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 درآمدی بر شكنجه
  ھشتم بخش

  نگاھی به خاطرات زندانيان سياسی در ايران

ئی از ھا ، جنبه1375 ، سال دوم، تابستان٦ ۀه نقطه، شماره در فصلنام شد خاطرات منتشر اساسه ، بقسمت قبلدر 

در .  بررسی كرديم رااسالمی وارد آمده بود زيكی و روانی كه بر زندانيان سياسی در بند رژيم جمھوریفشارھای ف

مقابله زندانيان و عواقب روحی و روانی اين فشارھا  الذكر، به روشھای  خاطرات فوق  براساسقسمتاين 

 .دازيمپر می

  گران روشھای مقابله با شكنجه

يا در انزوای . روانی زيكی و يا يا شكنجه ف،تواند سرشار از درد و رنج باشد  دنيای زندانی سياسی می ازھر لحظه

زيكی و روحی كه دلتنگی، اضطراب، نامعلوم ف نه تنھا درد و رنج فشار. سلول انفرادی و يا در انزوای جمع و بند

ويران شدن ارزشھای اجتماعی و انسانی و مگر توان انسان تا چه حد  درھم شكستن آرزوھا و اميدھا، بودن آينده، 

تا  توان حرفی در دل داشت و حرفی ديگر بر زبان؟  به سر برد؟ تا چه حد میئیتوان در تنھا می باشد؟ تا چه حد می

 :نويسد یتوان نامعلومی فردا و فرداھا را تحمل كرد؟ آذر نسيم م چه حد می

ترين   با تنگ ھايش دريچه كنی انگار  می شود كه حس بندند، قلبت چنان فشرده می بند می ھايت را كه با چشم چشم"

 ای كه ھمانگونه كه قبال شكنجه. باشد ترين شكنجه و معموال اولين آن می  و بستن چشم ساده ."ھا، بسته شده است گره

ولی در اينجا پايان  رسد  به اوج خود میئید، در جريان دستگيری و بازجوشو گفتيم از قبل از دستگيری شروع می

  .ابديی گيرد و حتی بعد از گرفتن حكم و حتی بعد از آزادی ھم ادامه م نمی
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! اند ھا گاه بسيار ساده بھانه دارد؟  را زنده نگاه می"انسان" چنين سرشار از فشار، درد، و نااميدی ئیچه چيز در فضا

 و تكه  .ای گرچه كوچك از آبی آسمان را ببينی ايستی به تقال، كه گوشه بر سر پنجه پاھايت می" :نويسد يم میآذر نس

 ھر چيزی، ھر چيز كوچك و خردی،  ." تنگ و بسته درگذریۀ بنشينی و از اين دخم ابری سفيد را كه بتوانی برش

آور   ناچيزی زندانی را از آن محيط تنگ و التھابۀتی لحظح ای،   ساده و گنگی كه بتواند لحظهۀای، ھر بھان ھر بھانه

  .بيرون بياورد غنيمت است

 ثبت آن  آسمان و سپس دھد كه چگونه ھنر زندانی با ترسيم آن لحظه، آن دزديده نگاه كردن بر آذر نسيم شرح می

 :دنويس  او می".شود می زاده... ، شعری، نقشیئی خرماۀای، ھست سنگی، سكه"لحظه بر 

زندگی را بسان خنكای   گيری كه حس ھا را چنان شاد و زنده به كار می وقتی در فضای تيره و دلگير زندان، رنگ"

  ..."لغزاند ساری در جانت می چشمه

و به مدد عاطفه  شود  ضبط می مگر ھنر چيست؟ مگر ھنر به جز پيوند زدن برشی از زمان و مكان است كه با حس

  ای برای تنفس زند؟ و مجالی و روزنه می كه گذشته و حال و آينده را پيوند. شود ی متبلور میو خيال به صورت اثر

 را كه ئیھا كنند؛ گل آوری می  چشم را جمعۀخالی و كوچك قطر ھای شيشه"كند؟ بدينسان است كه زندانيان  ايجاد می

  از موھای كوتاه نھند و سپس يده، درون آن میدزدانه از محوطه زندان چ... و يا بھداری به ھنگام رفتن به مالقات

شروع به نقاشی   زيرھای فروشگاه زندانی بندی لباس سازند و بر مقوای بسته  میئیمو شده زندانی ديگری قلم

  ."دگشاي و به فضاھای تازه بال مینوردد  زندانی تنگناھا را درمی ": و بدين سان"كنند می

. ای بيابد تا توان تازه گريزد ای شايد، از فضای گنگ و گرفته و دردآور زندان می به عبارت ديگر برای مدتی، لحظه

 است كه ئیدر چنين فضا. ھا كند ئیو باورزدا ھا ھا و انفرادی ای از شالق  خود را آماده دور تازه تا روح و جسمش

  .ابديی ھر كار كوچك و خردی معنا و مفھومی ديگر م

و از استخوان آبگوشت  فتالو و يا آلبالو چيزی ساختن، قاب عكسی و يا ھر چيزی و يادوزی كردن، از ھسته ش گل

 كار با ۀتواند به وسيل سنجاق قفلی می سنجاق سری و يا"ای است كه  در چنين زمانه تيره. شمعی در حال سوختن

اين . گيرد ای شكل می ارهای، سنگ پ ، پارچهئیبر تكه مقوا  و پيام عشق، رنج، اميد و مقاومت"ارزشی بدل شود

 نويسم ام ولی اكنون كه اين سطور را می ام، سالھا است كه آن را حفظ بوده زمزمه كرده شعر شاملو را بارھا و بارھا

كه در زندانھای  و مگر نه اين است كه برای مرتضی كيوان شعری سروده شده است. گيرد برايم معنی ديگری می

 شاه مقاومت كرد و كشته شد؟

   تو باشم  من كه پيشۀبه خاطر آرزوی يك لحظ

  ھای بزرگ من ھای كوچكت در دست به خاطر دست

  ھای بزرگ من و لب

  گناه تو ھای بی بر گونه

...  

  به خاطر يك سرود

  ھا ترين شب به خاطر يك قصه در سردترين شبھا تاريك

  ھای بزرگ ھای تو، نه به خاطر انسان به خاطر عروسك

  رساند نگفرشی كه مرا به تو میبه خاطر س

  نه به خاطر شاھراھھای دور دست
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  بارد به خاطر ناودان وقتی كه می

  به خاطر كندوھا و زنبورھای كوچك

  به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام

تسليم نشدن ماندن و  تواند در شرح علل زنده باشد، می ھا می  انسانۀ مبارزئیاين شعر ھمانقدر كه در شرح چرا

  در مقابل جو فشار و خفقانوفشار اعتقادی  زنده ماندن و تسليم نشدن حتی اگر در درون و در برابر. زندانيان باشد

دوستت   حكومت نفرت است و عشق كالم ممنوع، زندانی كه امكان ابراز صريح، كه حكومتئیدر چنين فضا .باشد

 اين "دواند ای می را مدام بر پارچه  كه سر انگشتانی متورم سوزنیئیارھای بيد شب"شود كه  دارم را ندارد وادار می

شود  ای و دست نوازشگری بدل به دليلی می  نگاھی، خندهئیفضا در چنين. آور را ابراز كند  و ھستی كالم اميدبخش

  .كند را فراھم می  دوبارهۀكه امكان ادام

  آذر نسيم. اين الزم نيست  چندانی ھم برایۀ شوخ طبعی است و بھانبرند خنده و  ديگری كه زندانيان به كار می روش

ی را  ئحرفه  بازيگری اش ھنرمند شوخ طبعی. خنداند ايست شادی می ھا از داغ ياران گدازه و آنگاه كه دل: "نويسد می

 را،  شكنجه را، ترس. ردگي به شوخی می ھمه چيز را. ترين لحظات تو را از خنده از جای بجنباند ماند كه با بديع می

 ".. .خنديم  درد را می ھايش ئیبا ھنرنما... خشونت را و

ِآزاد مثالی از اين خنديدن به ھر چيز بی. ف ست كه با  وضعيت مادرانی  كه بيان اش او در نوشته. آورد اھميت می ِ

 :نويسد كنند می كودكان خردسالشان در بند زندگی می

 كه روی )صبحانه برای پنير(در اتاق، سطل خالی پنيری داشتيم . آمد  می داری پيش نده اوقات چيزھای خ ازبعضی"

و به جای چھارپايه از آن استفاده می  گفتند  گوساله میًزندانيان به اين سطل، اصطالحا. ای بود  گوساله آن عكس

و تا سلطل را به اسم گاو و گوساله ھای كوچك اين د بچه. گفتند ی ھم داشتيم كه به آن گاو می سطل بزرگتر. كردند

ال كرد اين چيه؟ ؤ كودك تلويزيون گاو ديد، طبق معمول سۀ در برنام )كودكان بند يكی از(روزی سحر . شناختند می

ھمه ! اينه و رفت سطل را آورد و گفت گاو.  گرفت و گفت نه اش از دوستان گفت گاو، سحر به شدت خنده يكی

  ." بود سر حرفشخنديدند و او تا مدتی 

كه ھر كودكی  كه تحت فشار شديد بودند شاھد رنج و درد بزرگترھا بودند و از امكاناتیآناين كودكان در ضمن 

 به  وای به زندگی دريچه: بودند گاه منبع شادی زندانيان برای رشد روحی و جسمی سالم الزم دارد محروم بودند، گاه

با آنھا كه بودی دنيای ديگری داشتی، ... آفرين شان نشان زندگی بود و شادی دهصدای خن ":نويسد آزاد  می .ف. اميد

  ."شدی دور می كرد و تو از زندان شان فضا را پر از سرود و شادی می ھای كودكانه پاك و صميمی، خنده 

برند باالخره  ھا رنج میاگر آن اميد به اينكه حتی. كرد اميد و شعار بود راه ديگری كه زندانيان را از زندان دور می

 ۀای نوشته بود كه ھيچ بذری در مزرع دارم كه نويسنده به ياد. زور و تجاوز به حقوق ديگران، ھميشگی نخواھد بود

 ھستم ئیھا فھميدم كه يكی از بيشمار انسان  كابل، تازه میۀبا ھر ضرب ":نويسد می. م ماريا. ثمر نخواھد ماند تاريخ بی

كرده و دم   آھنين برای برقراری حكومتی مبتنی بر عدل مبارزهۀ فدا كرده و با اراد رزه جانمبا  ۀكه در كور

ھمچون مردم . شدم ھمراھم بود می اين انديشه و ايمان در تمامی لحظات و حتی در زمانی كه شكنجه. برنياورده است

  ."مئيود آاين نامردمان فر كردم تا روزی بر سندان داشتم فوالد شدن را تجربه می

برتری روحی و روانی بر   جلوه دھد تا نوعی ارزش  و يا بی ارزش در ھمين راستا زندانی ممكن است زندانبان را كم

  ھا از قماش اغلب نگھبان "...:نويسد نويسنده می مثال ھمين. او پيدا كند، ھر چند كه اين تنھا در ذھن خود او باشد
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ھا ھم نقشی از اين   در توضيح منطقی و عقالنی شكست تالش." راد جامعه ھستندترين اف ھمين زن و از عقب افتاده

 :نويسد می آزاد. ف. گونه به عھده داشت

تر بودی، مقاومتت  خود يگانه تر و با  يافته ھر چه در كوران زندگی اجتماعی بيشتر آبديده شده بودی، ھر چه پااليش"

كه اگر ھيچ مقاومتی به ھدر نخواھد رفت، اگر ايستادن  ھا اين است اشت حاصل اين برد".بيشتر و سخت بنيادتر بود

گر  ای انسانی، و اگر شكنجه  بزرگ انسانی در راه آزادی و در راه جامعهۀمبارز  است ازئیگر جز در برابر شكنجه

 من است كه ۀ وظيف پس بودند،  نيست و اگر آنھا كه وا دادند به اندازه كافی آبديده ن ای بيش مانده حقير و عقب تو موجود

ام،  پيشرو جامعه تعلق دارم، منی كه آبديده  كنم، منی كه به بخش منی كه در جھت تاريخ حركت می. مقاومت كنم

درصدد آنم كه نشان بدھم چه روندھای فكری به زندگی زندانيان كه  ھا نيست و تنھا ھدف من انتقاد از اين نوشته

: از خاطر نبريم نوشته فرج سركوھی را كه نوشت. بخشد شوند معنا می شدند و می می شديدترين فشارھا را متحمل

 ."باشد  سال زندانی بودن در زمان شاه می٨زندانی در جمھوری اسالمی بودن بدتر از   دقيقه٥"

سياسی جمھوری اسالمی   زندانيانۀ بازماندگان اردوگاھھای مرگ نازيھا گفتيم دربارۀالصه آنچه دربارطور خه ب

تفاوتی حسی و  سياسی برای جلوگيری و احتزاز از بی  زندانيان.)رجوع كنيدلطفا به قسمت چھارم (ادق است ص

 تالشی روحی  ازاين رفتارھا مانع. دزنن  روانی و فكری دست می و واكنش عاطفی در مقابل محيط به ھر رفتار

رغم  زنده ماندن از يك طرف و به نوعی آزادی روحی را حفظ كردن از طرف ديگر، علی  ميان کهشود زندانی می

  . مقابله با نااميدی مطلق متفاوت است زندانيان برای روشھای. ده استن سرگردان ماو عقيدتی شكست سازمانی

 يا ای  كورسوی ستاره برشی كوچك از غروب خورشيد، . كند رای لذت بردن استفاده می كوچكی بۀيكی از ھر بھان

خندد، فرد   به دردھا میئیمعنا قھقھه بی كند و يا با  میء دزدانه به رفيقی اكتفای ديگری به نگاھ.بوی عطر گلی

دختری كه . سازد اعی میخود توضيح منطقی، فلسفی و اجتم زند و برای ديگری دست به عقالنی كردن تجربه می

 جھانيان برساند كه بر او  زنده بماند تا روزی خاطرات خود را بنويسد و به گوش خواھد مورد تجاوز قرار گرفته می

و فشار مدام  محيط درد و رنج: ندنك شان، تنھا يك ھدف را دنبال می رغم گوناگونی اين روشھا، علی. است چه گذشته

  .تر كردن انیجسمی و روحی را كمی انس

  عواقب روحی و روانی

شده در    روحی و روانی مشاھده و گزارش مسلما خوانندگان متعجب نخواھند شد اگر گفته شود كه عوارض

جنگ، بازماندگان  ۀزندانھای جمھوری اسالمی تفاوت فاحشی با عواقب روحی و روانی در ميان زندان دور

ھا  اجازه بدھيد به خاطره. ديگر ندارد ھای ديكتاتوری و غيرسياسی رژيماردوگاھھای مرگ نازيھا و زندان سياسی 

  :نويسد  می آزاد در خاطراتش .ف. بپردازيم

در خواب و بيداری  ... ديدم  می انگار كابوس. تب داشتم. شد ذھنم جمع و جور نمی... اضطراب مانع لذت بردنم بود "

 اينكه كی دوباره برای كتك زدن  ازز ندانستناناشی از بالتكليفی،  عصبيت ". احضارم كردندئیبودم كه برای بازجو

   :نويسد مسعود فرازد می. دانند دانند و چقدر نمی می اضطراب ناشی از اينكه چقدر. صدايت خواھند كرد

آزاد در مورد  .ف ." بودند لرزيدند ھمه مضطرب ھای سلول از شدت عصبيت می ھا بچه  مصاحبه در ھنگام پخش "

   :نويسد كودكان زندان می

  ." شرايط سخت و غيرطبيعی زندان تقريبا اغلب كودكان را عصبی و ناآرام كرده بود"

روحی در برابر وقايع دشوار و غيرقابل تحمل پرداختيم  ھای اول اين سری مقاالت به بررسی واكنشقسمت در چند 

 از ئیدرصد باال. دھند  می به خود تخصيصای را  جای برجسته ھای اضطرابی و نشان داديم كه ناراحتی
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اختالل اضطرابی " به  خصوصه ھای اضطرابی و ب بودن و يا بعد از آن به بيماری شدگان در زمان زندانی شكنجه

. شدند  به غير از اضطراب و عصبيت، تعداد زيادی از زندانيان دچار افسردگی می .شوند دچار می " از سانحه پس

 شد  ناميده می"قيامت" به شرح نوعی از شكنجه روحی برای درھم شكستن زندانيان كه ءداابت مسعود فرزاد

  زندانی را با تمام وسايلش  را در يك سالن بزرگ قرار داده بود وئیھا در اين شكنجه حاجی داود تابوت. پردازد می

و زندانيان حق .  در تابوت دراز بكشدو يا روزھا كرد با چشم بسته ساعتھا گذاشت و او را مجبور می در تابوت می

 :نويسد او می. كردند  و آرام در تابوت كز می و بايد خاموش جنب خوردن و خاراندن خود را ھم نداشتند

 به ھمه، حتی رفقای  .گشتند، ھمگی رنجور، و افسرده و پريشان بودند زندانيان كه از قيامت به داخل بند برمی"

كردند و در بحر  ای كز می در گوشه ھا زدند و ساعت  حرف نمی با ھيچكس. ك شده بودندخودشان بی اعتماد و مشكو

  ."پريدند و با فرياد از خواب می ديدند  می ھا كابوس شب.... رفتند تفكر و خيال فرو می

  :نويسد پردازد و می  می١٣٦٢ھرمز متقی به شرح سال 

خناق صرف در گلويت  كنی و سكوت اجباری در حالی كه  میانزوای مطلق در حالی كه در ميان جمع زندگی "...

ترسيديم  و بدن ھايمان چنان سرد و منجمد كه می ... ماننــــد سرمازدگان در خود فرو رفته بوديم... كنـــد غوغا می

 رو  ر پيشاندازی د ھيچ چشم. به نوعی زندگی نباتی محكوم شده بوديم. فرو بپاشد به حركتی اين جسم شكستنی از ھم

  ." نبود

كه سالمت روحی را  ئیگذرد و تعادل نيروھا عليه نيروھا و ھنگامی كه فشارھای جسمی و روحی از حد معينی می

ديوانگی، خودكشی و يا تسليم شدن و شايد : خورد، چند راه بيشتر در مقابل انسان نيست ھم میه كنند ب پاسداری می

  . تفاوتی محض بی

  :سدنوي ھرمز متقی می

تصوير بعدی . اند شده  است كه در سكون برای ابد قاب گرفتهئیھا قطعات مجزای عكس... خاطره من از آن سالھا "

متر تا زمين فاصله دارد و جوانی خود را از  شود و يك در آن بھار، لوله آبی است كه به سيفون مستراح وصل می

  ..." كمی آنطرفتر كنار ھم ھايش ئی دار زده است و دمپا دن قدشكوتاه كر  و اش  به تنه اين فاصله با بستن پاھايش

  :نويسد آذر نسيم می 

 سال بيشتر ٢٤او . كشت تواند بكشد، با چادر مشكی خود را  كرد ديگر نمی دختری بود كه وقتی زير شالق احساس "

  ." روانی شدند بسياری ھم . بعضا ناموفق،ھا در آن روزھا اقدام به خودكشی كردند خيلی. نداشت

 نويسد ماريا م می

 مسعود فرزاد  ."شده در اين زندان، چند مورد تجاوز وجود داشته و در يك مورد ھم منجر به خودكشی يك دختر ":

 :دچار اختالل روانی شده بود  گذرانده بود و"قيامت"پردازد كه يكسال تمام را در  به شرح حال دختری می

تون دروغ   شما ھمه)خنديد می و باز( خيلی سخته "قيامت"به خدا شرايط اونجا . تونم  نمیھا باور كنيد من ديگه بچه"

سرم كاله گذاشتين و اين بال رو سرم . گين می  ھستين دروغ"سر موضع" شما كه ھنوز )داد  می فحش(گين  می

دوباره (ترسيد  تون می  آره ھمهترسين؟ پاشين دفاع كنين، می ھا،  عرضه  بی)افتيی  را باز م دوباره خودش(آوردين 

  !"منو ببخشين. ام؟ نه، من ھمه شما را دوست دارم شده كنيد ديوونه  فكر می)گريست می

ھرمز . شدند بدتر تسليم می ای ای برای اجتناب از آينده توان انسان حدی دارد، و عده. دادند ای تن به تسليم می و عده

   :نويسد متقی می
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گــــاھی به معنای ديوانه شدن يا .  در زندان ھمان معنای متعارف را نــداشت"نشينیعقب "از سوی ديگر "

 برای ) و انزجارنامهئیمصاحبه ويديو( پذيرفتن را نپذيرفتن چيزی كه به ھر حال خوشايند نبود. جاسوسی كردن بود

دن تعادل روانی و ديوانه شدن و دوام و تواب شدن، از دست دا مثل شكستنن حد(ای بدتر  ھر پرھيز از وضع و آينده

  )."يا كشته شدن

آينده تجديدنظرھای   زيادی در برداشت ھای خود در مورد انسان، انسانيت وۀحاصل اين فشارھا اين بود كه عد

 كه در آن شاھد یزنده بودن. خواند "زندگی"توان  برای تعداد زيادی ديگر زندگی بعدی را نمی. گيری كردند چشم

. مرزھای بودن و نبودن. ای و پوچی را تجربه كرده ای و در آن سرحدھای ديوانگی ی از عزيزانت بودهمرگ بسيار

آزاد .  ف. گران بپيوندند ای از زندانيان به صف غيرانسانی شكنجه كه عده حاصل اين فشارھای غيرانسانی آن است

 :نويسد می در مورد اينان

كه در اعدام زندانيان ديگر  كردند؛ زندانيانی ندانيانی ديگر را شكنجه میانيانی كه در صف مرگ بودند و ززند"...

و . شد به افراد و گروه خاصی محدود نمی كردند؛ و اين ھرگز  شليك می و بعضا تيرخالص. جستند شركت می

 نويسنده "...يگرساختند؛ با بايكوت كردن ھمد بندان خود می برای ھم باالخره، زندانيانی كه در زندان زندانی ديگر

داند  می داند و آنان را كسانی  در ميان اينان می"نھادی نشدن و درونی نشدن مبارزه"را نتيجه  ھا  اين وادادن سپس

توجه را معطوف عامل اصلی اين  تر اين باشد كه شايد درست.  آبديده نشده بودند"كوران زندگی اجتماعی"كه در 

 به ياد داشته باشيم كه انسانھا از توان مقاومت  .باشد  او نمیۀگر و سلط كنجهجز شه ناھنجاری دانست كه چيزی ب

ھا را در شرايط   بتوان مقاومت آتی انسان  آن از پيش نيست كه براساس باشند و ھيچ آزمايشی مند می گوناگونی بھره

 ای را به خود حق دھد كه عدهتوانست   اگر ھم چنين آزمايشی وجود داشت چه كسی می.كرد  پيش بينیدشوار فرضی 

تا ببينيد او چگونه   برای استقرار عدالت و دمكراسی محروم كند؟ يكبار ديگر نامه فرج سركوھی را بخوانيد از تالش

 پاسخ "شدم ھر چه آنھا گفتند را انجام دھم چرا به اين ھمه ذلت و نكبت تن دادم، چرا حاضر"ال كه ؤبه اين س

 را بدينگونه به پايان  اش  او نامه".كامال ويران و نابود كرده بود فشار جسمی و روحی مرا"نويسد  او می. دھد می

آبان  ١٢ھايم را عاشقانه دوست دارم و زندگی من تا  زنم و بچه. ام  آبان مرده١٢من از روز  در واقع": رساند می

فرسا قرار گرفتند نيز  طاقت  چنينئیفشارھامسلما اين امر شامل ساير زندانيانی كه تحت  ".ماه شرافتمندانه بود

 .ميشود

جز خاطرات ه ب. آمده است ١٣٦٧ سال دوم، تابستان ٦نامه نقطه، شماره   از فصلبخشتمامی نقل قولھای اين : نكته

 ٧، ٢٩٠وھی كه از شھروند شماره فرج سرك  و نامه١٩٩٥ سپتامبر ١٧مسعود فرزاد كه از نشريه پيوند شماره 

  .اند  نقل شده١٩٩٧ بروریف

  

 

 

 


