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 Human Rights  حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ١٧

 کنکاشی در متون خاطرات زندان
   بھرام رحمانی با عباس سماکارمصاحبۀ

 

ری را در بارۀ خاطرات زندانيان سياسی مطرح است ھای بسيادانی که پرسش عباس سماکارعزيز، می-بھرام رحمانی

 .ھا آسان نيستکه پاسخ به آن

داری و با برخی از » ديدار با ھنرمندان و نويسندگان ايران در تبعيد«نام  ای تلويريونی بهجا که شما برنامهاز آن

ائی با شما مطرح کنم تا اگر ھای، من برآن شدم تا در اين راستا پرسش کردهمصاحبهنويسندگان اين نوع خاطرات 

 .ھا پاسخ بدھی و نتيجه را برای نامه کانون بفرستيمآن مايل باشی به

 . با کمال ميل، بفرمائيد-عباس سماکار

  

ھا توسط نويسندگان گوناگون داری و نوشتن در اين باره  شما چه ارزيابی کلی از خاطرات زندان و نگارش آن-پرسش

 ؟دانیرا تا چه حد الزم می

ھائی که جمھوری ترين مسائل در رابطه با موضوع زندان سياسی و جنايتکنم يکی از ضروری من فکر می- پاسخ

. دام زندانيان سياسی ست سرکوب و دستگيری و شکنجه و اعۀاسالمی در اين زمينه مرتکب شده، ھمين نوشتن در بار

ثيرات آن در روحيۀ اعضای خانوادۀ زندانيان سياسی، به ويژه پذيرد و تأھا در ھمين حد خاتمه نمیلۀ اين جنايتأالبته مس

ھای ھا و دشواریھای جسمی و روحی دراز مدت در خود زندانيان حتی پس از آزادی، محروميتکودکان، آسيب

ھای روانشناسی اجتماعی در مردم ايران و شان و ھمچنين آسيبۀھا و خانوادگوناگون شغلی و اجتماعی برای آن

 .گيردت سياسی و اقتصادی جامعه و بسياری از مسائل ديگر را ھم در برمیسرنوش

  

 به عنوان مقدمه، ھمان بخش اول؛ يعنی مسائل مربوط به دستگيری و شکنجه و زندان را، دتواني آيا شما می-پرسش

 از آن به مسائل شان يک نگاه و بررسی کلی و کوتاه داشته باشيم و پسۀبندی کنی تا درباردر اين خاطرات دسته

 ديگر بپردازيم؟

 اين ۀھای ويژھا و يادداشت فاکتمصاحبه حاضر در اين ۀبه ويژه که من در لحظ.  البته اين امر دشواری ست- پاسخ

توانم به طور کلی و از اما می. کار را در دسترس ندارم و بررسی در اين باره نيازمند استناد به خاطرات مشخص است
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شود برنوع نگارش و را ھم اشاره کنم که يک بررسی ديگر ھم می اين: ھای زير را انجام دھمبندیروی حافظه، دسته

ھائی از آنان، بر چه نوع ھا داشت و ديد که ھريک از اين نويسندگان و يا گروه اين گونه نوشتهۀشناسانساختار زيبائی

 . دشواری ست و نياز به صرف وقت فراوان داردند که، کار دقيق و بسياراشناسی نگارشی متمرکزنگارش و زيبائی

لۀ زندان و أھای موضوع و مسکنم در واقع سرفصلجا بيان میچه را در اينبندی کلی، بگويم که آن دستهۀاما در بار

 .آيدشمارمیخاطرات زندانيان سياسی ست که فھرستی برای مطالعه و تحقيق بعدی به

 نخست ۀتر نويسندگان اين خاطرات در درج ام که بيشام و ديدهانيان سياسی خواندهمن تا کنون خاطرات فراوانی از زند

بر موضوع دستگيری، شکنجه، توھين و تحقير و تجاوز جنسی، شرح دوران زندان، مبارزات زندانيان سياسی در 

 .اند آزادی تمرکز داشتهۀ توابان و جاسوسان، و اعدام و و نحوۀھا، مسألزندان، بھداشت، تغذيه، مالقات با خانواده

ھای زنان زندان سياسی ھست که جای  دشواریۀاما مسائل ديگری ھم مانند وجود کودکان در کنار مادران زندانی، مسأل

ه ھا بشوند و تأثير آنھای اين خاطرات را شامل میترين بخشای در اين خاطرات دارند و يکی از حساسويژه

شود تا چند دھه پس ھا را میی و کودکان بسيار ناگوار و شديد است و گاھی آثار آنخصوص بر جسم و جان زنان زندان

 .ھا را ديدآور آناز آزادی زندانيان سياسی و رھا شدن کودکان از شرايط زندگی در زندان مشاھده کرد و نتايج رنج

ھای زندانيان ھست که نامهصيتھا و وھای فرھنگی و ھنری و کارھای دستی و نامهبرخی مسائل ھم به نام فعاليت

 .آيدبخش ديگری از اين مجموعه به شمار می

  

 لۀ دستگيری، شکنجه و غيره چند پرسش داشته باشم؛أدر بخش اول يعنی مس اجازه بده -پرسش

 خورد؟ھا به چشم میچند نوع دستگيری در اين مجموعه

ًعمدتا بايد يک نوع باشد؛ ولی اين طور » دستگيری«ه رسد ک چنين به نظر میء پرسش جالبی ست؛ زيرا در ابتدا- پاسخ

المللی در برخورد با زندانيان سياسی نيست و حتی قوانين  بينۀجمھوری اسالمی تابع ھيچ گونه حقوق شناخته شد. نيست

ه شکلی ، زندانيان سياسی را در يک حالت عافلگيرانه و بًکند؛ به اين ترتيب که اکثرا خود را نيز رعايت نمیۀموضوع

و چه بسا به شکل دستگيری )  در حضور اعضای خانواده و کودکاناحت( بسيار غيرانسانی و ھمراه با کتک و توھين

دھد و در موارد بسيار ھم متھمان را بدون اطالع دراز مدت اعضای ھا انجام میگروھی اعضای خانواده و کودکان آن

 از داشتن وکيل و يک بازجوئی منطبق با قوانين حقوق ًعمالزندانيانکند و شان، دستگير و زندانی میخانواده و کسان

 .بشر محرومند

- دھد به مراتب دھشتبارتر و رنجآيد و آنچه پس از آن رخ میاين مجموعه البته تازه آغاز فشار بر زندانی به شمار می

 .آورتر است

  

  شکنجه چگونه است؟ۀ مسأل-پرسش

ير جسمی و روانی يتر است؛ به اين معنی که با شکنجه، يک فراگرد تغشکنجه مفصلبندی مسائل مربوط به  دسته- پاسخ

داند اين امر چه زمانی به پايان کس روشن نيست و آدم نمیراستی برای ھيچشود که انتھای آن بدانی آغاز میدر زن

بارھا ديده شده است که يک بارھا و .  شکنجه در آمان بودۀتوان از تأثيرات دردآور و کشندخواھد رسيد و کجا می

 اعدام مدام و برای درازمدت زير شکنجه بوده و از آن رھائی نداشته است و باز بسيار پيش آمده است ۀزندانی تا لحظ

ای از شکنجه قرارگرفته و يا که پس از يک دور شکنجه، با روشن شدن بخش ديگری از پرونده، زندانی زير دور تازه

فرسا مانند ضرب و شتم ھمگانی و محدوديت  ان را به طور کلی زير شکنحه و فشارھای طاقتدر موارد بسيار، زنداني
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 شکنجه دادنشان ااستفاده از ھواخوری، محل خواب و خوراک و دارو و درمان مناسب و يا محدوديت مالقات و يا حت

ھای ديگری از اين نايت اعضای خانواده در حضور آنان و جۀدر حضور اعضای خانواده برای اعتراف و يا شکنج

ِھائی که زندانی را برای چندين ماه طوالنی، بدون داشتن اجازۀ کوچکترين ھا ويا جعبهداستان تابوت. انددست قرارداه
دھند، برای ھمه آشنا ست و موضوع تجاوز جنسی، چه ھنگام بازجوئی و يا در شب اعدام حرکتی در آن قرارمی

اند پاسدارانی که روز پس از اعدام دختران بسياری بوده. ھا ستھا و جنايتز اين شکنجهدختران باکره نيز، يکی ديگر ا

اند اند و به آنان اطالع داده خانوادۀ زندانی رجوع کردهۀ تبريک دامادی خود به خانۀباکره با يک جعبه شيرينی به نشان

اند از ھا کشتهکه فرزندشان را با آنرا ھائی هکه دخترشان پس از تجاوز توسط وی اعدام شده است و بعد ھم پول گلول

 .کندھای زندانيان سياسی را ھم به اين وسيله شکنجه میدر واقع جمھوری اسالمی خانواده. اندخانواده مطالبه کرده

  

 گيری وجود دارد؟ھائی برای اعترافطور مشخص چه نوع شکنجه  به-پرسش

ھا شکنجه به صورت زدن کابل به ترين آنترين و دردآورترين و طوالنی انواع شکنجه جسمی وجود دارد؛ ساده- پاسخ

. کشدسازد و يا میکند و يا او را از شدت درد بيھوش میبدن؛ به ويژه به کف پا ست که زندانی را وادار به اعتراف می

ا پا، کشيدن ناخن،  و ي نقاط مختلف بدن، شکنجه به صورت آويزان کردن از يک دستبند به مچ دستهزدن شالق ب

ھای درازمدت، بيخوابی دادن داشتنسوزاندن نقاط مختلف بدن، خيس کردن بدن و دادن شوک برقی، ايستاده نگه

شوند، طوالنی، شکنجه با صدای شبانه روزی بلنگوھا، شکنجه به صورت شنيدن صدای زندانيان ديگر که شکنجه می

ھای گوناگون ناشی از آلودگی محيط زندان، بدغذائی،  کھولت، ھای حاصل از شکنجه و بيماریعدم درمان زخم

ھای جسمی  فھرست اين شکنجهابراستی حت. ھای کودکان و غيرهو بيماریھای زنانه ھای واگير و يا بيماریبيماری

 .ھا ست و نياز به وقت زيادی برای توضيح داردبسيار بيش از اين

  

 ھای روانی چگونه است؟  شکنجه-پرسش

ھا پيچيدگی بسيار دارد و نيز مستلزم دقت و ھای روانی را ھم افزود که شرح آن بله به اين مجموعه بايد شکنجه- خپاس

تحقير، توھين، نااميد کردن، فشار از طريق توابان، آزار اعضای خانواده در بيرون از زندان، کشاندن . وقت است

ھای دسته جمعی و ھا و جلسات سخنرانی و تھديد و تحقيرھای غيرمستقيم و جلسات توبه و ندامتحسينهزندانيان به 

 و ھموندھای پيشين، محدوديت ء مبارزاتی، کشاندن زندانيان به توابيت و جاسوسی عليه رفقاۀابراز انزجار از گذشت

 زندانی به شليک به زندانيان به ھنگام اعدام، و مالقات، اجرای نمايشی اعدام، اعدام ديگران در حضور جمع، واداشتن

 .ھای ديگر که شرح ھرکدام، خود دردآور استھا و شکنجهانبوھی از جنايت

  

 ھا چگونه است؟ وضعيت زنان در زندان-پرسش

تر از ھر کشند به مراتب دشوارتر و سنگينھای جمھوری اسالمی می وضعيت زنان و زجری که آنان در زندان- پاسخ

جمھوری اسالمی ضمن اين که حق زنان را از مواھب انسانی و اجتماعی . شودچيزی ست که نصيب مردان مینآ

شان فرسا برای آنان در زندان، سھمھای بزرگ و طاقت شکنجه و ايجاد دشواریۀ، اما در زمينداندنصف سھم مردان می

تری  زنان زندان سياسی، ھم توھين و تحقير بيش. ده استرا اگر نگوئيم چند برابر، نسبت به مردان حداقل دوبرابر کر

ھای خاطر شکنجه دچار خونريزی کم نيسنتد زنانی که به. گيرندشنوند و ھم به شدت بيشتری مورد شکنجه قرارمیمی

شدت  ھای زنانه بهشوند و يا به خاطر عادات و خونريزی ماھانه از دارو و مواد بھداشتی محرومند و بيماریدرونی می
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و . کندپذيرتر میگيرد و ھمين امر، آنان را در زمان شکنجه شدن آسيبشان را می بدنیۀکند و توان و قورنجورشان می

توجه کنيد . شود تا مردان شامل حال آنان میًھای جسمی و روانی آنان، تجاوز جنسی ست که عمدتايکی ديگر از شکنجه

 به دوستان خود ندارند و چه ات ابراز آن را به خانواده و حتأاری از زنان جرکه تجاوزجنسی، امر و تابوئی ست که بسي

 .زنندو کم نيسنتد زنانی که به ھمين خاطر دست به خودکشی می شوندبسا به ھمين خاطر از طرف خانواده طرد نيز می

  

 ھا؟ و بچه-پرسش

 .شان را ھم اضافه کردرانھا در زندان به ھمراه ماد بله به اين مسأله بايد موضوع بچه- پاسخ

ھا در زندان نه از تغذيه و بھداشت و محل استراحت مناسبی بچه. ھا کشنده و مخرب استراستی برای بچهمحيط زندان ب

ھای توانند با ھمسن بازی و فضای باز تنفسی و محل دويدن و ورزش و غيره دارند و نه میۀبرخوردارند و نه وسيل

ھا در بچه.  اجازه دارند به صدای بلند بخندند و يا گريه کنندافراگيری و آموزش بپردازند و نه حت تجربه و ۀخود به مبادل

ترسند و در خيال و فانتزی خود به جای ای افسرده و بيمار دارند و از ھمه چيز میھای جمھوری اسالمی روحيهزندان

آنان . اندگيرند که در محيط زندان ديده را پيش میھای مخرب ديگریبازی کودکانه، پاسداربازی و شالق بازی و بازی

شان به بازجوئی و يا به ھنگام توھين و تحقيرھا دچار ترسند و از رفتن مادرانھمگی از پاسدارھا و داد و فريادشان می

 ھمراه زجر ًو طبعا کشدشان را میۀبينند که روحيا محيط زندان را يک جامعۀ خشن و ناسازگار میھآن. شوندوحشت می

کشند و اين نيز يکی ديگر از تأثيرات مخرب زندان بر آنان، مادران، يعنی زنان زندان سياسی نيز به شدت زجر می

 .جسم و جان زنان است

  

  توابان تا چه حد برای زندانيان سياسی سر موضع قابل تحمل است؟ۀ مسأل-پرسش

ُبر خشونت و شکنجۀ زندانبانان خود، به قعر  که زير فشار تاقتای ھستند ھای مفلوک در ھم شکسته توابين انسان- پاسخ

آنان برای رھائی از . کوشند ديگران را ھم با خود به اين جھنم بکشاننداند و میيک جھنم روحی و رفتاری سقوط کرده

ابائی  خود دھند و از فداکردن عزيزترين رفقای پيشين و کسانزندان به ھر خباثت و جنايتی تن می آورمحيط رعب

 زندانيان سياسی ست و ھای جمھوری اسالمی يکی از دشوارترين مسائلراستی که برخورد با توابين در زندانب. ندارند

اند فضای زندان سياسی را به ای مواقع قادر شده بسياری از زندانيان حکايت از آن دارد که اين توابين، در پارهگزارش

 به زندانبان، ديگران ه ای مرتب ھمگان را آزار دھند و با دادن گزارشات تحريک کننديک جھنم فرساينده بدل سازند و

از اين رو، برخورد با توابان، چه در سطح زندان و چه در ارزيابی نظری از حرکت . را به شکنجه شدن دچار کنند

ه اين افراد عرصه را قبضه کنند توان اجازه داد ک طرد و نفی آنان متکی ست و نمیۀآنان در خاطرات گوناگون، بر پاي

ھای سرکوب رژيم ھای سياسی جمھوری اسالمی در برابر بيدادھا و سياستو چنين نمايش دھند که مقاومتی در زندان

 .اند نابکارانۀ رژيم را پذيرفتهۀھای درمانده و پشيمانی ھستند که سلط زندانيان انسانۀوجود ندارد و ھم

  

 ی و ھنری زندانيان سياسی و نامه نگاری ھای آنان چگونه است؟ وضعيت کارھای فرھنگ-پرسش

بند، النگو، بافتن کيف و ساخان وسائل ديگر و يا نقاشی و مجسمه  درست کردن گردنً کار دستی و ھنری، فرضا- پاسخ

ت سازی و يا سرودن شعر و غيره ھمگی مسائلی ست که به شدت ذھن زنانيان را به خود مشغول می کند و راھی س

برای به کار انداختن خالقيت، داشتن اميد، يادآوری کسان و دوستان و در کل نوعی مبارزه و تالش برای بودن و زنده 

بان نيز ھمواره در پی از بين بردن وسائل خلق و ساخته و نوشته شده است و به شدت ناما زندا. ماندن و مبارزه است
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در بياری از . دھدکند و مورد بازخواست و سرکوب قرارمی میھرگونه سرگرمی و تالشی در اين زمينه را ممنوع

يان منجر نبيه بدنی و روانی شديد زندان و غيره به شکنجه و تر سرودن شعموارد کشف آثار ھنری و کارھای دستی و يا

زخواست  زندانيان در اين باره نيز زير باۀحتی درس خواندن در زندان سياسی به شدت محدود است و رابط. شده است

ای از زندان بيرون نرود و شود تا ھيچ خبر ويژهنوشتن نامه به اعضای خانواده نيز به شدت کنترول می. گيردقرارمی

 .گذرد خبردار نشوندھا از آنچه در زندان میخانواده

  

  از وصيت نامه ھا چه می گوئيد؟-پرسش

ھای مبارزاتی ش زندانيان برای ابراز آخرين خواستھا يکی از مسائلی ست که بازگوی روحيه و تالنامه وصيت- پاسخ

دھد و ھا شجاعت و توان و مقاومت زندانيان سياسی را به بھترين شکل نشان مینامهبسياری از وصيت. و انسانی است

 چون پرچمی در ھای پايانی زندگی نيز خاموش نشده و ھم تا لحظهاھا ست که حتبيان عمق آرزوھا و آمال انسانی آن

ای درخشان و انسانی ماند و آينده و ھمرزمان زندانيان برافراشته میءذھنيت ھمگانی، به ويژه اعضای خانواده و رفقا

 اھميتی ست که ھمگان برای ۀو نمايش اين آثار در بسياری از سيمنارھای يادبود زندانيان سياسی، نشان. دھدرا نويد می

 .انداين يادگارھای انسانی قائل

  

 اين خاطرات داريد که ذکرشان برای روشن شدن کلی اين بررسی ضرورت داشته ۀآيا موارد ديگر در بار -پرسش

 باشد؟

اند وجود دارد که به بندی مسائل زندان و خاطراتی که به شرح اين مسائل پرداخته دستهۀ مطالب بسياری در بار- پاسخ

 آن را نخواھد ۀاجاز»  کانونۀنام«د کشيد و صفحات محدود ھا بپردازيم به درازا خواھ آنۀراستی اگر بخواھيم به ھم

 .داد

 کوتاه در اين باره بگويم اين است که؛ نوشتن خاطرات زندان، و مصاحبۀتوانم در پايان اين  مھمی که میۀاما نکت

 بررسی ۀمينتواند ز ست که می ھائی از ثبت يک رويداد تاريخیھای رژيم جمھوری اسالمی نمونهگردآوری اسناد جنايت

شان ھا و مجريان درجه يکمران اين جنايتآ ۀ اين موضوع را در آينده ممکن سازد و مدارکی برای محاکمۀجانبھمه

 .فراھم آورد

کوشد، شعاری نيست که ھدفش انتقام گرفتن باشد؛ بلکه رھنمودی ست که می» کنيمبخشيم و نه فراموش مینه می«شعار 

 تداوم شکنجه و پايمالی حقوق شھروندی ۀمران و مجريان آن، زمينآھا و به محاکمه کشيدن تبا گردآوری اسناد اين جناي

پرچمش احترام به حقوق انسان و تالش  ِانسان جامعۀ امروز را از ميان بردارد و در راه بنای دنيائی حرکت کند که بر

 . انسانی نقش بسته باشدۀبرای سازندگی و رفاه يک جامع

  

 . گذاشتی سپاسگزارممصاحبهعباس سماکار عزيز از وقتی که برای اين  -بھرام رحمانی

 . من ھم سپاسگزارم-عباس سماکار
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