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نزديك به پنجاه روز است آه دستگير و به بند معروف به بهداري اوين منتقل شده ام. بند در مجموع چهـار اتـاق دارد آـه 
ــلطنت طلبـان، مجرمـان اقتصـادي و سـارقان مسـلح   در يكي از آن ها مجاهدين، در يكي چپ ها و در دو اتاق آوچكتر س

بسر مي برند. 
ــه قـول خودشـان بـا مـا رفتـاري چـون زندانيـان سياسـي  هنوز دژخيمان از تمام قدرت شان در زندان استفاده نمي آنند و ب
دارند. حتي برخي از نگهبانانشان بعلت گرايش به ما تنبيه مي شوند و رتبه و محل ماموريت خود را از دست مي دهند.  
ناگهان در بند ولوله مي افتد. گروه گروه  زندانيان جديد به بند مي آيند. تازه واردها بين ١٣ تا ٢٥ سال دارند. سـيل ورود 
آن ها تا سپيده دم ادامه مي يابد. برخي را مستقيما به جوخه اعدام مي سپارند. صبح روز بعد هنــوز صبحانـه نخـورده ايـم 
آه قداره بندها با چماق هايشان وارد مي شوند. به مجاهدين حمله مي آنند و به ضرب شـال ق و مشـت و لگـد مي خواهنـد 
ببرندنشان. بچه هاي چپ به اين رفتار وحشيانه اعتراض مي آنند اما آن ها را نيز مورد ضرب و شـتم قـرار مـي دهنـد. 
همه را در محوطه اوين به فاصله يك متر روي زمين مي نشانند و از ميان آنان چند نفـر را بـه نـام مـي خواننـد. صـداي 
فرياد شكنجه شوندگان و ضربه هاي تازيانه فضاي اوين را پر آرده است. هيچ آس نمي داند چــه خـبر اسـت. آوچكـترين 
ــن منـوال ادامـه مـي يـابد. ناگهـان صدايـي از  پرسش و حرآتي را با مشت و لگد پاسخ مي دهند. يك ساعتي وضع به همي
ــدان اويـن را آشـتند."  دور: " بنام خدا و به..." و صداي گلوله و متعاقب آن صداي شيون و ناسزا: " ...آجوئي رئيس زن
شنيده مي شود. محوطه به جهنم تبديل مي شود. مثل درندگان گرسنه به ما حمله مي آنند. همه را به بــاد آتـك مـي گـيرند. 
ــد  دقايقي بعد صداي خميني از بلندگو پخش مي شود آه مي گويد: "مبادا با زندانيان بدرفتاري شود...رافت اسال مي...!" بع
از اين نصيحت پدرانه، زندانبانان به ما مي گويند براي اعدام آماده شويم. خودمان هم فكر مي آرديــم آـه معنـاي آن پيـام، 
ــي گذاريـم آـه  اين باشد. در حالي آه از همان لحظات اوليه دستگيري در انتظار چنين رافتي بوديم. با زندانيا چپ قرار م
سرود انترناسيونال را آن چنان بلند و رسا اجراء آنيم آه لرزه بر اندام دژخيمان بيفتد. عده اي را ســوار مينـي بـوس مـي 
آنند و ما را هم با جشم بند و ضربات مشت و لگد پياده بدنبال خود مي آشانند. معلوم نيست ميني بوس ها چه آســاني  را 
ــيم مـان مـي آننـد و هـر گـروه ده ،  مي برند و پياده ها را به آجا. بعد از مدتي در راهرو تاريكي به گروهاي مختلف تقس
ــه محـض وارد شـدن بـه آن خيـس  دوازده نفري را به يك اتاق شش متري مي فرستند. آف اتاق انگار فلز گداخته است. ب
عرق مي شويم. هر گروهي در اتاق فقط از سرنوشت همان گروه خـبر دارد و آنقـدر نگـران بقيـه هسـتيم آـه توجهـي بـه 
گرماي زمين نداريم. بنظر مي رسد چند ساعتي در اين اتاق در انتظار اعــدام خواهيـم بـود. ايـن در واقـع شـكنجه قبـل از 

اعدام است. آسي فكر نمي آند آه رافت اسال مي قصد زنده زنده و ذره ذره سوزندان ما را داشته باشد.  
يك هفته در اين جهنم سوزان با بدترين شرايط جسمي و روحي مي مانيم. روزانه سه بار و هر بار به مدت پـانزده دقيقـه 
ــه بـايد هـر آـاري دارنـد انجـام دهنـد. تنهـا وسـيله پـاك آننـده مقـدار آمـي پـودر  در اتاق را باز مي آنند. در اين مدت هم
ــه عـرق  رختشوئي است آه براي استحمام، ظرفشوئي و لباس شوئي از آن استفاده مي آنيم. بعد از ورود به اتاق بال فاصل
مي آنيم و بوي پودر آه به دليل آمبود وقت از تنمان پاك نشده اســت بـا بـوي عـرق در مـي آمـيزد و  شـرايط غـير قـابل 

تحملي را بوجود مي آورد. زندانبانان در اين ١٥ دقيقه با دست جلوي بيني شان را مي گيرند.  
ــي آاشـته انـد و نتيجـه شـكنجه در آـوره آدم  بعد از يك هفته دو تن از مسئوال ن زندان به ديدارمان مي آيند آه ببينند چه گل
ــان را بـه  پزي شان چه بوده است. اما موفق نمي شوند با ما صحبت آنند چون به محض باز شدن در اتاق بوي زننده اي آن
ــر آنچـه را آـه داشـتيم، آتـاب، عكـس  عقب مي راند. همان شب ما را به بند انتقال مي دهند. بند را زير و رو آرده اند و ه

هاي لنين و چگوارا و مهره هاي شطرنج در اتاق چپ ها و عكس طالقاني در اتاق مجاهدين و...  با خود برده اند. 
بعدها دانستيم عده اي را آه از ما جدا آردند با ميني بوس براي اعدام نمايشي بردند. و نيز دانســتيم آـه آن جهنـم سـوزان  
بند ٣١١ بود آه در زير آن نانوائي اوين قرار داشت. ظاهرا بعد از ما ديگر هيچ زنددانــي ي را بـه بنـد ٣١١ نفرسـتادند. 
از آن ببعد، بدنبال دستگيرهاي گسترده سال ٦٠، رفتار زندانبانان بدتر و خشن تر شـد و همـه چيزهـائي آـه تـا آن زمـان 
آزاد بود ممنوع گرديد، ورزش و سرود خواندن جرم محسوب مي شد و بازي شطرنج حــرام گرديـد. دو مـاه بعـد از ايـن 

واقعه من به قزل حصار منتقل شدم.   


