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"و خورشيد از اعماق
کھکشان ھای خاکستر شده را روشن می کند"
گواھی بر نادرستی گزارش نمايندگان مجلس از بند  ٣۵٠زندان اوين
فريبرز رييس دانا
در تاريخ دوم بھمن  ١٣٩١در ساعت ده و نيم صبح  ،اينجا در داخل بند باخبر شديم چند نفر از نمايندگان مجلس
وعضوکميسيون امنيت ملی ،که مايل نيستم نامش شان را به خاطر بسپارم ،به ھمراه يک خانم ،يک عضو عالی رتبه ی
زندان و يک عکاس يا فيلم بردار برای بازديد به داخل بند آمده اند .بود و نبودشان برای من ھيچ تفاوتی نداشت زيرا می
دانستم نه برای کشف حقايقی چون ونه برای کمک به اجرای عدالت که برای "مصلحت سياسی" پا به اينجا گذاشته اند
انتظار ھم نداشتم که بخشی از واقعيت ھای مربوط به مسايل اينجا را – چه برسد به ھمه ی آنھا را – به اطالع افکار
عمومی برسانند .چون می دانستم مصلح انديشی آنان تا به کجاست.
نه آنھا ونه من نيز ھيچ رغبتی به مالقات با يکديگر نداشته ايم .ھمان گونه که من آنھا را نمی شناختم ،چه بسا آنھا نيز
چنين بودند .اما آنھا چنان به گونه ای سراپا خالف به افکارعمومی گزارش کرده اند که من ناگزير شده ام اين گونه به
توضيح بپردازم:
نخستين چيزی که برای برای من وھمه ی دوستانم و شمار زيادی از ھم بنديان که با من دراين باره حرف زدند ،مطرح
شد و ھمه بی پاسخ ماندند ،اين بود که به قرار اطالع و بنا به آنچه گويا نمايندگان اعالم کرده بودند ،آنھا با توافق مسوول
زندان قرار بوده است که تنھا به يکی از اتاق ھای بند بروند و اگر کسانی ھم مايل به گفت وگو با نمايندگان ھستند بايد به
آن اتاق بروند .اين شائبه نيز از ھمان لحظه ی ورود نمايندگان برای زندانيان مطرح شد که نکند انتخاب آن اتاق به خاطر
حضور چھره ھای شاخص از جريان ھای سياسی در آن اتاق است که وجه مشخص آن "درون نظام بودن" " ،معتقد به
اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و "اعتراض به نتايج انتخابات خرداد  "٨٨است .البته آن زمان ھيچ يک از اعضای
اتاق به حضورانحصاری نمايندگان در آن اتاق وعدم حضورشان درمکانی عمومی تر اعتراض نکردند و به رغم روشن
بودن جھت داری اين مالقات ،با آنھا به گفت وشنود پرداختند.
به ھر روی اين انتخاب ھيات بازديد از زندان و آن گفت وگوی مفصل تر)نسبت به گفت وگو با ديگر زندانيان بند( با چند
نفر اعضای شاخص آن اتاق ومحدوديت عملی برای شنيدن اعتراض وانتقاد ساير زندانيان که حداکثر شامل ھفت يا ھشت
نفر و ھر يک در حدود  ٤دقيقه می شد( نه فقط برای زندانيان پرسش برانگيز است ،بلکه برای افکار عمومی ھم
موضوعی است که پاسخ آن برای کسانی که به وضع اجتماعی و سياسی ايران به طور جدی می پردازند ،بسيار با اھميت
است .تا آنجا که مطلع شديم در مدت اطراق نمايندگان اعزامی در اتاق مقصد ،شمار نسبتا زيادی از زندانيان که می
خواستند به آنجا بروند و طرح شکايت کنند وعرض حالی بدھند ،فرصت چنين کاری را نيافتند و آنان ھم که توفيق نصيب
شان شد وبه قول خودشان دست از پا درازتر برگشتند واز آنچه شنيدند که از سوی مذاکره شده ای به نمايندگان گفته می
شد ،سخت برآشفته و افسرده شدند .نيز اعمال کنترل برای حضور افراد در جلوی در اتاق مزبور ظاھرا برای برقرار نظم
 ،اما در واقع برای مديريت آن گفت وگوی مفصل تر با چند نفر خاص ،دال بر رويه ی دو سه سال باب شده ی "خود-
نماينده" ی ھمه ی بند خواندن برخی از اشخاص است.

چند چرا در اين رابطه مطرح است که برای کسانی که به تحول سياسی واجتماعی ايران دلبستگی دارند به نظر من اھميت
زيادی دارد:
اگر رسيدگی به امور زندانيان برای قوه ی مقننه مطرح بوده است ،چرا کميسيون اصل نود که بايد به شکايات رسيدگی
کند ،به اينجا نيامد و چرا کميسيون امينت ملی که در جست وجوی يافتن راه حل ھای امينتی و سياسی و ديپلماتيک به
خصوص برای شرايط ويژه است ،به اينجا آمده است؟ چرا در نزديکی انتخابات و نه در پی شکايت ھای مدام زندانيان اين
کميسيون به اينجا آمده است؟ چرا با تصميم قبل آن اتاق را برگزيده اند؟ شايد ھم جاذبه ھايی در آن اتاق ھست که اين قبيل
ھيات ھا را به سمت خود می کشاند( چرا بيش از آن ،يک نفر از اعضای اعتراض کننده و منتقد جدی حاکميت در آن اتاق
را به زندان قزل حصار فرستادند؟ چرا پيش از آن وکيلی حقوق بشر خوشنام را يک روز بيشتر در بيمارستان نگه داشتند
تا ھنگام بازديد ھيات فرستادگان در بند  ٣٥٠نباشد؟ چرا پس از مدتی توقف ومذاکره در آن اتاق ،زندانيان شاکی را به
حضور نپذيرفتند؟ چرا وقت وبيشتری به زندانيان اختصاص ندادند وفقط حرف تقريبا يک سوم شاکيان را شتاب زده
شنيدند ) يا اصال نشنيدند( و مثال چه می شد که يک روز ديگر ھم نزول اجالل می کردند يا ھمان روز از بھترين ناھار
زندان که بر خالف برنامه ی غذايی به جای سه شنبه ،روز دوشنبه ) روز حضورنمايندگان در زندان( توزيع کردند ،نوش
جان می کردند تا بھترين ھای ما را با بدترين ھای خود مقايسه کرده باشند؟ چرا آقايان ھيات بازديدکننده به مسجد کوچک
بند که به ھر حال فضايی دو سه برار اتاق داشت و خيلی ھا می توانستند در آن خانه ی خدا به جای آن اتاق درگفت
وگويی شفاف بنشينند و بگويند وبشنوند
گويند حديث عشق نگوييد ونشنويد

مشکل حکايتی است که تقريير می کنند

چرا فقط با آن چند نفری که در رسانه ھا از آن ھا نام برده اند مفصل تر از ديگران گفت وگو کردند و از ھمان ھا نقل و
قول ھايی کردند؟ و مھمتر از بقيه ،اينکه چرا اعضای آن اتاق يا گروھی که نماينده واقعی مردم اند و اين را اعضای آن
اتاق ھم اذعان دارند( و نه بی طرفند  ،نه مسووليت حقوقی واجرايی برای رسيدگی به شکوايه ھای زندانيان را دارند ونه
از پيش نيت شان ناشناخته مانده بود ) بازی ھای انتخاباتی( اين چنين به گفت و گو نشستند؟ و چرا در اين باره به گفت
وگويی نشستند که می دانستند نماينده ی واقعی مردم نيستند؟ باالخره اينکه چرا گزارشی داده اند که پر است از نادرستی ،
بی انصافی و بی حرمتی به زندانيان؟
در باره ی اين چرای آخری حرف دارم:
اين نمايندگان نقل کرده اند که  ":اينجا زندان نيست وھتل است" )شرق و بھار( گفته اند آشپزخانه ھای مفصل دارد
وغذای عالی در اختيار ھمه است .واقعا زھی به اخالق و پاکيزگی سياسی شما.
اگر بکاويم در می يابيم که خيلی ھتل ھا و اقامتگاه ھايی که شما بازديد کنندگان از ھتل  ٤ستاره ، ٣٥٠به آنھا تشريف
برده  ،غذا خورده وخوابيده ايد ،آيا اينجا ھمان جاست؟! من به شرط انصاف وشرافت و مسووليت انسانی از ھمه ی
اعضای اين ھيات می خواھم کرم نمايند و فرود آيند و اينجا را خانه ی خود بدانند و فقط دو سه ھفته ای غذای خود و
خانواده شان را ) که اميدوارم غم نبينند( با غذای ساکنان اين بند عوض کنند و بيايند و طعم غذای ساکنان اين حصار را
)که زندگی ھايی را به جرم آزادی خواھی يا جرم زمی که بر سر گل ھا نشسته اند" يا گيرم خطا در خود می فشارد ،بين
خود وعزيزانشان تقسيم کنند و فکر کنند اين مزه ھمان تعريف و تمجيد ھای نادرست وگمراه کننده و چاپلوسی ھای
ويرانگر است  .چنين کنند تا قدر ومزه آزادی را بفھمند .چنين کنند و بگذارند نازپرورده ھا نيز کمی از اين خوان نعمت
بھره ببرند .خوب است بدانند که ماه ھا گوشت نخورده )مثل بخش گسترده ای از مردم محروم و نيروی کار ھمه ی جھان
و ميھن ما نيز( و با آب زيپوی لوبيا سر کردن چه مزه ای می دھد .تشريف بياورند در ھمين ھتل  ٤ستاره در اتاق ھای
 ٣٠تا  ٣٣متری که  ٢٥تا  ٢٧نفر در آن روی زمين يا روی تخت فلزی چسبيده به طاق با خطر سقوط ) وسابقه ی زياد
شکستگی دست و پا و جمجمه ( می خوابند ،سرکنند و طعم ِخوش ِخواب ِپرنيانی را دريابند .بيايند و برای استفاده از اين
سرويس ھای صد درصد نابھداشتی وعفونت زا و چند تايی اتاقک يک ونيم متری کثيف با لوله ھای شکسته وداغان و

پوسيده را به عنوان شير و دوش با محدوديت جدی آب گرم توی صف بايستند و بعد حمام کنند و خستگی کار و تالش از
تن به در کنند  ،اما مثل ما لذت ببرند .بيايند دراين آشپزخانه ی کوچک برای  ٢٠٠نفر که گويا آن قدر با شکوه است که به
مطبخ شاه عباسی طعنه می زند ،برای خودشان اشکنه ،دمی ونيمرو درست کنند و از زندگی با ھم لذت ببرند.
بيايند و بنشينند لباس ھای زير و رو و پتو مالفه شان را در ھمان طشت کنار ھما ن دستشويی بشوند و چنگ بزنند تا مثل
ما آراسته باشند .راستی آيا ھيات بازديد کننده سری ھم به دست شويی و توالت زد؟ البته کھنه بعضی جاھا را نبايد ديه
شوند .اماشينده ام که گفته اند " ھبمھی اتاقھا" رفتھاند و با " تک تک زندانيان" گفت وگو کردند واين ھم از سوی تيمی
که از آن اتاق بند ،در  ٢ساعت حضور ،جم نخورد ،مثل بقيه ی حرف ھا ،چيزی نيست که جز نادرست گويی ھا .پس ذره
ای پروا از ما  ،مردم و فردا و صداھايی که با گوش جان از ھم اکنون می شنوم.
طاق و رواق ميکده ھرگز تھی مباد

از ھای وھوی عربده ی باده خوارھا

باری آقايان اگر در اينجا فرش ماشينی و يخچال ديده ايد ،تماما با پول زندانيان تھيه شده است .در يخچال ھا گاھی مواد
غذايی می گذارند تا به عوض غذايی که دولت موظف است بدھد و نمی دھد ،استفاده شود.
غذای اينجا به درد نخور ،اکثرا دور ريختنی است وبه دور ھم می ريزند .مگر آنان که فشار فقر و گرسنگی متفقا
ناچارشان می کند از ھمان بخورند ،که البته ھمه ی زندانيان سياسی که امکاناتی دارند با آنھا غذايشان را تقسيم می کنند.
در غذای دولتی حتا ھفته ای  ٢٠گرم ھم گوشت برای ھر نفر نيست .سويای درجه ی  ٢ھم ھست و لوبيای سفت و ناپخته
و ماکارونی بی گوشت و گاه خورش کرفس) منھای گوشت مگر به تصادف چيزی دريابيد که قسم آشپز نادرست از آب
درنيايد( و گاه ھم عدس پلو با سيب زمينی و سويا و ھمه ی اينھا با بدترين مواد اوليه که به چشم ھم می شود ديد .ميوه و
سبزی درکار نيست .اما آنھا که پولی دارند از بيرون سفارش می دھند به قيمت باالتر و آن ھم به اندازه ی يک چھارم
قوطی کبريت و روزانه به طور متوسط شايد  ١٠الی  ١٥گرم پنير .فروشگاھی وجود ندارد .تنھا دکه ای درگوشه ی
ھواخوری برای کاالھايی محدود – از بيرون می گيرد و قيمت ھايش گران وجنس ھايش نامرغوب است و متعلق به
کارکنان زندانی است که تعاونی درست کرده اند .وقتی ميوه ای يا تخم مرغی يا برنجی برای فروش می آيد ،زندانيان بايد
وظيفه ی حمل آنھا را از درب بند و پله ھا و ھواخوری تا در فروشگاه خودشان به عھده بگيرند و سپس پول بيشتری
برای کاالی نامرغوب تر بپردازند .محدوديت ميوه ھا در مورد مواد شوينده بھداشتی نگران کننده شده است .اين بھداشت
عمومی است که به خطر می افتد و بيماری ھا فزونی می يابد و خوب نمی شوند .بايد سرويس ھا در راھرو ھا توسط
زندانيان با شوينده ی کافی شسته شود وعقل سليم می گويد اين کار تقاضا برای خدمات پزشکی را کم می کند ،اما اين
حرفھا کاربردی ندارند .آقايان گفته اند اينجا رفاه وجود دارد .با توجه به اين که می دانيم آنھا معنای رفاه در سطح باال را
عمال درک و تجربه کرده اند ،پس گويا منظورشان اين است که ھمين امکانات ونه بيشتر در شان زندانيان است وھمين
رفاه بس شان است .به ويژه آنکه اينھا ھم به ھمت اين قھرمانان بازار گرايی و خصوصی سازی وتعديل ساختاری ،
خصوصی سازی ھا شده است که نگو.
برای دندان پزشکی  ،برای بيمارستان  ،برای غذا ،برای مواد بھداشتی وشست و شوی در و ديوار و توالت بايد يا پول
بدھی يا جان .اگر پول نباشد و دوستانی ياری نکنند و عزت نفس اين زندانيان رعايت نشود ،اين درد و رنج واندوه است
که سيطره می يابد وفضای زندان را کدرتر وافسرده تر می کند .اين تحليل ساده را آيا در بازديدتان در نظر آورده ايد و
درک کرده ايد؟
درمورد وضع سالمت و بھداشت ھم  ،باز از اين فرستاده شدگان می خواھم که بيايند و برای درد و درمان شان ) و بال از
ايشان و خانواده شان دور باد( به بھداری اينجا مراجعه کنند .اگر بيماری جدی باشد ،بايد دو سه ماه آزگار معطلی بکشند
و درد دل و دندان استخوان يا ضعف و آزردگی را تحمل کنند تا به پزشک متخصص دست يابند که آيا وقت بشود آنھا را
ببينند يا نه .وقتی تمام مراحل معاينه در بھداری و زندان طی شد و نياز به عکس و راديولوژی و ام ای ار و سونو گرافی
ومعاينات بالينی بيماستانی پيش آمد ،يا نياز به مراجعه به دندانپزشک فرد زندانی مطرح شد ،تازه اول گرفتاری است .حتا

وقتی بيمار حاضر است با ھزينه ی خود در بيمارستان بستری شود)در مورد دندان پزشکی که چاره ی ديگری نيست
وگرنه بايد به دندانپزشک زندان حق ويزيت بپردازند که می گويند گران است( و تمامی گواھی ھای پزشکی نيز اين
ضرورت را تاييد کردند و پزشک قانونی نيز تصديق کرد و قرار شد بيمار ھم با دست بند و لباس زندان ،تحت الحفظ به
بيمارستان برود ودستبند او به تخت بيمارستان قفل شود ،باز تازه نماينده دادستان بر سر راه قد می افرازد که او بايد
تصميم بگيرد که فرد بيمار ،بيمار است يا نه و بايد به بميارستان فرستاده شود يا نه و برای اين کار خانواده بايد چند بار
به دادستانی در مرکز شھر تھران سفر کند و در صف بايستد تا نوبت او برای درخواست مجوز برسد و گرنه روند کار در
حد سرعت الک پشت بازنشسته و فرتوت است.
آقايان اين خدمات عالی پزشکی و بھداشتی که گفتيد ھمان است که خودتان آرزوی برخورداری از آن را داريد؟ اين ھمان
حد عالی پزشکی بود؟
ما زندانی ھستيم و تحويل قوه ی قضائيه  ،آنھا مسوول تامين ما ،حفظ حرمت ما و حقوق ما ھستند .ما می گوييم در زندان
شماييم ،اما محکوم نيستيم انواع محروميت ھای بھداشتی ،پزشکی ،غذايی  ،قضايی  ،حقوق و انسانی را تحمل کنيم يا
درد بکشيم .ما حتا اگر در بيرون پولی ھم در بساط برای معالجه خود نداشتيم ،اينجا بايد با ھزينه و مراقبت غيرتبعيض
آميز دستگاه قضايی از خدمات پزشکی در حدی که شما برخورداريد ،برخوردار باشيم .آنچه تا به اينجا آوردم شامل
خدمات زيستی بود ،اما از حکم ھای ناعادالنه ی سنگين ،اعدام و حبس ھای طويل المدت که بايد می نشستيد و شرح آن
را می شنيديد ،چيزی نگفتم .ننوشتم که شما دست و پای آن جوان را که دو سه دقيقه با شما ھم حرف زد ،ديديد و آن را
در گزارشتان به افکار عمومی به زبان نياورديد .آيا می دانيد انکار اين واقعيت چه معنايی دارد؟
اينجا مختصری ھم از تبعيض ھا نسبت به زندانيان ،شامل تبعيض در مرخصی ،مالقات ،تنبيه در زندان انفرادی ،پوشاندن
لباس بدريخت و مشترک و تحقير آميز زندانی به تن شماری از زندانيان و برخی امتيازھا ی ديگر،مختصری شنيديد و
وقت داشتيد که بيشتر بشنويد ،اما نه شنيديد و نه گفتيد.
تقريبا مطمئن ھستم ھمه ی کسانی که نامه ی مرا می خوانند از واقعيت امر آگاھند ،اما من اين جامعه را بيش از اين
نيازمند شناخت حقيقت می دانم که بخواھم در برابر اين گزارشگران نامنصف،نامستقل ،نا متعھد ،و ناسپاس سکوت کنم.
عمری دويده ايم ،به سرسری و عاقبت

دست از طلب نشسته و از پا نشسته ايم

آقايان فرستاده شده کاری از بدی ماندگار کرديد که اين گونه بی پروا پا روی حق گذاشتيد .حقايق را کتمان کرديد يا
واژگونه گفتيد و نقشه ی سياسی را به جای انجام وظايف مردمی انسانی و ملی کرديد .اين جا حقوق زندانيان ناديده گرفته
شده است .اينکه جرم واقعی آنھا ،انگيزه اش و مجازاتش چيست و در اين باره چه می گويند ،جای بحث ديگری دارد.
اينجا زندانيان عقيدتی  ،سياسی و سايبری و امنيتی در کنار ھم ھستند .به ھر حال به طور کلی ھيچ کدام در دادگاھی
مناسب محاکمه نشده اند يا وکيل نداشته اند و يا فرصت کافی در اختيارشان نبوده است .اتھام ھا متفاوت اند .من اينجا با
بقيه سرنوشت مشترکی دارم لذا اعتقاد دارم برای کسی که در بيرون برای حقوق وآزادی ھمگانی وبه ويژه محرومان
مبارزه می کند ،وظيفه است که در اينجا از حقوق انسانی ھمگانی زندانيان پشتيبانی کند.
من به عنوان يک انسان حق دارم و مکلفم اينجا از حقيقتی که مربوط به حقوق انسانی زندانيان است دفاع کنم و اين دفاع
اگر آن گزارش خالف واقع در اختيار افکار عمومی قرار می گرفت ،شايد الزم نبود به صورت فعلی باشد ،اما به جز آن،
به عنوان فردی مسوول برای آزادی و آگاھی ضروری است که از اين جنبه ی محدود بيرون بيايم وبه نکته ای اساسی
اشاره کنم که می دانم مردم به دانستن آن نياز دارند.
کنش و انتخاب سياسی افراد و گروه ھا حق خود آنان است اما بيش از آن ھمين کنش وانتخاب در بقيه ی کسانی که
احساس مسووليت می کنند ،اين وظيفه را مبرم می سازد که با سالمت کامل و مبتنی بر تحليل واستدالل به نقد آنھا

بپردازند و ريشه يابی شان کند .نظر من آن است که اتفاقی که در آغاز اين گزارش نوشتم به ھيچ وجه جدا از سياست ھای
انتخاباتی و قدرت جويی معترضانی نيست که مبنای اصلی اعتراضشان صرف نظر از اين  ،آن نيت ھای خير در اين و آن
افراد ،به دست آوردن کرسی قدرت است و نه پرداختن به عميق ترين و مبرم ترين دردھای مردم و در راس آن محروميت
ھای اقتصادی  ،محکوميت ھای سياسی و محدوديت ھای اجتماعی .رخدادھايی نظير رفتار سياسی و انتخاباتی رھبر
معنوی اصالحات )از آب سرد دماوند تا احتماال آب گرم الھيجان( تغيير مواضع چھره ھای شاخص محافظه کار و فضا
سازی مطبوعاتی مصنوعی و نامطمئن و تماس ھای مکرر آشکار و پنھان  ،نه تنھا نويد بخش نجات مردم از گرفتاری
ھای گوناگون از راه مھارت قدرت ھای اقتصادی و سياسی مساله ساز و بھره کشی و مداخله ھای امپرياليستی نيست،
بلکه از آن بوی سرزنده ی سازش ھايی در سطح غمازان و نخبگان حاضر و پيشين اريکه ی قدرت به مشام می رسد.

