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  علی صدارت

   ٢٠١۴ جنوری ٠٩
   

   ايرانيانۀتحليل روانشناختی بخشی از جامع
  

ای نيست که  يز تازهھای اعصاب و روان، گر خصوص فرھنگ لغات متداول  در رشتهه ورود اصطالحات پزشکی، ب

فراموشی يا حتی التزھايمر سياسی تاريخی را به علت مشاھدۀ مکرر عدم . در ادبيات سياسی امروزه شاھد آن ھستيم

ھا، رساندن منظور را  شکی نيست که اين گونه تمثيل. ايم ايم و خوانده  زياد شنيدهگيری از پندھای تاريخ، اخيراً  بھره

خصوص زمانی که خواننده چنين موردی ه ب. رساند گيری در مطلب را رساتر به انجام می جهکند و روند نتي تر می ساده

گردد و به اين ترتيب، ھمانگونه که نگرش به آن عضو  را در خانواده و آشنايان داشته باشد، رساندن منظور رساتر می

اب و عتاب و سرزنش باشد، نگرش به مندانه و با  خط ايد نگرشی تحقيرآميز و قضاوتبعزيز خانواده، به ھيچ وجه ن

ھا،  پوشی بر آسيب چشم. يابی سرنوشت ناھنجاری که گرفتار آن ھستيم، به ھمين منوال خواھد بود جامعه ھم برای ريشه

  . انجامد تر شدن بيماری می شود، بلکه به مھلک خودی آنھا نمیه نه تنھا منجر به درمان خودب

ی باشد به ھموطنانی که در حال حاضر در زندانھای رژيم دربند ھستند و يا در  مختصر کمکۀاميد دارم که اين نوشت

وليت برای ساختن سرنوشت ؤه اين عزيزان که به علت احساس مسباشد ک. آينده گرفتار دژخيمان واليت فقيه خواھند شد

تمام سعی . زمون بيرون بياينداند، با موفقيت از اين آ خود و فرزندان خود و وطن و ھموطنان خود در تنگنا قرار گرفته

بازجويان و زندانبانان و ساير عملۀ قدرت در زندانھای سياسی، افزايش ھرچه بيشتر زور و خشونت و تخريب، و 

کشاندن زندانی به روانشناسی خودتخريبی است و اين کوشش که وی را از راھی در اين روند، به شکلی  شريک نظام 

گرچه . ای، ھر زندانی را ھم جزئی از سيستم قھر و خشونت کنند ن است که به گونهھای رژيم آ ھدف مستخدم. کنند 

زدائی به امنيت  بديھی است، ولی يادآوری اين مھم الزم است که ھرگونه تالش مردم و زندانيان سياسی در خشونت

  . يدجانی و روانی ھموطنان کمک خواھد کرد، ھر چقدر ھم که آن تالش در ظاھر کوچک به نظر بيا

ھا و نيز  توانند در سطح افراد و ھسته  بايد پرسيد که آيا عوامل روانشناختی میءبه مناسبت عنوان اين نوشتار، در ابتدا

ثيری بر سرنوشت افراد و جوامع داشته باشند؟ و اگر جواب مثبت است چگونه؟ و بعد از اين أدر سطح جوامع و ملتھا ت

 بايد پرسيد که چه عوامل روانشناختی ثر خواھد افتاد؟ مثالً ؤدرمانی مفيد و ميص مناسب، چگونه جوابھا و يافتن تشخ

 جنوبی اين موقعيت را دارا باشد؟ و يا وريای شمالی آن وضعيت و کوريایباعث شده است که بعد از چند دھه، کشور ک

 اورھای دنيا، و يا مثال حتبعضی کشرا با شرايط سه دھۀ پيش   اگر ايران سه دھۀ پيش را به ياد بياوريم و آنمثالً 

ای چون ترکيه و کشورھای ساحل جنوبی خليج پارس مقايسه کنيم  و سپس اوضاع امروزه را  کشورھای ھمسايه

ال جای پرسش دارد که نقش خود ما مردم ايران و داليل روانشناختی جامعۀ سياسی و جامعۀ مدنی ما ؤبسنجيم، اين س
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ثر از جنبشھای أکه مت" بھار عرب" بوده است؟ چگونه است که جنبشی مانند که اين سرنوشت را نصيب ما کرده، چه

خودجوش مردمی در ايران است را امروزه در ايران شاھد نيستيم؟ به چه دليل، حرارت جنبش خودجوش مردم در سال 

اجتماعی د؟ چرا در زمستانی که بيش از سه دھه بر ھوای سياسی و فرھنگی و اقتصادی و ئي، به سردی گرا١٣٨٨

  ؟ "ھوا بس ناجوانمردانه سرد است"ايران مستولی است، به قول مھدی اخوان ثالث  ھنوز 

موفقيت شھروندان در کاھش جو خشم و . سو دارند ميزان خشونت و تخريب در درون و بيرون زندانھا، حرکتی ھم

 شکنجه و اعدام توسط بازجويان و خشونت و زور در بيرون از ديوارھای زندانھا، امکان استفاده از اسلحۀ تجاوز و

در ھمان جھت، کاھش ميزان قھر در درون زندانھای سياسی، کاھش خشونت را در . کند زندانبانان را دشوارتر می

 تدبيرھا در ءو با نگرشی از اين زاويه، ھر شکلی از تدبير، در ابتدا. بيرون زندانھا و در جامعه به دنبال خواھد داشت

ھای مردمی و در نھايت در جامعه و در سطح  يک از افراد و سپس ھرچه بيشتر از مردم و ھستهسطح خودمان و ھر 

ملت و کشور، در کاھش ميزان جور و تنش در حق خود و ديگران، باعث کاسته شدن ميزان خشونتھای اجتماعی و 

و نيز ھرگونه تالش . ندک ت میأگردد و ماحصل آن به داخل زندانھا نش فرھنگی و سياسی و اقتصادی در کشور می

ھا در  اثر شدن کتک و شالق زدائی به امنيت جانی و روانی جامعه کمک خواھد کرد و با بی زندانيان سياسی در خشونت

ھای دوجانبه،  بدون تشخيص  اين کمک.  عکسه شوند، و ب اثر می ھا بی ھا در خيابان ھا، باطون و چماق داخل زندان

  .ھای مشابه در کل جامعه، ميسر نخواھد شد ھا و آسيب ندانيان و کل جو زندان، و يافتن ريشهروانشناسی  زندانبانان و ز

 به علت ايرانی بودن، در درون و در بيرون و نيز اميد دارم که اين نوشته مختصر کمکی باشد به ھمۀ ايرانيان که صرفاً 

از ھمۀ ما زندانيان اين رژيم در بيرون مرزھای ايران در زندان رژيم در بند ھستيم  ولی در حال حاضر بعضی 

باشد که ھمگی با کمک ھمديگر ھمۀ جوانبی را که منجر به . ايم ھا، قرار گرفته ھا و کھريزک ديوارھای بلند اوين

وضعيت اسفبار و فجيع امروز ما شده است دريابيم و از زوايای مختلف برای بھبود شرايط، به جنبشی خودجوش و 

  .ا که در اين سپھر، برازندۀ ايران و ايرانی، سرنوشتھای خوب و خوبتری استفعال بپردازيم، چر

که بعد از تجربۀ  اين. مل داردأرفتارشناسی جامعۀ ايرانی در درون و برون مرزھای ميھن، در چند واقعۀ اخير جای ت

گيری برای رياست  یأای توانستند خود را راضی نمايند که در ر نژاد، چگونه عده حکومت آقايان خاتمی و احمدی

ای، در داخل و در خارج از کشور مشروعيت  جمھوری شرکت کنند و به انتصاب آقای روحانی توسط آقای خامنه

ی و ئ ھای بحران ھسته ای و زيان که گروھی چشمھای خود را بر عملکرد حکومت روحانی و دولت خامنه ببخشند، اين

دلی  اند و حتی در کمال سنگ يت ارضی در شمال و جنوب  ايران فرو بستهو و تجاوزھای انيرانيان به تماميقرارداد ژن

ھا، معترضند، ريشه در روانشناسی بيماری اجتماعی اضطراب و افسردگی در بعضی افراد اين  به اعتراض بر اعدام

  . گروه دارد

ثير غيرقابل انکار أفرد تبديھی است که حاالت روحی و روانی و روانشناسی ھر فرد در پندار و کردار و گفتار آن 

  .  نيستاشود از اين قاعده مستثن تشکيل میبه تبع آن،  جامعه نيز که از مجموعۀ افراد . دارد

ھا در موارد  برای کنکاش در ھر آسيب و ناھنجاری، بررسی اشکال واضح و شديد آن، به شناخت ھمان ناھنجاری

  . کند خفيف و مراحل ابتدائی و تشخيص و درمان آنھا کمک می

  

  :تحليل روانشناختی بعضی از زندانيان سياسی، بعضی از موارد ذيل را حاکی است

  . تحقير؛ ارعاب؛ توھين؛ پيدا کردن نقاط ضعف و فشار بر آنھا؛ خرد کردن شخصيت زندانی: ھای اعمال روش .١

عات و زندان انفرادی از جمله برای محروميت از وجود تحريکات حسی و محدوديت در دسترسی به اطال .٢

 . گردد تر می پذيری زندانيان آسان در اين شرايط تلقين. اخبار است
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 . شود جانبه و مغرضانه به زندانی داده می اطالعات و اخبار فقط به صورت يک .٣

رساند که  ترساند و زندانی را به جائی می  زندانی را از سرنوشت بدتری که منتظر وی است میبازجو مکرراً  .۴

کند که ھرچند وضع موجودش   میءگيرد و به خود و سايرين اين ترس را القا ه عھده میخود اين وظيفه را ب

که آنھا دستورات بازجو را اطاعت کنند و با آنھا  العاده  بد است ولی آينده بسيار بدتر خواھد بود، مگر اين فوق

 .  ھمکاری نمايند

آورد تا ھرچه بيشتر آنھا را از  انجام عملی  بازجو با روشھای مختلف و متفاوت به زندانيان سياسی فشار می .۵

 . در حال يا آينده منصرف کند

آورد تا سرنوشتی را برای وی مھندسی کند  بازجو با روشھای مختلف و متفاوت به زندانيان سياسی فشار می .۶

 .که درس عبرتی برای ديگران باشد

کم به  مراه با ارعاب و آزارھای جسمی، کمھای مکرر و ھ زدائی و توھين زدائی و کرامت زدائی، شأن با منزلت .٧

کم به  کم. کنند دھد و شروع به سرزنش خود می بعضی از زندانيان احساس واخوردگی و سرخوردگی دست می

دارند  شوند و به تدريج از سر مواضع خود، به عقب گام برمی ھای خود و نظام ارزشی خود مشکوک می آرمان

 . پذيرند د از آزادی و در خارج ديوارھای زندان میو ھر زوری را در زندان و حتی بع

تر و  بازجو تالش دارد که به زندانی خود بباوراند که ھر دو از يک جنس ھستند ولی زندانبانان در مقامی رفيع .٨

گيرد صدق  قرار می" بازجوی خوب"اين بخصوص در مورد زندانبانی که در مقام . اند واالتر قرار گرفته

 از جنس خود او ھستند ئیزندانی بيشتر متقاعد شود که ھمه و يا بعضی از بازجويان  بشرھاھر چه  . کند می

 . شود اند ، ميزان فرمانبرداری و ھمکاری زندانی با زندانبان بيشتر می تری قرار گرفته که در مقام رفيع

ھا  متر، و نفرت و دشمنیھا در ميان زندانيان ک کنند که عشق و دوستی زندانبانان شرايط را طوری مھندسی می .٩

تشويق به ھمکاری با جاسوسی کردن عليه بقيۀ زندانيان، بدون مغزشوئی و احساس نفرت از . زيادتر شود

 . گردد ديگران مھيا نمی

ھای وی تسليم شود، وضعيت او بھتر خواھد شد و يا الاقل از  باوراند که اگر به خواسته بازجو به زندانی می .١٠

ھای بعدی را با ابعادی  ولی ھميشه ھر تسليمی، اجبار به تسليم. لوگيری خواھد گرديدايجاد وضعيت بدتری ج

ای دروغين   اگر زندانبان موفق شود که زندانی را حاضر به نوشتن اقرارنامهمثالً . بيشتر در پی خواھد داشت

شود  زجو تشويق میبدين ترتيب با. کند، قدم بعدی فشار آوردن به وی برای مصاحبه و اقرار تلويزيونی است

فکرانش و بقيۀ اعضای جوامع  ھا به عنوان ابزاری برای تخريب بيشتر خودش و ھم که از ھر يک از زندانی

 . سياسی و مدنی استفاده کند

متھم کردن زندانی . ھای مداوم ايجاد جو تنش و فشار و ناآرامی. مورد ھای شديد و بی گيری تحميل دائمی سخت .١١

ھای بد و  بين گزينه" انتخاب"لی سنگين برای ايجاد رضايت تدريجی در وی برای  به اتھامات دروغين و

را به اکثر زندانيان ...  بازجويان اتھام  جاسوسی، محارب، مفسد،. کند بدتری که بازجو به زندانی تحميل می

يان خود را مجبور بدين ترتيب و با توجه به محيط زندان و فشارھای زندانبانان، زندان.  کنند سياسی وارد می

 .  خود از اتھامات سنگين، به اعتراف در مورد اتھامات کوچکتر تسليم شوندۀبينند که برای تبرئ می

بازجو با روشھای گوناگون تالش دارد که زندانی را متقاعد کند که مجبور و ملزم است که فقط و فقط مابين دو  .١٢

يگری ضداخالقی، که توسط بازجو به زندانی ارائه  متضاد، يکی اخالقی و دروش متفاوت و چه بسا اکثراً 

 که بازجو در مقابل ئیھا گردد که غير از گزينه طور تلقين می به زندانی اين. شود، يکی را انتخاب نمايد می

در عين حال،  اين . ای به جز انتخاب آنھا ندارد دھد، راه ديگری موجود نيست و وی چاره زندانی قرار می
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 که مثالً  اين. گردد که نيت زندانی مھم نيست بلکه اين عمل او است که مورد نظر است ی مءمطلب ھم القا

 مھم  از ته دل به اعترافات تلويزيونی خود معتقد و باورمند باشد يا نباشد، برای بازجو اصالً زندانی واقعاً 

 افراد در داخل و خارج ثير الزم بر بقيۀأمھم آن است که اين کار مطابق ميل بازجو انجام شود تا ت. نيست

 . ھا گذاشته شود زندان

بينند که بيش از دو راه  گردد که بعضی از زندانيان خود را در اين نقطه محبوس می شرايط زندان باعث می .١٣

يا بايد تصميم بگيرند که آيا حاضر ھستند تسليم بازجو شوند و يا حاضر ھستند به ادامۀ . برايشان باقی نيست

اند  بيند کسانی که تسليم شده رغم آن است که به وضوح می و اين تصميم علی.  دھندشرايط بدتر تن در

 مقصر خود رسند که اصالً  به لحاظ روانشناختی بعضی از زندانيان به اين باور می. سرنوشت بھتری ندارند

 . شوند اعث میھا گشته است و اين خود آنھا ھستند که خشونت بازجو را ب آنھا ھستند که سرنوشتشان اين سختی

اند از   راھی را که انتخاب کردهۀکنند که اصال  و واقعاً باور میرسند که عميقاً  ای می بعضی از زندانيان به نقطه .١۴

 .  غلط بوده استءابتدا

ای از حاالت روحی  در بعضی از زندانيان شکنجه شده با افزايش فشارھا ممکن است قسمتی و يا مجموعه .١۵

  :روانی ذيل بوجود آيد

a. گردد درت بررسی و ارزيابی و ارزشيابی و نقادی به تدريج و به شکلی غيرملموس، مخدوش میق. 

b. وجود آمدن شک و ترديد در باورھا و آرمانھا و عقايده ب 

c. حس فراموش شدگی، تنھاگذاشته شدگی و رھاشدگی . پناھی کسی  و بی احساس تنھائی و بی  

d. شوی مغزی و ع خبری زندان و شستآماده شدن برای پذيرش اطالعات نادرست از مناب 

e. گر برای ھمراه کردن  زندانی در روند جايگزين کردن  به طور ناخودآگاه اجازه دادن به شکنجه

  )آموزی مرام(=سيستم جديد عقيدتی مطابق ميل بازجو 

ربط و نامرتبط برای ساختن جو روانی تنش و ايجاد بحرانی  مطرح نمودن موضوعات متفاوت و چه بسا بی .١۶

  .  د از بحرانی ديگر در زندانبع

م با أپايان  تو ل وی بر زندانی، و جر و بحثھای بیونمايش  قدرت بازجو برای يادآوری قدرت و سلطه و کنتر .١٧

ھای تکراری و فرسايشی در زندان، تھديد و تحديد و شکنجه در صورت عدم  خوابی اجباری  و جدل بی

 .  باب ميل بازجو عمل کردنشنوی و ھمکاری و تشويق و ترغيب در صورت حرف

کند که به لحاظ روحی و روانی و در انفعال کامل اسباب دست  ان را مجبور میشرايط زندان، بعضی از زنداني .١٨

در اين حالت روحی و روانی، ھيچ . بين بد و بدتر بيابند" انتخاب"بازجو شوند و خود را پيوسته ناگزير از 

 شدن تصور ھر گونه ابتکاری برای خوب و خوبتر. تواند بيايد گونه خوبی به چشم يک زندانی شکسته، نمی

دگی ھر بدی در اضطراب و افسر. نمايد وضع موجود و بھتر و بھتر شدن سرنوشتش برای وی غيرممکن می

پذيرد و در اين راه اخالقيات و اصول خود را ھم زير پا  ندازد برای اجتناب از بدتر، میرا که بازجو جلويش بي

نھا نماندن، ھمۀ آن دروغھائی را که به خود کند و برای منزوی و ت گذارد و خود را برای بقيه ھم توجيه می می

دھد و مستخدم بی  گفته است تا که راضی شود خالف فطرت و باور خويش عمل کند، به سايرين ھم اشاعه می

کند که سايرين  کند و تالش می شود و با خودسانسوری سعی در سانسور ديگران می جيره و مواجب بازجو می

بعضی از اين دست زندانيان در اين وادی گوی . بين بد و بدتر اسير کند" خابانت"را ھم در زندان خودساختۀ 

برند و گفته شده است که در شکنجه ھمبندانی که راه مقاومت و عدم انفعال را پيش  سبقت را از بازجو ھم می
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و حتی در تير اند  تر بوده دل از بازجوھا سنگ" توابين"اند، برخی از  اند و بر روی اصول خود ايستاده گرفته

 . اند خالص زدنھا و اعدامھا ھم داوطلبلنه شرکت کرده

شود که شرايط روحی  گفته می". بازجوی بد و بازجوی خوب: "بيند زندانی خود را با دو برخورد مواجه می .١٩

بازجوی "رسيدند در بعضی موارد حتی آقای الجوردی را  روانی که برخی از زندانيان سياسی به آن می

 . کردند آوردند و باب ميل او رفتار می يدند و به او پناه مید می" خوب

 :دھند در اثر فشارھا، بعضی از زندانيان سياسی به درجات مختلف واکنشھای ذيل را نشان می .٢٠

a. تظاھر به پذيرفتن سيستم ارزشی و نظام عقيدتی بازجو  

b. و حتی تقبيح و تخريب آنھامندان مندی و آرمان تفاوتی و سکوت نسبت به آرمان و آرمان انفعال و بی   

c. تجديد نظر غيرارادی و ناخودآگاه در ارزشھا و باورھا  

d. ھای عفو و ابراز پشيمانی و اعتراف جلوی دوربين عليه خود و ديگران نوشتن نامه  

e. درجات مختلفی از تسليم در بعضی از زندانيان به شکل تواب شدن، جاسوسی يا ھمکاری با بازجو  

 

مند به سرنوشتی خوب و خوبتر ه ند برای زندانيان سياسی و خانواده و نزديکان و دوستان عالقنکات و پيشنھاداتی چ

  :برای دگرانديشان

ميزان زورپذيری يک زندانی شکسته و مضطرب و افسرده، از يک زندانی مقاوم و مبتکر و اميدوار بسيار  .١

  . فراتر است

گردد به  سرده از يک شکنجه احساس میدردی که در روح و جسم  يک زندانی شکسته و مضطرب و اف .٢

 ھمان شکنجه، در بدن يک زندانی مقاوم و مبتکر و اميدوار، با دقيقاً که مراتب بسيار بيشتر از دردی است 

 . کند خود احساس می

ھيچ راه حلی :  سرپيچی از تسليم و انفعال و خودداری از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که .٣

 .... ما را يارای مقابله با زندانبانان و  بازجويان و دژخيمان نيست....  و قدر بوده استو قضا.... نيست

سرپيچی از تسليم  و انفعال، و پرھيز از تن دادن به پذيرش اين تلقين که جرم زندانی بسيار بزرگ و غيرقابل  .۴

 . بخشش و تخفيف است

کار است و  رش اين تلقين و مغزشوئی که  زندانی گناهسرپيچی از تسليم و انفعال و خودداری از تن دادن به پذي .۵

کار نبودن زندانی و تالش برای اثبات آن به خود زندانی  پافشاری بر گناه. ر نيستييسرنوشتی که دارد قابل تغ

 . و به ھرچه بيشتر از افراد جامعه

گيری موضوعات   که عدم پیسرپيچی از تسليم و انفعال و اجتناب از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی .۶

. عملی، به نفع خود زندانی و ديگران است مربوط به زندانی سياسی  بھترين راه  حل است و اين سکوت و بی

زدودن ھراس و وحشت از دل زندانی و نيز از دل خود و ديگران در مقابل تھديدات و تحديدات بازجويان و 

 .نفعال ھستندزندانبانان که خواھان عدم پيگيری و سکوت و ا

سرپيچی از تسليم و انفعال، و فشار به مراجع قضائی برای احقاق حقوقی که خود اين نظام برای  زندانيان،  .٧

و ... و مالقات.... و مرخصی... برخورداری از حق گرفتن وکيل: الاقل بر روی کاغذ در نظر گرفته است

و آزادی موقت زندانی بعد از پايان دورۀ .... ليفیو روشن شدن تکليف و بيرون رفتن از بالتک... نیولفيتماس ت

 .بازجوئی تا صدور حکم
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سرپيچی از تسليم و انفعال و خودداری از  تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که مصلحت نيست که در  .٨

نی و استفاده از توانائی افکار عمومی و تالش برای اطالع رسا. بارۀ وضعيت زندانی و زندان حرفی زده شود

 .ی کردن وضعيت زندانیئ رسانه

اميد دادن . باور به زندانی و باور به خود و اعتماد به نفس دادن به خويش و ديگران و به خصوص به زندانی .٩

و ايجاد شادی و نشاط کردن در خود و سايرين و نيز در زندانی، به جای منع و سرزنش کردن خود و 

 .اطرافيان و به خصوص زندانی

... شرم.... ب پذيری روحی و روانی زندانی شکسته، درک احساسات زندانی در خودتخريبیمراعات آسي .١٠

 . و تالش و ھمکاری در ترميم آن.... سکوت... انزوا.... سرزنش.... شکست

سرپيچی از تسليم و انفعال و تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که بازجو بنا بر حکم جبر و تقدير بر  .١١

نبايد .  ناموس زندانی واقعاً واليت مطلقه دارد و سرنوشتی جز اين برای زندانی متصور نيستجان و مال و 

 پشت نقاب کند را دارا نيست و اکثراً  بشری که تبليغ می ای از ياد برد که بازجو آن مقام الھی و فوق لحظه

 . پوشاند ھا و کمبودھائی را که نمی خشونت و شکنجه، چه ضعفھا و عقده

از تسليم و انفعال و اجتناب از تن دادن به پذيرش اين تلقين و اين تضعيف روحيه و مغزشوئی که سرپيچی  .١٢

کفايت و از ھمه کار  يک بازجو در حقيقت يک فرد بی. شود، يک ابربشر است بازجو، آن گونه که تبليغ می

. ر ناتوان ديگری استکفايت و از ھمه کا ناتوان است و فقط در يک شغلی مستخدم است و ماتحت يک فرد بی

با يادآوری و . ورزد گويد و خشونت می در محيط سراسر خشونت زندان، ھر مافوقی به ماتحت خود زور می

زدا، آن  تکرار اين واقعيت در اذھان، مقابله و شکست دادن اين عملۀ قدرت، با ابتکار در روشھای خشونت

 نيست و با عرفان به اين حقيقت، زندانی روشھای ابتکار کنند مشکل و يا الاقل غيرممکن قدرھا ھم که تبليغ می

 .ابديی تر م و خلق راه حل برای بھبود وضعيت را به خود گشوده

سرپيچی و امتناع از اعتماد کردن و نزديک شدن به بازجو و حيله و تالشھائی که زندانبانان در اين جھت  .١٣

کند به ھر    و فشارھای معيشتی آنھا  ايجاب می،"بازجوی خوب"، حتی يک ئیشغل ھر بازجو. کنند اعمال می

 . طريقی که شده، از زندانی يک بردۀ مطيع بسازد

زندانی در دست بازجو، "سرپيچی از تسليم و انفعال و پرھيز از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که  .١۴

تواند با مسلط شدن  سته،  میھر زندانی، و حتی يک زندانی شک". اختيارتر است از جنازه در دست غّسال بی

بر اعصاب خود، ابتکار عمل را از بازجو در شکنجۀ روانی و تضعيف روحيه، به طور کلی و يا الاقل به 

زدا، و با سرپيچی از تمکين در نحوه و روند  با تدبير و ابتکار در روشھای خشونت. ميزانی نسبی بگيرد

ھائی را در بھبود  تواند امکان باز شدن روزنه  الاقل میبازجوئی و ايجاد وقفه و اختالل در آن، زندانی

خالف تبليغ و تلقين، دست بازجو ھميشه در ميزان و نحوۀ اعمال فشار بر زندانی باز . سرنوشتش فراھم نمايد

با افزايش فعاليتھا و با ھرچه فراگيرتر شدن جنبش خودجوش مقاومت و سرپيچی و عصيان در داخل و . نيست

تر ھم  گر، بسته دانھا، و با کمک گرفتن از افکار عمومی داخلی و خارجی، دست بازجو و شکنجهدر بيرون زن

 .شود می

ابتکار و شکوفا کردن خالقيت برای استفاده از ھر فرصتی برای يادآوری به خود، و در عين حال با توسل به  .١٥

نی سياسی، دگرانديشی و احساس ازدا، يادآوری به بازجو و زندانبان که دليل گرفتاری زند روشھای خشونت

بازجو در تخريب روحيۀ يک زندانی سياسی و توھين به او و نقض حقوق و کرامت و منزلت . وليت استؤمس

اگر چه يک فردی که به علت دزدی و قاچاق مواد مخدر و . کوشد تا يک زندانی غيرسياسی او بيشتر می
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، ولی يک زندانی سياسی به علت ر برخوردار باشدجنايت و تجاوز زندانی شده است ھم بايد از حقوق بش

پذيری و عدم پذيرش خشونت و سرکوب است که در مخمصه قرار گرفته است و بايد اين مھم را  وليتؤمس

زدائی استفاده  بايد از ھر روش خشونت. مرتب به خود و به ديگران و به خصوص به بازجو يادآوری نمايد

تخدمين نظام قضائيه يادآور شد که در حقيقت آنھا خود را ناتوان به کسب شود و به بازجو و زندانبان و مس

اند و اين  خواری و به اين شغل پليد و کثيف تن داده روزی آبرومند يافته و برای گذران امور معيشتی  به ويژه

 .اند بازجويان ھستند که کرامت و منزلت و شئون انسانی را در واقع خودشان از خويش گرفته

توانند با استفاده از تجربيات و خاطرات خود اين نوشته را غنا  وطنانی که می  ابراز اميدواری از ھمکاری ھم ضمن

و چه (ھای مشابه  ميھنان ديگر خود بيايند، در قسمت دوم اين مقاله به بررسی آسيب ببخشند، و به اين وسيله به ياری ھم

  .واھم پرداختو بارز در بعضی افراد جامعه و ملت خ) بسا مطابق

  

  :بعضی مراجع

  

1- http://www.rahesabz.net/story/35811/ 

2- https://www.aclu.org/files/kyr/kyr_farsi.pdf 

:شھرونديار  

 ( دانستئی سفيد، سلول انفرادی و بازجوۀ از شکنجآنچه بايد -) -3 

http://www.youtube.com/user/shahrvandyar   

4- (  ( دانستئی سفيد، سلول انفرادی و بازجوۀآنچه بايد از شکنج

http://www.youtube.com/watch?v=I5lbE0BQRd8   

5- ") انفرادی را چگونه آساتر تحمل کنيم؟: "ويديوی آموزشی ( http://www.youtube.com/watch?v=6Q5U-

bG_ktY   

6- ")تحمل کنيم؟انفرادی را چگونه آساتر : "ويديوی آموزشی (  http://www.youtube.com/watch?v=6Q5U-

bG_ktY   

7- http://shahrvand-yar.com/media/3352 

8- ") و ترفندھای آنئیروشھای مقابله با بازجو ("  http://www.youtube.com/watch?v=I5lbE0BQRd8   

9- ") و ترفندھای آنئیروشھای مقابله با بازجو  ("  http://www.youtube.com/watch?v=I5lbE0BQRd8  

10- http://mohammadjafari.com/dateien/EWIN-Zendan-149s-A4-Internet-220508-eBook.pdf  

11-http://mohammadjafari.com/dateien/Ewin-Jameehshenasi%20Zendani-o-Zendanban-A4-

160s-220508-eBook.pdf  

12- http://mohammadjafari.com/dateien/27112012/Karpaziri-MJ-261112-V2025-Chap-.pdf  

13- http://ccrjustice.org/ifanagentknocks 

14- http://ccrjustice.org/files/CCR_If_An_Agent_Knocks.pdf 

15- http://www.shereno.com/5/20/237.html  

  .رنج است اين منظر ھم بررسی آنھا دلدھم که از  م باشد، ھشدار میأھا، بايد با ديد يک روانپزشک تو تماشای اين فيلم

  http://youtu.be/b8n2c-GZHMQ ( و برخورد با متھمين سياسی در ايرانئیشيوه ھای باز جو 1/6) -16
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  http://youtu.be/_T0Rd9dJBG0  و برخورد با متھمين سياسی در ايرانئیشيوه ھای باز جو 2/6) -17

  http://youtu.be/rWrHWGatYFU ( و برخورد با متھمين سياسی در ايرانئیشيوه ھای باز جو 3/6) -18

  http://youtu.be/eoiO6fYGRM8 ( و برخورد با متھمين سياسی در ايرانئیشيوه ھای باز جو 4/6) -19

  http://youtu.be/Pn1THfmBsOk  ( و برخورد با متھمين سياسی در ايرانئیشيوه ھای باز جو 5/6) -20

ان و برخورد با متھمين سياسی در ايرئیشيوه ھای باز جو 6/6) -21 )  http://youtu.be/ZvypAw34bk4  

22- http://shahrvand-yar.com/media/2430   

٢٣- https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Zfdepau90Gc#t=0   

 

 

 


