى کرد       . تنها نبود . بعد از پايان برنامه حاجى آمد       . بود

زندانيان چپ را با مشت و لگد از بند بيرون برد و در وسط راهرو بزرگ واحد                     . فحاشى مى کرد 
براى اعتراض فرياد    . ديوانه وار با تمام توان به ما مشت و لگد و چوپ مى زدند                 . کردبه صف    
فريادمان در فضا    . و  همه با هم آن را تکرار مى کرديم            “ ؟!چرا مى زنى “،  “نزن نزن “مى زديم  
صداى مشت و لگد و شکستن چوبها با                . اما ضربه ها وحشيانه تر ادامه داشت        . پيچيده

ديگر رمقى نداشتيم اما همچنان چوبها       . حت و در راهرو طنين مى انداخت      فريادهاى ما مى آمي  
بار ديگر در سلول ها     . در آخر ما را با مشت و لگد به بند فرستادند               . بر سرمان مى شکست   

حاجى به ما اتهام شورش در       . بسته شد و تعدادى را زير هشت بردند و  تا صبح کتک  زدند                  
.  چند نفر از بچه ها مجددا صدمه خوردند           . ن اعدام است   زندان زد و اعالم کرد که حکم ما           

ديگرى پرده  . يکى پايش آسيب ديده بود و نمى توانست راه برود          . صورت هايشان ورم کرده بود   
 نفره در   ٢٥ تا   ٢٠آن شب ما را در گروهاى       . گوشش پاره شده و از درد و عفونت آن رنج مى برد          

تيم و بر اثر تماس بدن هايمان دردبيشترى             جائى براى حرکت نداش      . يک سلول انداختند    
مقابل سلول اول ايستاد و دوازده        . چند روز بعد حاجى ياهللا گويان وارد بند شد           . مى کشيديم

آن . با خشم  گفت آمده ام کارتان را يکسره کنم         . اين بار حالت تمسخر نداشت    . نفر را جدا کرد   
بعدها فهميديم که آنها اولين       . کجاست دوازده نفر را با خود به جائى برد که نمى دانستيم               

شب بعد  . مى دانستيم سرنوشت مبهمى در انتظارمان هست      . بودند)تابوتها(قربانيان جعبه ها 
ميان او و مسئول بند درگيرى شد و          . الهه بخاطر ناراحتى کليه از رفتن به سلول امتناع کرد            

س جيغ بلندى کشيد و در حالى که         مسئول بند از تر   . زندانيان مجاهد به دفاع از الهه پرداختند       
من در  . لحظاتى بعد حاجى آمد و در سلول ها را باز کرد          . به سر خود مى کوبيد از بند خارج شد       

.  مثل هميشه نگاهش تهديد آميز  بود        . همگى ما را از سلول ها خارج کرد        . سلول دوم بودم  
به مسئول بند   . فش داشتم دمپائى به انداز کافى نبود و من يک لنگه ک          . گفت برويد زير هشت   

ما را از بند    . او که تواب بود جواب داد آنهم برايت اضافى است          . گفتم فقط يک لنگه کفش دارم     
هيچ کس  . کاميون راه افتاد  . بيرون برده و سوار کاميونى کردند که مخصوص حمل گوشت بود            

هردشت فکر مى کرديم ما را به گو         . هر کس حدسى مى زد     . نمى دانست به کجا ميرويم     
. پس از چند دقيقه  کاميون در مقابل واحد يک پسران ايستاد و ما را پياده کردند                         . مى برند

نگهبان از رديف اول تا     . ما را به فاصله يک متر از يگديگر نگه داشتند         . ساعت يک نيمه شب بود    
. هر کس مى گفت نزن بيشتر مى زد     . آخر با چماقى که در دست داشت به سر تک تک مان زد            

بعد از ظهر ما را به       . ز  يک نيمه شب تا يک بعد از ظهر با چادر و جشم بند سر پا ايستاديم                     ا
يکى از بچه ها گفت حاجى شب قبل او را           . همه خسته، مضطرب و نگران بوديم      . اتاقى بردند 

 نفر بوديم   ٤٠اتاق نسبت به جمعيت ما که        . به اتاق تاريکى برده و ساعت ها کتک زده است          
غذا که تنها کفاف چهار تا پنچ       .  بود و هيچ  امکاناتى حتى براى نشستن نداشت         بسيار کوچک 

حاجى روزى  . روزهاى سختى را مى گذرانديم   . نفر را مى داد با لگد به داخل اتاق پرت مى شد           
رابطه ما با دنياى خارج بطور کل        . يکبار به بهانه اى مى آمد و ما را زير شالق و کابل مى گرفت              

لباس و وسايل شخصى      . تلويزيون نبود  . روزنامه ندادند  . اتها را قطع کردند      مالق. قطع شد  
هيچکس نمى دانست  . آينده روشن نبود  . تنها چند پتوى سياه براى خوابيدن داشتيم      . نداشتيم

مرز مشخصى بين شکنجه  جسمى و روانى وجود        . که اين وضعيت تا کى ادامه خواهد داشت        
هدفشان اين بود سيستم     . را با هم درآميخته بودند     شکنجه هاى جسمى و روانى      . نداشت

 .  کسى نمى دانست چه در انتظارمان است. کنترل رفتارى ما را بهم بريزند
به ما گفتند وسايل را که شامل چند پتوى سربازى و ظرف غذا                . بعد از يکماه در اتاق باز شد       

شديم پاسدارى با چوب به       از هر درى که وارد يا خارج مى            . بود جمع کرده و با خود بيريم          
ما را به محوطه اى برده و رو به         . هيچ کس از اين چوبها بى نصيب نمى ماند        . سرمان مى کوبيد 
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لحظاتى بعد در بسته شد و پاسدارها          . نداردگفتند کسى حق حرف زدن         . ديوار نشاندند  

. لند شد صداى پچ پچ بچه ها ب      . متوجه شديم بغير از ما  کس ديگرى در آنجا نيست               . رفتند
چشم بندها را کنار زده و با تعجب ديديم تعدادى از دوستانمان که هفته قبل از بند بيرون رفته                     

آنها همان مسيرى را که ما طى کرديم طى          . يگديگر را در آغوش کشيديم    . بودند آنجا هستند  
ه نفر  هنوز از دوازد  . سه هفته با همان شرايط ما در اتاق ديگرى حبس شده بودند            . کرده بودند 

محوطه اى که ما در آن بسر مى برديم بسيار بزرگ، سرد، نمور و به                   . سلول اول خبرى نبود    
يک حمام و دستشوئى داشت که پر گرمهاى          . از يک طويله کثيف تر بود     . گاودانى معروف بود  

چند روز بعد حاجى آمد و با نگاهى          . در گوشه اى چند پتوى سياه و کثيف پهن بود          . بزرگ بود 
چند نفر را   . وقتى وارد مى شد  قلبمان به شدت مى زد         . آميز همه را دوباره ورانداز کرد      ارعاب  

اين وضع تا چند    . از همان جا با کابل و مشت و لگد شروع به زدن آنها کرد            . جدا کرد و با خود برد     
حاجى و چند پاسدار کابل به دست مى آمدند، چند نفر را از بقيه جدا                        . روز ادامه داشت   

هيچکس نمى دانست آنها را به کجا       . ند و آنها را در حالى که مى زدند با خود مى بردند            مى کرد
تا اينکه يک روز حاجى داود با چند پاسدار آمد و ما را با چشم بند و چادر به فاصله يک                     . مى برند

ار تمام روز روبه ديو   . متر از همديگر روبه ديوار بر خالف هميشه که سرپا مى ايستاديم نشاندند            
زندانى تواب، زهره شاه حسينى تمام       . نشستيم بدون آنکه اجازه تکان خوردن داشته باشيم        

روزها و روزها   . شب هر کس با چادر و چشم بند سر جاى خود خوابيد           . وقت پشت سرمان بود   
اما هنوز ار اينکه انسانى ديگر در       . اين يک جور تنبيه جديد بود     . وضع به همين منوال ادامه يافت     

 با دستور بيدارباش زهره از جا         ٦هر روز صبح ساعت      . ترى در کنارمان بود راضى بوديم       يک م 
اگر ثانيه اى دير مى کرديم آن روز شالق       . مى بايد به آنى در جاى خود مى نشستيم      . مى پريديم

مى بايد مقررات را مو به مو       .  شب دستور خوابيدن داده مى شد      ١٠ساعت  . در انتظارمان بود  
 .هيچ يک نمى دانستيم تا کى بايد مثل مجسمه بنشينيم. رديمرعايت مى ک

آنچه در اين مدت بر ما گذشت فاجعه دردناکى است که               . اين وضع نه ماه و نيم ادامه يافت         
هنگام غذا خوردن هم حق حرف زدن       . اما واقعيت داشت  . حتى باور کردنش برايمان مشکل بود     

در يکى از شب هاى سخت که با چادر و             . حتى حق باز کردن چشم بند نداشتيم       . نداشتيم
چشم بند به فاصله يک مترى از يکديگر مى خوابيديم، يکى از بچه ها از زير پتويش دست                           

زهره به آنها اتهام زد که دچار فساد اخالقى            . دوست اش را به نشانه همبستگى فشار داد        
ست از هيچ اذيت و آزارى در        او براى آنکه به مسئوالن زندان ثابت کند که واقعا نادم ا             . هستند

حاجى با  . وقتى حاجى آمد زهره گزارش آن دو را به او داد           . مورد ساير زندانى ها دريغ نمى کرد    
. لحظاتى بعد صداى لرزان آن دو بر اثر شدت ضربات قطع شد             . کابل و مشت به جان آنها افتاد       

حاجى اعالم کرد   . جه بود ما شاهد شکنجه دوستانمان بوديم و اين به مراتب بدتر از خود شکن             
با . براى هرکدام از شما تختى خواهم آورد        . که دوران کمون و اتحاد و همبستگى تمام شد           

چند ساعت بعد از    . لحنى تمسخرآميز افزود که هر کس روى تخت خود راحت و آرام خواهد بود              
د از آن صداى    بع. رفتن او چند پاسدار آمدند و با ضرب و شتم ما را در گوشه اى به صف کردند                   

به اين ترتيب جعبه هائى را ساختند که بعدها به تابوتها                . کوبيدن ميخ به تخته را شنيديم        
. ما را از هم جدا کرده و هر يک را با ضرب و شتم در يکى از اين جعبه ها نشاندند                     . معروف شد 

جبور بوديم چهار   چون روزها م  . وقتى در جعبه قرار گرفتيم دو طرفمان را ديوار تخته اى گرفته بود            
زانو بنشينم، پاهايمان از دو طرف با تخته ها تماس مى گرفت و عمال امکان هيچگونه تکان                        

يک نفر را در سر يک جعبه و ديگرى را در سر جعبه ديگرى در جهت مخالف                     . خوردن نداشتيم 
ز را در   آنچه که حاجى با تمسخر تخت ناميده بود جعبه هائى بود که ما بايد شب و رو                . نشاندند

آنطور که حاجى داود قول     . آنها مى گذارنديم بدون آنکه با هم کوچکترين تماسى داشته باشيم         
زهره . پشت سر ما ديوارى نبود     . نشاندند) جعبه اى(داده بود هر کدام از ما را در درون تختى            

روزها با چشمهاى بسته و گوشهائى که هيچ صدائى                 . مراقب کوچکترين حرکت ما بود        
 شب بيحرکت در سکوتى مرگبار         ١٠ تا    ٦ما از ساعت      . د از پى هم مى گذشت       نمى شني

عضالت بدن مان بخصوص پاها از بيحرکتى درد مى کرفت و گاهى اوقات خواب                 . مى نشستيم
. در روز سه بار و هر بار يک دقيقه به دستشوئى مى رفتيم             . لحظه ها يک نواخت بود   . مى رفت

يد زهره پرده توالت را که يک پتوى سياه و کثيف بود کنار               اگر بيشتر از يک دقيقه طول مى کش       
صداى شالقش که به زمين مى کوبيد به         .  حاجى روزى يکبار و گاهى دو بار مى آمد          . مى زد

مى گفت . هر بار به بهانه اى يکى از ما را زير شالق مى گرفت               . مفهوم حضورش در آنجا بود      
به من مى گفت   !  اما چگونه؟ . ن جهنم نجات دهد   اينجا قيامت است و هرکس بايد خود را از اي           
گاهى بيصدا مى آمد و آنچنان ضربه اى به پشتم         . تو جيره دارى و بايد هر روز جيره ات را بخورى          

وقتى با شدت به عضالت خشک شده ام مى کوبيد              . مى کوبيد که به هوا پرتاب مى شدم         
گوئى حرکتى بود براى بيرون     . ى آمدعليرغم درد وحشتناک بدنم از حالت انجماد و رخوت بدر م           

آمدن حاجى و خشونت او با مسخره بازى، طعنه، متلک و                    .  کشيدن ما از بى حرکتى       
حتى اينهم براى من بهتر از      . هر بار مى آمد جيره مرا مى داد     . رفتارهاى التى ويژه  ش همراه بود    
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کات مسخره او      زير چادر تا مدتها به حر              هميشه . سکوت مرگبار حاکم در آن فضا بود          

در جعبه ها يا بقول حاجى در قيامت از همه               . تهديداتش در من کارساز نبود       . مى خنديديم
دريافت هاى حسى،بينائى، شنوائى، لمس کردن و ديدن و شنيدن صداى ديگران محروم                      

روزهاى اول اگر چمباته مى زديم به مفهوم ناديده گرفتن قوانين بود و مجازات کابل و                     . بوديم
عده اى تعادل خود را از      . بعد از دو ماه بتدريج مقاومت ها در هم شکسته شد            .  داشت شالق

هفته هاى اول فقط اذان ظهر و عصر و بخصوص يک دعائى که با آه و ناله از خدا                     . دست دادند 
بعد کم کم صداى زندانى هائى که از پا در             . مى خواست گناهانش را ببخشد پخش مى شد       

قتى صداى يکى از دوستانم را با گريه بلند همراه با دعاى سوزناک                 و. آمده بودند پخش شد    
حاجى کسانى را که تعادل روحى و جسمى خود را از            . شنيدم فهميدم که او شکسته است      

دست مى دادند و ديگر نمى توانستند مقاومت کنند پشت ميکروفون مى برد و از آنها مصاحبه                  
گريه اعتراف مى کردند انسانهاى حقير و پستى            آنها در بدترين حالت روانى با            . مى گرفت

حاجى ار آنها مى خواست ايدئولوژى خود را غلط اعالم          . بوده اند و در حق مردم خيانت کرده اند       
شنيدن اين مصاحبه ها که با صداى بلند پخش مى شد براى ما            . کرده و مارکسيسم را رد کنند     

ردان زندانى و صداى شکسته شدن            روزها و شبها مصاحبه هاى زنان و م             . درد آور بود    
حاجى به اين مصاحبه ها اکتفا نمى       . دوستانمان که تا ديروز در کنار هم بوديم پخش مى شد           

او زندانى هاى از پا در آمده را باالى سر زندانيانى که هنوز در جعبه ها نشسته بودند                        . کرد
يکبار .  را اعالم کنند    مى برد که سرخوردگى خود را به آنان بگويند و شکست و تسليم خود                  

مدام اظهار ندامت مى کرد و مى گفت حاجى همه چيز           . يکى از اين بچه ها باالى سر من آمد         
منظورش اين بود که دوستان سابق ما در          .  بيوگرافى همه نوشته شده است     . تو را مى داند  

.  کردحاجى آنها را مجبور به دادن اطالعات و همکارى مى                . مورد من گزارش نوشته بودند       
بعضى از آنها در بازجوئى هاى اوليه به هنگام دستگيرى مقاومت خوبى کرده بودند اما زمانى                  

بعضى حتى اقوام و اعضاى خانواده خود را به            . که در جعبه ها بريدند تخليه اطالعاتى شدند        
آنها روابط بين زندانيان و نحوه تصميم گيرى ها را فاش کردند و در مورد                              . زندان آوردند  

آنها که از اين جهنم فرار کرده بودند به جهنم ديگرى در بند                . مبنديهاى خود گزارش نوشتند   ه
در اين بند همه با تمام حواس مواظب          . سه توابين زنان که عمدتا نادم بودند فرستاده شدند          

. حاجى از بازى دادن آنها لذت مى برد        . يگديگر بودند و هيچکس به هيچکش اطمينان نداشت         
 .  چار افسردگى شده بودند و چند نفر دست بخودکشى زدندبعضى ها د

در ماه هاى آخر حاجى که از ضربه اى که به مقاومت زندان زده بود ارضا شده بود، تعدادى را که                   
طوالنى ترين مدت را در جعبه ها بسر برده بودند، با شرايط آسانتر، نه گزارش و مصاحبه، بلکه با                 

به من مى گفت من از تو چيزى نمى خواهم ولى         .   به بند فرستاد   تعهد به رعايت مقررات زندان    
 فقط بگو ببينم چه چيزى تو را در آنجا نگه داشته بود؟ 

به دوران خوش    . من در جعبه براه خود دنياى ديگرى يافته بودم و به زمان توجهى نداشتم                    
 . ى خنديدمبه صحبت هاى مسخره حاجى داود ساعتها م. خانوادگى و مدرسه فکر مى کردم

 ماه بعد از آنکه جعبه ها ساخته شد، تعدادى از زندانيان سرموضعى را از اوين به                   ٥ يا   ٤حدود  
فهيمديم  آن دوازده نفر را که از اتاق اول برده بودند قبل از ما به گاودانى برده                     . جبعه ها آوردند 

 .  بودند
سپرد کسى با من صحبت      حاجى مرا به بند سه فرستاد و به مسئول بند که کيانوش بود                    

در اين بند همه به     . فقط کيانوش با من صحبت مى کرد      . از طرف همه پايکوت شده بودم      . نکند
از من  . حاجى عصر به بند آمد     . سر و صورت خود مى زدند و از خدا طلب بخشش مى کردند              

ز اوين  گفت ا . من مى خواهم به جعبه ها برگردم    . پرسيد اينجا چطوره؟ گفتم ديوانه خانه است       
با تمسخر اضافه کرد اگر بخواهى به         . تعداد زيادى را به آنجا منتقل کرده ايم و ديگر جا نداريم             

بعد از مدتى مرا به بند هفت،       .  آنجا برگردى بايد اجاره بپردازى؛ تازه اينها رفيق هاى تو هستند         
 . بند سرموضعى ها انتقال دادند

 
 پانويس

ى است که بهاره فرصت بيان آنها را در مراسم به علت             متن سخنرانى حاضر حاوى نکات اضاف     
 . کمبود وقت نيافت

 
 


