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 درآمدی بر شكنجه
 ھفتم  بخش

  نگاھی به خاطرات زندانيان سياسی در ايران

اردوگاھھای   در ميان زندانيان طور اخصه طور كلی و به ب روحی و روانی شكنجه را   عوارضقسمتھای قبلیدر 

 به خاطرات تعدادی از قسمتاين  در. مرگ نازی، در ميان اسرای جنگی و در ميان زندانيان سياسی بررسی كرديم

ان  زندانيۀھای شكنجه، راھھای مقابل كرده و به بررسی شيوه  جمھوری اسالمی اشارهۀزندانيان سياسی ايران در دور

 سال دوم، تابستان ٦نامه نقطه، شماره  تمامی اين خاطرات در فصل. پردازيم می  روحی و روانی حاصله و عوارض

  .اند شده  چاپ١٣٧٥

 :ھای شكنجه در زندانھای ايران شيوه

. كرده است زيكی و روحی استفادهھای ممكن شكنجه ف  از تمامی گونهجمھوری اسالمی، برطبق اين خاطرات،

ای وجود داشته  اگر محاكمه(  بازجويی، محاكمهۀه زندانيان سياسی از زمان دستگيری آغاز شده، در دورشكنج

گيرد بلكه  ارعاب تنھا عليه زندانيان صورت نمی فشار و. يابد  و زندان و حتی بعد از زندان ادامه می)است

ھای اعدام  می از اين فراتر رفته و حتی خانوادهجمھوری اسال. گيرند قرار می ھای زندانيان نيز مورد ارعاب خانواده

  .دھد ھم مورد فشار قرار می شدگان را

 ولی به ميباشدتر  برجسته زيكی شكنجهۀ فدر اين مرحله جنب. دوش شكنجه معموال بالفاصله بعد از دستگيری آغاز می

ی شکنجه کسب اطالعات باشد به نظر ميرسد که ھدف اصل. ميباشدوجه خالی از فشارھای روحی و روانی ن ھيچ

. استزيادی ھدف تنھا درھم شكستن روحيه و ارعاب فرد   در موارد.ولی به ھيچ وجه به اين امر محدود نميشود

. ميگيرندزيكی قرار  نيز  مورد شكنجه فاستو يا اطالعات آنھا قبال لو رفته  ارندافراد زيادی كه اطالعات چندانی ند
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و شور و  ی آن درھم شكستن انسانيت فردئ كه ھدف نھااست مرحله ایزيكی قدم اول  فكه شكنجه رسد به نظر می

  .باشد شوق زنده ماندن می

 :دھد  را شرح می اش  از دستگيری  روزھای اوليه پس"حق تجاوز" ۀدر مقال. ماريا م

. با كابل به جانم افتادندو  ی بر پشتم انداختندئيك اتاق كوچك محبوسم كردند و پتودر ... چشمم را بستند ..."

زند  گر او با صدای خوفناكی او را صدا می كند تا شب شكنجه  اين امر ادامه پيدا می ”...خواستند كه حرف بزنم می

ضربه به پايم زد، به   خوردم و با كابل شصت"حد شرعی" شدم و "تعزير" از آنكه  مرا به تختی بست و پس ..." :و

شنيدم كه در اين زندان، چند ... ماه، مرتب مرا زدند يك... كرد، دھانم را بست ن تجاوز میمن تجاوز كرد، وقتی به م

  “ ...مورد تجاوز وجود داشته

ه نگاه داشتن، كتك زدن ب بستن چشم، در انفرادی: كند خاطره نويسنده به چھار نوع شكنجه اشاره می  -  در اين مقاله

آذر نسيم . دردناكترين انواع شكنجه يعنی تجاوز ای بدن و باالخره يكی از با كابل به كف پا و ساير قسمتھ خصوص

 بعد از روزھای اول  خصوصه كند كه در موارد متعددی و ب شاره میا" ام ھرگز از مرگ نھراسيده"  اش در مقاله

ر شكنجه شوی و زي ای كه وارد زندان می از لحظه"  :نويسد او می. كسب اطالعات نيست زندان، ھدف شكنجه

شديم، برای اين بود كه به قول  ای كه ما می  زيادی از شكنجه بخش! نه خواھند؟ اطالعات؟ روی، از تو چه می می

تر  شما قوی شالق ما از باورھای. شما كسانی نيستيد كه بتوانيد روی باورھايتان بمانيد": كنند كه خودشان به ما ثابت

 !"است

ان را ھای زنداني چشم" : روانی دانست- زيكی توان آن را از نوع ف ردازد كه میپ  به شرح نوعی شكنجه می او سپس

بند، از صبح  ما را با چشم. كشيدن يك انسان جا داشت  نشستن و درازۀنشاندند كه به انداز ی میئبستند و توی جا می

 ."نشاندند ھا می بود در اين تابوت  شب كه وقت خواب١٠ تا ساعت ٦ساعت 

ی را كه شكسته ئھا مان داشتند و تخته بند رو به ديوار نگه با چشم" ...  .پردازد زيكی میبه نوع ديگر شكنجه فنويسنده 

را  مان ھای خواستند وقتی اسم يعنی فقط از ما می. يك آمارگيری ساده در جريان بود. كوفتند می بودند به سرمان

به اندازه كافی بلند است يا  كردند كه آيا صدايمان تعيين میخودشان ھم . شود يم كه تخته بر سرمان كوفته میئبگو

 چند "زندان شيراز" تحت عنوان  اش آزاد در مقاله. ف "شد ھا شكسته ھای بسياری بر سر بچه و آن روز تخته... نه

كند   افشاء میدر اين مقاله كه بيشتر فشارھای روحی و روانی را. آورد به ياد می زيكی زندان راجنبه از ارعابھای ف

مثل نقاب، تمام . بندھای اوين تفاوت داشت بندی به من دادند كه با چشم چشم" :آيد كه آنھا اشاره خواھد شد، می و به

روز به  ھر... افتم كردم كه دارم می  می ھر آن احساس. راه افتاديم.  .. و ھيچ روزنی نداشت پوشاند صورت را می

 بار در ٥ نوبت نماز، ٥زندانی به جای  ھر. ه نماز نخواندن ما ھم به فشارھا اضافه شدلأبعد مس... رفتم ی میئبازجو

  ." نوبت شالق خوردم٥روز و ھر بار  ٤٠من به خاطر نماز نخواندن . خورد روز شالق می

 ..." :نويسد یدر مراسم دعا م نويسنده در رابطه با وضعيت بند و ارتباط با توابان و فشار بر ساير زندانيان و شركت

كاری   شدند و كار به كتك ھم درگير می انداختند و زندانيان با ولين زندان ھر از گاھی زندانيان را به جان ھم میؤمس

كاری شروع  كتك... شدند ھا بر اثر آن تھييج می كميل كه تواب  از دعای پس... انجاميد و شكستن سر و دست می

  ".شد ای ھم می دهبيھوشی ع شد كه گاھی منجر به می

ھای خود  بندی به زدن ھم  از دعای كميل توابين پردازد كه شبی پس  به شرح يكی از اين ادب كردن می نويسنده سپس 

رحمانه  بی  بخت برگشته مدتی زير مشت و لگدۀطعم. كرد  ضجه را خفه می وصدای شعار، ناله و فرياد ":پرداختند
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ی به گوشم ئصدا... و نفر بعدی و رسيد شد نوبت نفر بعدی می  می  و الش  اينكه آشماند، بعد از ھای خود می بندی ھم

   ".راھرو بند شبيه صحنه زد و خوردھای خيابانی شده بود... د كني  شكسته است ولش ھايش  دندان. شده بيھوش: رسيد

 دست توابين تنھا محدود به زيكی به دست ماموران رژيم و يا بهآشكار شد شكنجه ف ھمانطور كه از اين خاطرات

بود و  دستگيری و برای اقرار و اطالعات گرفتن نبود، ھدف در ھم شكستن كامل روحيه و ارعاب عاطفی زمان

  .اعدام :ی بودئرسيد كه خود در واقع نوعی رھا میزيكی از راه ی شكنجه فئ شكل نھا سپس

 : به نوشته آذر نسيم- ١٣٦٧قبل از قتل عام 

مان را  ھمه امكانات... شد قطع می  انۀ زندانياين اولين بار بود كه مالقاتھای كلي. ت برای كليه بندھا قطع شدمالقا ..."

ھای نماز شالق  ھا را سر وعده گفتند بچه می... خالء مطلق بود ... روزنامه قطــع شد. تلويزيون را بردند. ھم گرفتند

نه؟ بھشت و  خوانی يا مسلمان ھستی يا نه؟ نماز می: ھا اين بود الؤس. بردند ھا را می دسته بچه بعد دسته. زنند می

ی كه جلوی حسينيه بزرگ ئھا یئانبوه دمپا" : و به نوشته ھرمز متقی"...جھنم را قبول داری يا نه؟ به ھمين سادگی

مه فرج سركوھی، تحت و تعدادی كه اعدام نشدند، با استناد به نا..." اند و بوی جسد زندان گوھردشت روی ھم ريخته

زندان شاه   سال در٨من ... "كند كه  و ھم او اضافه می.  شدند"...كامال ويران و نابود ... فشار جسمی و روحی"

آور   روز زجر٤٧دقيقه از اين  5  سال به اندازه٨بودم و در زمان شاه چندين بار دستگير و زندانی شدم اما ھمه آن 

 ." نبود

اميدوارم . بوده است آنچه اشاره شد تنھا بخشی از فشارھای جسمی بر زندانيان سياسی در جمھوری اسالمی ايران

كيد أاما بر فشارھای روحی و روانی ت در اين خاطرات. آوری شود زيكی جمعھای ف كه ليست تمامی انواع شكنجه

 .پردازيم بيشتری شده است و در اينجا به آنھا می

ھمان زمان دستگيری؛  د يعنی ازوش  جسمی آغاز میۀحی و روانی معموال حتی قبل از فشارھا و شكنجفشارھای رو

، معموال باشنداگر آنھا شاھد دستگيری  توھين كردن و تمسخر فرد و خانواده، . ردو بستگی به موقعيت دستگيری دا

 ۀفرادی نگه داشتن و چشم بستن ھمانقدر كه جنبدر ان. نيستپايانی  شكنجه روانی را اما. ميباشد شكنجه ۀاولين تجرب

با  زيكی دردناك است ولی به ھيچ وجه قابل مقايسهتجاوز جنسی از لحاظ فمثال . روانی ھم دارد ۀ جنب،زيكی داردف

تو برای تحقير تو  پذير بودن، كه دوباره از جنسيت درد و رنج آسيب. آيد نيست درد و رنج روحی كه در پی می

 جای تعجب نيست . غيرهخواھند كرد و مانده ديگران چگونه به تو نگاه شده است، كه در يك جامعه عقباستفاده 

  ."چند مورد تجاوز وجود داشته و در يك مورد ھم منجر به خودكشی يك دختر شده ..." :نويسد می. م   وقتی كه ماريا

تمامی دوران   دستگيری و ھمينطور دردر ابتدای. استگران  ھای موثر شكنجه منزوی كردن، يكی از حربه

 .ف. جدا كردن فرد در ميان ديگران بود نوع بدتر انزوا، . بازداشت ممكن بود زندانی را در سلول انفرادی نگه دارند

 :دھد شيراز شرح می  را از اوين به زندان آزاد اولين روز انتقالش 

: ی من نوشتئدمپا روی... "چشم حاجی" جواب داد كسی. ممنوع الحرف مطلق: پاسدار مرا تحويل داد و گفت"

   بــر رويـــش"مخصوص"كه آن ھم مھر  بشقاب و ليوانی بـــه من داد... )! به عبارت ديگر نجس ("مخصوص"

 ."كردند حتی با كينه نگاھم می. ھيچيك اما به من نزديك نشدند ... ھا برايم آشناست بسياری از چھره... خـــورده بود

 :شنود و جواب می پرسد پردازد كه از زندانی ديگری ساعت را می دھد و به شرح موردی می نده ادامه مینويس

ھم نبايد با تو   ھستی، تو حق نداری با ديگران حرف بزنی و ديگران"ممنوع الحرف مطلق" بودم كه  به تو گفته"

دانستم  اما می. را تجربه نكرده بودم جمعزندان انفرادی در ميان . رفت و مرا در حيرت گذاشت... حرف بزنند

  ." مشكل است تحملش
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. توان مقاومت اشاره كرديم  با ھم بودن در ايجاد و تداوم  به اھميت ھمبستگی، نزديكی و احساسقسمتھای قبلیدر 

ه ھمراه داشتن متھم عواقب روحی شديدتری را ب  مطالعات گوناگون در سلول انفرادی نگه نشان داديم كه براساس

گران  تئوريك شكنجه نشان خواھيم داد كه چگونه و چرا شكنجه ھای  در بررسی جنبهقسمتھای بعدیدر . خواھد آورد

، خستگی و نياز دست كمك به  درھم بشكنند تا فرد امكان پيدا نكند در شرايط درد، ترس سعی دارند روابط انسانی را

كند و  محيط محروم می ھا را از يكی از منابع مھم برخورد و انطباق با اين محروميت، انسان. ديگری دراز كند سوی

 در اين ارتباط قابل "ممنوع الحرف بودن"و  "سنج"سياست . دھد  می ھا را كاھش  دشواریادر نتيجه امكان مقابله ب

 بود، حق  م خيسھاي در كارھای بند اصال شركت نداشتم و زمانی كه دست ":دھد نويسنده ادامه می. باشد فھم می

ھای ساده زيستن را از زندانيان خود  بانان نھايت سعی خود را دارند تا بھانه  زندان ."دست بزنم نداشتم به چيزی

 .شيوه ھای متعدد و فشار روحی و روانی بکار برده ميشود. منزوی کردن تنھا يکی از اين سياستھا ميباشد .بگيرند

 :آيند روشھا در زير می اين

معموال زندانيان . حد ممكن حروم كردن زندانيان از ارتباط با دنيای خارج و يا محدود كردن اين ارتباط تا سرم -١

ترين و عقب  و كتاب، اين امر محدود به ارتجاعی به روزنامه دسترسی نداشتند و يا در صورت دسترسی به روزنامه

 مثل: ای بود كه در آن روزنامه و چند نشريه چيده شده بود قفسهدر انتھای سالن بند " :ھا بود ترين انواع نوشته افتاده

 سراغ اين قفسه  چكس ھيشد، كه اين مطالب ھم خوانده نمی اما فشار آنچنان شديد بود "سروش" و "پاسدار انقالب"

 ."شد ای خوانده نمی جز دعا و قران، آنھم سر سجاده، كتاب و روزنامه. رفت نمی

وادار به مصاحبه   و باالخره ھر گونه فشار روحی و روانی برای)(!  برای بحث آزادتحت فشار قرار دادن -٢

يا من . اينجا بحث آزاده... پاسدار گفت" :توانست داشته باشد كردن كه خود عواقب بسيار ناگوار روحی و روانی می

ركسيسم و ســـازمــــان ھا مصاحبه كنی و مـــا  در جمع زندانیآيا حاضری... كنم يا تو مرا ترا قانع می

خاطر  كيد كرد كه بهأو ت.  شد و شروع به تھديد كرد  عوض لحن آرامش... "...نه"كنی؟  ات را محكــــوم سيــــاســــی

 ".نماز نخواندن مرا شالق خواھد زد

ھدف اين . رددا  مھمی در برنامه رژيم برای درھم شكستن توان روحی و روانی زندانيان ی نقشئايدئولوژی زدا-٣

پذير نشد او  خدمت خود درآورند و اگر امكان  كه اوال توان مقاومت اعتقادی زندانی را بگيرند و ثانيا او را دراست

 :را دچار بيھودگی و پوچی كنند

اين ماجرا ماھھا طول  ...  ساعت بحث داشتيم٧ - ٨روزی ...  ايدئولوژيك گذاشتند مان كالس برای ھر كدام "...

ديدند، تا كم كم به بيھودگی و پوچی  تر می و ناتوان تر  زيرفشار ايدئولوژيك، زندانيان ھر روز خود را فرسوده.كشيد

ولين زنــــدان ؤمس. ست بـــه خودكشی زدنــــددچار بحران روحی شدند و د ھا در چنين وضعی اكثر بچه. رسيدند

  اول"...ميشود،  زندانيان ۀھای منظم برای ھم ھت شامل برنامهھا در اين ج  ساير برنامه "...شدند نمی مانع خودكشی

شب نماز   ھای آموزشی؛ ظھر نماز جمعی؛ عصرھا مطالعه آزاد و ھواخوری؛ صبح صبحانه و چای؛ بعد كالس

  "...جمعی، بعد از شام دعا

كامل با رژيم و يا  ادامه اين روند فشار روحی با ھدف در ھم شكستن ھرگونه توان مقاومت در جھت ھمكاری-٤

: از من پرسيد... ھايم يكی از ھم سلولی "... :نويسی و در نھايت جاسوسی برای رژيم بود پوچی و بيھودگی گزارش

فكر نكنی من جاسوسم، ولی اين جا ھمه ... كنی؟ اجباری بند شركت نمی ھای خوانی و در برنامه چرا نماز نمی

  "... بدھند، سرباز زدن از اين كار خالف مقرارت است خود گزارشھای  از ھم سلولی موظفند ھر از گاھی
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كنی و  انزوای مطلق در حالی كه در ميان جمع زندگی می ":كند ھرمز متقی وضعيت زندان را اينگونه توصيف می

  ."كند در گلويت غوغا می سكوت اجباری در حالی كه خناق صرف

 اكنون "نه"كند كه نكند  طور مداوم بايد تصميم بگيرد و بررسیه بدين ترتيب زندانی در شرايط فوق طاقت بشری ب

داد، مثال  اما وضعيت ديگری ھم بود كه به زندانی امكان انتخاب می" : بزرگتری در قدم بعدی شود"آری"بدل به 

ی و ئويديو  ۀمصاحب(و پذيرفتن يا نپذيرفتن چيزی كه به ھر حال خوشايند نبود ... فرياد زدن بين سكوت كردن و يا

شدن، از دست دادن تعادل روانی و  مثل شكستن حد دوام و تواب(ای بدتر   برای پرھيز از وضع و آينده)انزجار نامه

از يكسو ... ": گرفت ھا بايد در شرايط بسيار دشواری صورت می گيری  و اين تصميم ").ديوانه شدن و يا كشته شدن

ايستاده بود و  از سوی ديگر زندانبان آنجا.  اتفاق افتاده بود، ھضم كندبه كمی فراغت بود تا آنچه را كه نياز

   ."داد ای ديگر درمی حمله  برای كرد كه زندان جای فراغت نيست و احيانا نفير آماده باش خاطرنشان می

                           ادامه دارد                                                                                           

 

 


