
 اسالمی است های حکومت سپیده قلیان، فریاد زنان کارگر و زندانیان سیاسی در اسارتگاه روایت 

ها شوش و در  در خیابان ۰۲۰۲سپتامبر  ۸۱اش تا روز  هفت تپه با اعتصاب کارگری سه ماه و پنج روزه

ه و مقاومت کارگران ر های این تجرب آزمون. یافتهای جهان پژواک  تپه درخشید و پیام و فریادش بر بام  هفت

.  ای خواهد بود در جنبش خودرهایی و خودآگاهی طبقاتی و سازمانیابی طبقه کارگر الگو و درسنامه  تپه، هفت

های سپیده قلیان که  به مناسبت روزهای مقاومت و خیزش جاری در هفت تپه، به بخشی از نامه  جهان امروز،

 . پردازد در زندان است مییبانی از کارگران همچنان اکنون به جرم پشت

سال زندان، سپیده قلیان را در اوین به  ۵سپیده را برای گذراندن  ۹۹۱۱یکشنبه اول تیر    گران حکومت اسالمی، شکنجه 

او اینک  .ستاز محکومان پرونده اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه خوزستان اساله  ۶۲سپیده قلیان . سلول افکندند
مانند هر دختر دیگری دوست دارد عاشق : های مرگ  گفت یش رفتن به دخمهوی پ. و دراعتصاب غذا در اوین است،

زیر شالق   های خونبار اوین،   این آرزو، اینک پشت دیوارها و دخمه. ها قدم بزند  خویش در خیابان شود و با  همدم
 .ستا  حکومت اسالمی سرمایه به بند کشیده شده

ها قرار داد و گفت که چرا وثیقه را آزاد کرده و به  ویی  در اختیار رسانهازگشت به زندان، ویدیسپیده قلیان پیش از ب
 .زندان برگشته است

سال و شش ماه زندانی که برای وی صادر  ۸۳حکم  با  ۸۹۳۱سپیده در این ویدیو گزارش می دهد که در آبان سال 
 .نج سال قابل اجرا اعالم شداین حکم سپس به پ. زاد شدبازداشت، با قید وثیقه آ شده بود پس از گذشت یک سال

و پافشاری کرد که در زندان   اش زیر فشار یافتن وثیقه بماند ی کارگری سپیده اعالم کرد که حاضر نیست خانواده
  فطر،ههای اخیر به مناسبت عید در ما. به قید وثیقه  از زندان آزاد شد با پافشاری مادر و پدر و برادر، . ماند می

این تنها یک مانور و فریب . به عفو محکومین هفت تپه اشاره کرد  رت تبلیغاتی و مبهم،حکومت اسالمی به صو
 . ای بود تبلیغاتی از قول خامنه

. گونه استمن رفتم کمیسیون عفو که ببینم جریان عفو چ: "سپیده قلیان در ویدیوی پیش از زندان  اخیر خود اعالم کرد
ام؟ جرمی  من چرا باید نامه عفو بنویسم؟ مگر من کاری کرده. ید مشمول بشیتو هم نامه عفو بنویس شا گویند به من می

 ."ام مرتکب نشده

 
 «.اش همین مقاومت است تنها دارایی»او  اعالم کرد که 

های فساد  ند و دادگاها هایشان نرسیده کدام از خواستهکند که کارگران هفت تپه به هیچ  سپیده قلیان در این ویدیو اشاره می
ان هفت تپه نمایشی است و با  اشاره به دادگاه نمایشی امید اسدبیگی، مدیرعامل فاسد نیشکر هفت تپه و مالی مدیر



ر در همان دادگاهی که آقای اسدبیگی با کت و شلوار حاضر شد، او و دیگ: ها و روحانی گفت وابسته به باند دولتی
 ."اند پابند حضور یافتهبا لباس زندان و دستبند و "تپه کارگران معترض در پرونده هفت 

های اوین، قرچک و سپیدار اهواز و جنایت علیه زنان  سپیده قلیان بار دیگر در این ویدیو درباره تجربیاتش در زندان
های کارون و سپیدار و  زندانسپیده از شکنجه و سرکوب زنان از . گران مکتبی سخن گفت به وسیله شکنجه

" تیالپیا خون هورالعظیم را هورت می کشد"هایی به بیرون فرستاد که زیر نام   امههای خوزستان و اوین ن  گاه داشتباز
 .که همزمان با بازگشت سپیده قلیان توسط وبسایت ایران وایر منتشر شد

ان سپیدار باشد، زنانی که تاریکی بتابد و صدای این زنان در زندها تالشی است تا نوری بر  این گزارش  به بیان سپیده،
 .صدا هستند چهره و بی ینام و ب بی

 

 

 

ها و زندان  های دزفول و بازداشتگاه سپیده قلیان و اسماعیل بخشی  را پس از شکنجه در زندان سال پیش، 

این . و  سوسیالیسم شهادت دهند کارون اهواز به اوین آوردند تا درهم شکسته، علیه خویش و طبقه کارگر

همه . گران شده و سالح باندها و سرمایه داران دالل حاکم لوژی اسالم سیاسی است که شالق  شکنجهایدئو

اما ماهیت  کاهد،  های انسانی و مبارزاتی اسیران نمی دانند که اعترافات قربانیان، به هیچ روی، از ارزش می

. زیر شکنجه اما نمرد و به قتل رسید،ا. نوید افکاری اینک در برابر مسات. سازد کاران را آشکارتر می  جنایت

و سپیده قلیان تنها مورد اسیران در بند نبوده و    اسماعیل بخشی. نوید افکاری تنها تاریخ زاد روز دارند

آسمان غمبار اند و هستند که در  هزاران هزار زن  مبارزه و گاه عزیزانی بوده تا کنون، ۷۵از سال . نیستند

 .ن استی آنا روایت همه  روایت سپیده،. ستندهای تابناک  ه ما، ستاره

 بازداشتگاه؛ روایت چهارم

 .قطعا این را بعدها فهمیدم. هشتم آذرماه است

ام با چاقو و اسلحه در  گویند خانواده می. ام هیچ تماسی با خانواده ام، بی روزی است که بازداشت شده ۰۱

ها  ها و مصیبت اپسیای از دلو من مجموعه. راه نیست م، بیها دار با توجه به شناختی که از آن. دادگستری هستند

 !فغان و مویه  هستم؛ سپیده

آید، بلند  ای می هر بار که صدای شکنجه. خبرم بی« اسماعیل»از . مطمئنم که دیگر بیرون رفتنی در کار نیست

ترسم از این است که   همه. ها متفاوتند فهمم که لهجه حاال می .لُری  کنم به خواندن مویه شوم و شروع می می

 اما مگر اسماعیل زنده است؟. شکنجه باشد اسماعیل زیر

 :کنم به خواندن دوباره شروع می



 (…مان  ها  افتاده در میان من  دور و تو هم دور  و کوه)…« تو به دیر، مو به دیر، ُکه وِس میونمو»

ی که ا شبی دعا کردم این صدای شکنجه. اشندانگار فرزندم را گرفته ب. مومن بمانمقول داده بودم که به او 

وقتی ما را از هم جدا کردند، . فهمیدم که زنده است تنها در این صورت می! شنوم، صدای اسماعیل باشد می

 «.بیا برو هواخوری»: شود در سلول باز می. هوش بود اسماعیل از شدت شکنجه بی

 «!بگو که فرزندم زنده است»: گویم میبان  به زندان

 

 .دهد جوابی نمی

با کمری خمیده از . جا نشانی از اسماعیل پیدا کنم روم هواخوری، شاید آن گویم می با خودم می

البته مسیر از یک جایی کج . موزاییک راه است ۰۱۱از سلول تا هواخوری . روم سلولم به سمت هواخوری می

 تر دو بار پیش. است« مکیه». است  وریزن دیگری هم در هواخ. رویم ان راه میقدم روی سیم ۰۱۱شود و  می

نگاری به  برای انگشت« زهرا»روزی که با   شده و  ام؛ اولین شبی که مرا آوردند به این خراب  او را دیده

 !یهزند زیر گر مکیه می. روی دیوار هواخوری یک آهو و سه بچه آهو نقاشی شده است. رفتیم« سپیدار»

هایش را  بچه« .بزرگه قصی این حال است، وسطی فاطمه،»: گوید های عسلی روشنش می او با آن چشم

فک کنم . س فایده پرسم، بی هرچی می! نه»: گویم می«س یا نه؟ فهمیدی اسماعیل زنده»: پرسد بعد می. گوید می

 .«کشته باشنش

جویبارها که در ه آفتاب سالمی دوباره خواهم داد؛ به ب»: گویم به مکیه می. خورد به چشمانم بعد پرتو آفتاب می

 «.اند شعرم جاری

. خورند ها اطالعاتی هستند که روزی به دردم می کنم این حس می. گیرم شوم و هواخوری را اندازه می بلند می

 !دانم نمی

 !سرامیک۰۰۱: تعداد

 سرامیک ۰۰: طول

 سرامیک ۰۰: عرض

تا خورده است؟ باید نشانی برای  ۰۰۱تنم به این   زخمی برادرم، فرزندم، پارهگویم یعنی پای  بعد با خودم می

ام  و قسمتی از موهای رنگی  برم زیر مقنعه دست می. توانم از هواخوری استفاده کنم باید تا می. اسماعیل بگذارم



زنم و  اش می ام، گره بسته با نخی که از پتو جدا کرده و موهایم را با آن. دهم تا َکنده شوند را آن قدر فشار می

 !ام فهمد زندههواخوری؛ شاید اسماعیل ب  گوشه  روی لولهشان  گذارم می

گلویی که نتواند اسماعیل . خراشم هایم می کنم و گلویم را با ناخن کشم، شیون می گردم، جیغ می به سلول که برمی

 دازم؛ چشمانی که نتوانند اسماعیل را پیداان خورد؟ با دستم چشمانم را چنگ می را صدا بزند، به چه دردی می

 خورند؟ کنند، به چه دردی می

دزفیلی »: پرسد است، آمده و می  فردی که گویا مسوول جایی. برند مرا به اتاق بازجویی می

 «هستی؟

 «.ام اما لُرم جا به دنیا آمده آن»: دهم جواب می

 «.خب بیا پت دزفیلی قِصه کنم»: گوید می

 .رم زنده استاند اما بگویید که براد ند تهمت جنسی زدهگویم تا توانست می! اسماعیل است  لهجه. هزنم زیر گری می

بیا ببریمت پیش . مون کردی بیا دیوونه»: گوید آید سراغم و می بیند، بعد از چند ساعت می حال خرابم را که می

 «!س و دیگه پشت تلفن نگی کشتنش برادرت تا بفهمی زنده

 نی؟این بزنیدم و بگین باید ببریمت پزشک قانوخو بازم می_ 

 .حاجی دستور داده ببریمت پیشش! بلند شو! نه_

حاال دیگر . قدم راه است ۰۱ام تا درب اتاق بازجویی اسماعیل،  از جایی که نشسته. شمارم ها را می قدم 

 «صدامو داری؟! سالم»: گویم می. ام های بازجویی را دقیق یاد گرفته مختصات اتاق

 «!سالم»: گوید بریده می  صدایی خسته و بریده

 !زنم زیر گریه دیگر حالم خوب است و می

 ««.فک کردم کشتنت، نگران بودم»: گویم جلوی همان دو بازجو می

 !دونی، بگو هرچی درموردم می! نگران نباش، سریع برگرد پیش طهورا_ 

 !دونم که نهال منتظرته برادرمی، همین رو می_ 

 «.ت بیا بریم زنگ بزن به خونواد»: گوید کشد و می ا میربازجو عصا 

 «.جا دیگه زبون درازی نکنی سپیده این»: آید صدای اسماعیل می

 «!رو کشتن  اسماعیل»گویم  دیگر نمی. روم تا تماس بگیرم می. زنم زیر خنده می



 بازداشتگاه

اموشی شد و حاال با خ. آید نمیامشب از کمردرد خواب به چشمانم . شنبه است نیمه شب پنج

یک دفعه با داد و فریاد . کمی مانده است تا چشمانم ِسر شوند. شود گویم گویا امشب کسی شکنجه نمی خودم می

 :پرم از خواب می

 .ری دیگه زنده بیرون نمی! ها - 

  دیگه تموم شد! ها. 

  کشیمت نجس می! 

اداره اطالعات  ۰۲تی است که من از سلول لین اطالعااین او. است« اسماعیل»نامش . شوند ها شروع می کتک

درست در سلول کناری، همه زیر شکنجه یک جور فریاد . شوند ها شروع می شکنجه. کنم اهواز کسب می

 …«آآآآآآآای …آآآآآآآآآآآی »: زنیم می

 .خورد خورند به سر و تنش و فحش می بنِد هم می های باتوم و کابل است که پشت ضربه 

 « ووماااااایوو!» 

اسم عملیات را از او . گیرم ها می این دومین اطالعاتی است که از صدای شکنجه و فریاد. عرب است 

: زنند گرها فریاد می شوند و شکنجه ها بیشتر و بیشتر می شکنجه. دانم زند نمی پرسند، به عربی فریاد می می

 «!فارسی صحبت کن! نجس»

بان در را باز  زندان. زنم سلولم داد می  از گوشه. رسد می ش به من همست که درد ها به حدی ا صدای شکنجه

 . شوم از ترس الل می. کند می

 !چته؟_  

 .ترسم از صدای شکنجه می_ 

 !رسه نوبت خودتم می_  

یک آن . شود صداها را از هم تشخیص داد اند که دیگر نمی قدر شدید شده ها آن شکنجه. شود در دوباره بسته می

خواهند  زیر شکنجه از او می. اسماعیل عرب شکنجه شده است. شود اش بلند می  د و نالهشون صداها قطع می

 «!من به خدای ابراهیم ایمان دارم »: اش این بود آخرین جمله. فارسی صحبت کند



گویم  لم مدام میدر د. کنم دعا کنم که نمرده باشد فقط سعی می . دانم آیا مرده است؟ نمی… بعد هم ناله و ناله 

 .این جوان عرب را نجات بده! خدای ابراهیم

 .خودت این جوان عرب را نجات بده! خدای ابراهیم . دانم نمی های پیش از مرگ است؟  آیا این صدای ناله

انگار که بر تن اسماعیل عرب که بلد نیست . شوند ها باز شروع می ناگهان شکنجه. شوند چشمانم سنگین می

شود که پلک چپم شروع به پریدن  داد و فریادش جوری می. ش ریخته باشندفارسی صحبت کند، آب جودرست 

 .کند می

 !سوختم، سوختم، سوختم_ 

 .آخ من هم سوختم_ 

 .اما من فقط به خدا ایمان دارم. زنم فقط بگید چه عملیاتی، من انگشت می_  

 «.یاریدش اتاق بازجوییب»: گوید بعد هم می. دکن اش را مسخره می خندد و لهجه گر قاه قاه می شکنجه 

تاریخ  . گر را گوهای شکنجه هایش و بعد صدای تمسخر فارسی ناله. کنم صدای کشیدنش روی زمین را حس می 

 .شود از جلوی چشمانم رد می

 «!زنن؟ طور می یعنی عارف رو هم این» : کند بغلم می« مکیه نیسی»

 .شوم الل می. دانم چه بگویم نمی

سرویس بهداشتی ما . اول من، بعد مکیه. آید مان می بان مرد به سراغ ندانز. آید صدای اذان می  

آید؛ باز تمسخر بازجو و  باز صدای بازجویی اسماعیل می. بازداشتگاه است  های بازجویی در یکی از اتاق

 .خوانده بودم« وریآوات پ»ام، یک متن از  آید شِب قبل از بازداشت دوباره من یادم می. کاری کتک

: خوانم برایش قسمتی از متن آوات را که یادم است، می. گذارد مکیه سرش را روی پایم می. گردم به سلول یبرم

 «.ام بگویم حسین، بگویم ابراهیم جا هم مجبورم کردند با لهجه جا هم به من گفتند نجس و همان همان»

 .مشان نکن ویسم و فراموشها را بن دهم روایت کنیم و قول می بعد گریه می 



 

چیز را فرا گرفته  غباری از مرگ و نیستی همه. اینجا هیچ سلولی تلویزیون و رادیو ندارد. بهمن است ۰۰

کنم پیش از این هم هرگز  حس می. خورند؛ اما شنوایی تا دلت بخواهد عمال به هیچ دردی نمی  ها اینجا چشم. است

 .زنم بند می ل هم چشماین روزها داخل سلو. ام چیزی ندیده

ام، اگر صدای چرخ ماشین  دیگر ارتباط بین صدای چرخ ماشین و باز شدن درب اتاق شکنجه را هم درآورده

اند و  تر از من و درب را باز کند، یعنی مرد عربی را گرفته طرف بیاید بعد یک زندانبان بدود تا دو سلول آن

ها  این وقت. جیمش بکنند سین… جه وربی و داعش و بمب، شکنارتباط لباس ع  قرار است تا خود صبح درباره

 …باید پیش خودمان بگوییم خدایا شکرت که عرب نیستم 

 :خواند یکجایی می. بهمن ۰۰رسد، سرودهای انقالبی به مناسبت  از صبح صدای رادیو به گوش آسمان هم می



 …«به بار آید از اشک یتیمانت، از خون شهیدانت، فردا که بهار آید صد الله » 

اش  گاه رو به روی. دیوار دارد، دیوار سمت چپ نامش زانیار مرادی است ۲ سلول من

روم  رود و من می زنیم، آخرسر هم زانیار با لباس آبی کمرنگ به بیمارستان می نشینم و باهم حرف می می

 آید؟ ار میها، فردا به شوی؟ در کوه امروز گفتم زانیار تو هم الله می. سراغ دیوار بعدی

بندهارو بذارید، وقت وضو و  همه چشم»: زند و قطع شد و زندانبانی طبق عادت مرسوم فریاد میصدای رادی 

 .بندم را تنظیم کردم، تکیه دادم به زانیار تا درب سلول باز شود چشم« .دست به آبه

، شود ه است بازجویی نمیام دارم، اول اینکه یک هفت ای از همسایه چند نشانه. را باز کرد ۰۰اول سلول 

است و تا دو روز پیش سلول روبروییم بود؛ اما دو روز پیش چون بازداشتِی سلول کناری « التماس ممنوع»

ام،  صدایش تُناژ ضخیمی دارد، البته تا حاال حرف زدنش را درست نشنیده. کرد جابجایش کردند مرتب تشنج می

 «واییه مگه؟اینجا نون»م جواب داد خواست، او ه بار از زندانبان نان می اما یک

 .ام است جمعی من، زندانبان و همسایه بعد همگی خندیدیم، این اولین مکالمه دسته

« .ایم صدامو گوش کنید ما همه یک خانواده»بار فریاد زدم  من مدام در جستجوی نشانی از ناآشنایان هستم، یک

  اش عین لهجه ی لری زد، لهجه که حرف زد خشکم ، وقتیام را ببرند برای وضو سلول را باز کردند تا همسایه

مان اینجا طور  ایم دزفول و لهجه زنند، ما از الیگودرز کوچ کرده ما بود، فقط طایفه ما با این لهجه حرف می

شیر مارت ِولِم کو، نِماز »در جواب زندانبان گفت . زد همسایه با مال ما مو نمی  خاصی شده است، لهجه

اسمش را از پسر همسایه به . زند، تن صدایش هم شبیه اوست حرف میقدر شبیه برادرم مهدی چ« نِخونوم

 . تغییر دادم« مهدِی خودمون»

او هم دمی با گریه، . «نماز نمیخونی کافرها؟»ای به سلولش حمله کردند، افتادند به جانش،  یکهو حس کردم عده

زمین انگار کشیدندش و آوردندش روی « برق از سرم پریدها بزن بزن بزن بیشتر بزن، »گفت  دمی با خنده می

 «!دین بگو گه خوردم کافر بی»تا درب سلول من، دِم سلول من یکی دیگر حمله کرد بهش و گفت 

 :اما جواب داد

منم آزاد شدم مثل اون مرد و زنی که )« .مو هم آزاد ویدم مث او زِن و پیا که ایچه ِهِسن ِزتو شکایت اِکونم»

 .(کنم ون شکایت میینجا بازداشت هستن ازتاالن ا

 …شناسد  کنم فریاد زدن، او من و اسماعیل را می شروع می 



برند سمت سرویس بهداشتی؛ و او هر بار با گریه یا با خنده با  کشندش و می از مقابل سلولم روی زمین می 

 «.بیشتر بزنبزن »گوید  اندازدم و قاتلم شده است می ای که یاد مهدی می لهجه

 «.تراش رو بیار اون ماشین ریش. خیلی زبون درازه، باید آدم شه»گوید  ها می یکی از زندانبان

کشد، من هم با جیغ جوابش  زند نعره می هی فریاد می. کنند موی سرش را زدند آورند و شروع می ماشین را می

 «.طهورا و مهرا منتظرتن! آروم باش مهدی! مهدی! مهدی»دهم  را می

. شناسد گویم این باید فامیلمان باشد، ما را هم که می با خودم می. کنند توی سلولش زند و پرتش می بعد ضجه می

 اش هم خبر بدهم، اما چطور؟ جدای از اینکه هر شب برایش شعر بخوانم، باید به خانواده

 و ببین پسر کی مدتیه از خونهبر»چند روز بعد دومین و آخرین مالقاتم با خانواده بود، در گوش مهدی گفتم  

وپنِج، چن روز پیشا یه  بیست ۰صداش کلفته، شماره سلولش . س مون زیر شکنجه لهجه رفته و دیگه برنگشته، هم

 «.جوری موهاشو زدن که زخم شد سرش

 


