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ــازه تريـن شـيوه اش رهـا آـردن زندانيـاني در بندهـاي  رژيم براي از پا در آوردن ما هر لحظه حيله تازه اي مي انديشد. ت
ــال روانـي مسـاعدي ندارنـد. ايـن آـار را بـراي تضعيـف سـاير  عمومي است آه بر اثر فشارهاي طاقت فرساي زندان ح
ــت وارد مي شـود. يكـي  از آسايشـگاه  زندانيان و ايجاد رعب و وحشت در بند مي آند. هر روز زنداني جديدي از اين دس
ــي آيـد و از  (١) مي آيد و از سكوت ديوانه آننده آنجا و شكنجه هاي جسمي و رواني سخن دارد. ديگري از گوهردشت م
سلول هاي انفرادي آنجا مي گويد آه يك ماه ماندن در آن ها انسان را به جنون مي آشاند و از قزل حصــار مي شـنويم آـه 
ــزل حصـار ايـن سيسـتم جديـد شـكنجه را  حاجي داود سيستم شكنجه خود را برقرار آرده است. حاج داود، رئيس زندان ق
دستگاه مي نامد. مي گويد موساد(٢) اين شكنجه را براي آزمايش پيشنهاد آرده است تا در صورت موفقيت خود آن را به 
ــايد بـه حـالت چمباتـه بـا چـادر و چشـم بنـددر آن  اجراء بگذارد. در اين دستگاه تخت هائي تعبيه آرده اند آه زنداني مي ب
بنشيند. با هر حرآت به او شال ق و توي سري مي زنند. در داخــل دسـتگاه سـكوت محـض حـاآم اسـت.  سـعي مـي آننـد 
زنداني را به طور آـامل از جهـان خـارج جـدا آننـد و حـواس اش تخريـب آننـد. زانوهـاي بيشـتر آنهـا آب آورده اسـت. 
ــخراش و خـرد آننـده  زندانياني آه بر اثر فشار زايدالوصف اين دستگاه مي برند ناگهان از بلندگوي زندان با صداي گوش
ــارز اعـال م مـي آننـد. تعـداد زندانيـاني آـه مـي برنـد  اي نسبت به رژيم اعال م وفادري آرده و نفرتشان را از گروهاي مب
اعجاب آور است. آن دسته آه تاب مي آورند از وحشت تعداد روبه افزايش بريده ها، به اختــال ل حـواس دچـار مي شـوند. 
ــا هـر حرآـت آتـك  آساني آه مي برند مجبورند باال ي سر سايرر زندانيان آه هنوز نشسته و مقاومت مي آنند بايستند و ب
ــانند. زندانـي در  شان بزنند و گرنه زندانبانان بريدن آن ها را تاآتيكي به حساب آورده و دوباره آن ها را در دستگاه مي نش
ــذا بخـورد و حـق نـدارد در حيـن خـوردن، قاشـق و  اين دستگاه مجبور است به همان حالت نشسته، با چادر و چشم بند غ

بشقاب را به صدا در آورد و گرنه به براي ايجاد تماس با ساير زندانيان آتك مي خورد. 
 "دستگاه" به مدت ٩ ماه برپا است و با رفرم دار و دسته منتظــري برچيـده مي شـود. عـده اي را آـه از زندان هـاي قـزل 
حصار، گوهردشت و آسايشگاه به بندهاي عمومي اوين مي آورند آمترين اختال ل روانـي شـان بلنـد حـرف زدن بـا خـود 
ــجاده پهـن مي شـوند.  است. نگاهشان ثابت نمي ماند، بعضي ها به رژيم فحش مي دهند و عده اي مدام سجده آنان روي س
در چنين شرايطي نام چند تن از ما را براي انتقال از بلندگو اعال م مي آنند. هيچ آس نمي داند به آجا مي رويــم. در زيـر 
هشت(٣) ما را به چند گروه تقسيم مي آنند.اين گروها قرار است به قزل حصار، آسايشگاه و گوهردشت فرسـتاده شـوند. 

من جزء زندانياني هستم آه بايد به گوهرداشت بروم. 
ــاپذيري  بعد از خروج از اوين اجازه مي دهند چشم بندهايمان را برداريم. از ديدن فضاي بيرون و مردم احساس وصف ن
دارم. تا اين لحظه هرگز فكر نمي آردم دوياره موفق به ديدن مردم شوم.  از فرصتي آه پيـش آمـده هيجـان زده شـده ام. 
مي خواهم مردم را در آغوش بگيرم. ده دقيقه آخر سفر اوين به گوهردشت را با چشم بند طــي مي آنيـم. وقتـي از ماشـين 
پياده مي شويم صداي وحشت آورد درهاي آهني آه به صورت اتوماتيك باز و بسته مي شوند بار ديگر مرا از مردم جــدا 

مي آنند و غمي سنگين بر دلم مي نشيند. 
ــوم  بعد از باز و بسته شدن سه در وارد بند مي شويم. به نگهباني تحويل مان مي دهند. وارد يك سلول ٣ x ١/٥ متر مي ش
و در بال فاصله پشت سرم بسته مي شود. هوا خيلي سرد است. در سلول تنها يك موآت ١x٢ متر به چشــم مي خـورد. چنـد 
ساعتي قدم زدم. صداي آشيده شدن چرخ غذا در بند مرا بخود آورد. در ســلول را آـه بـاز آردنـد وسـايل شستشـو و پتـو 
ــي پـودر  و  يـك  خواستم. نگهبان غذا را به دستم داد و بدون اينكه حرفي بزند در را بست.  دوسه ساعت بعد در زدم، آم
پتو  به من  دادند.  اعتراض آردم،   به اعتراضم جوابي داده نشد. بعد از تميز آردن سلول و خوردن شام مجبور شدم از 
ــاز شـد و  همان يك پتو بعنوان روانداز و زيرانداز استفاده آنم. تا صبح از سرما لرزيدم. صبح قبل از صبحانه در سلول ب
ــد از آنكـه بـا لحنـي تمسـخرآميز اسـم و مشـخصات و  ال جوردي و نيري(حاآم شرع) را در مقابل خود ديدم. ال جوردي بع
اتهامم را پرسيد، سئوال آرد آه آيا حاضر به انجام مصاحبــه هسـتم و وقتـي جـواب منفـي شـنيد بـا صدائـي آـه حـاآي از 
اطمينان بود گفت:" آنقدر اينجا مي ماني تا حاضر به مصاحبه شوي." با توجه به آنچه از اوضاع گوهردشت شنيده بــودم، 
پاسخش چون پتكي برسرم آوبيد. تا شب به آن فكر مي آردم. پس از آن، هر روز صبح مراسم سئوال و جواب تكرار مي 
ــر  شد و من مدام به آن مي انديشيدم و از خود مي پرسيدم آه ال جوردي  اين اطمينان را از آجا آورده. وحشت وجودم را پ
ــود حـرف مـي زد. از خـود  آرده بود. هر از گاهي از دور صداي متشنج يك زنداني را مي شنيدم آه ناسزا مي گفت و با خ
مي پرسيدم آه زنداني ها تحت چه شرايطي دچار اين وضعيت مي شوند و چطور تعــادل خـود را از دسـت مي دهنـد. گـاه 
ــخ  حتي به طبيعي بودن رفتارهاي خودم شك مي آردم و به همين خاطر خودم را مدام امتحان مي آردم. از قلم و آاغذ و ن
و سوزن در سلول خبري نبود و من گاهي فكر مي آردم طرز استفاده از آن ها را فراموش آرده ام. حتــي مطمئـن نبـودم 
آه هنوز قادر به خواند و نوشتن هستم. نگراني خانواده ام از وضعيت من بر دردهايم مي افزود. آنها آامال  روحيــه خـود 
را باخته بودند و من به اجبار از آنچه در زندان بر ما مي گذشت به آنها هيچ نمي گفتم. در هــر مال قـات نگرانـي بيشـتري 
ــد بيـش از پيـش بـه  ابراز مي آردند و  تال ش من براي رفع نگراني آن ها بي فايده بود. عكس العمل هاي آنها باعث مي ش
ــير طبيعـي مـن اسـت.  غيرطبيعي بودن برخوردهايم فكر آنم. به نظرم مي رسيد آه ريشه نگراني آنها در برخوردهاي غ
بعد از هر مال قات برخوردهايم را زير ذربين مي گذاشتم. آن ها شنيده بودند هرآس بيش از يــك مـاه در گوهردشـت بمـاند 
دچار اختال ل حواس مي شود. هر بار به آن ها اطمينان مي دادم آه جاي نگراني نيست و زندان هـا مثـل هـم انـد امـا آنهـا 

باور نمي آردند. به آنها گفته بودند تنها اعدامي ها را در سلول هاي انفرادي گوهردشت نگه مي دارند.  
هرگاه به خاطر شرايط سختي آه در آن بودم به نگهبان اعتراض مي آردم، او در جوابم مي گفت:" آاري نكــن بـه جـاي 
ــياهچال؟ بعدهـا فهميـدم جـايي  بدتري از اينجا بفرستند." از خودم مي پرسيدم آه جاي بدتر از اينجا آجا مي تواند باشد. س
است آه آن را سگ دوني مي نامند. انباري بود بسيار تاريك با عرض و طول وارتفاع يك مــتر. سـگ دونـي در يـك بنـد 
متروآه و خالي قرار داشت. در آنجا سكوت مطلق حاآم بود. حتي صداي چرخ غذا هـم بگـوش نمـي رسـيد. هنگـام غـذا 
دادن نگهبان پا ورچين و بدون آوچكترين صدائي به در نزديك مي شد و ناگهان در را باز مي آرد. نــور مختصـر داخـل 
بند مثل سوزن در چشم فرو مي رفت. روزي سه بار مسير طوال ني ي را با چشــم بنـد بـراي شسـتن ظـرف و اسـتفاده از 



ــي  دستشوئي طي مي آردم و هر بار آوچكترين اعتراض به درگيري با نگهبان مي انجاميد. بعدها فهميدم آه چندين زندان
به دليل درگيري لفظي با نگهبان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و آنقدر سرشان به  ديوارهاي سگ دوني آوبيده شده 
آه  تعادل رواني خود را از دست داده اند. نگهبانان مي گفتند تا آن زمان آســي بيـش از ٤٨ سـاعت در سـگ دونـي دوام 
نياورده است. اما به نظر من، در مدتي آه در سگ دوني بسر بــردم، بدتريـن شـكنجه ديـدار صبحگـاهي بـا ال جـوردي و 

سئوال و جواب مسخره اي بود آه تكرار مي شد؛ شكنجه اي آه ٩ ماه به طول انجاميد.   

 -----------------------------------------
ــاي قديمـي زنـدان اويـن افـزوده شـد. ايـن  ١- آسايشگاه  ساختمان جديدي است آه در دوران رژيم جمهوري اسال مي به بن

ساختمان داراي تعداد زيادي سلولهاي انفرادي و مجرد است.  
٢- موساد سرويس جاسوسي و اطال عاتي اسرائيل است. 

ــام در دوران رژيـم سـلطنتي در زنـدان قصـر مرسـوم گرديـد و  ٣- زير هشت به محوطه ورودي بند گفته مي شود. اين ن
ــترآي اسـت آـه دفـتر زنـدان در آن  بخاطر بندهاي هشت گانه اين زندان است. ورودي بندهاي هشت گانه در محوطه مش

قرار دارد.    




