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   سخني كوتاه  در بارة ماهيت تحقيق و شكنجه -  1  
  

يك تن از زندانيان شكنجه شده در زندان جمهوري اسالمي ايران آغاز مي » پوالد همايوني «نخست از سخنان 
  : نمائم 

ه زبان قادر شوند، به راستي ك هنگامي كه انسان مي كوشد به توصيف روش هاي شكنجه بپردازد، كلمه ها گم مي« 
  وحشت باري چون شكنجه را توصيف و تشريح كندةزباني كه بتواند مقول. يافت بايد زبان تازه اي. به انجام اين كار نيست

شكنجه به ميان مي آيد، واژه ها  گو كنيم؛ اما آن گاه كه پاي و  ترور، خشونت، وحشت و سركوب گفتةتوانيم دربار مي. 
   » ندالطيف   كلمات چه ماليم وكم مي آيند و پي مي بريم كه

  :   چنين مي نويسد هدف شكنجه دررابطه با يو
 شكنجه و تردستي شكنجه گران در به ةپخش شايعات اغراق آميز دربار گر  شكنجهةيكي از روش هاي مذبوحان« 

 يشكنجه گاه ةدربار شكنجه گر مي كوشد قرباني را چنان بترساند كه هرگز سخني.   تقربانيان اس حرف درآوردن
   [*] .برزبان نيĤورد

 تحقيرآميز و هراس ئي به كارها رازنداني.  تحقيرآميز شكنجه مي شوند  بسياري از قربانيان به گونه اي وحشتناك و
بسياري موارد موفق هم مي   او را با دنياي بيرون از خودش قطع كنند و درة؛ تالش مي كنند كه رابط دارند آور وامي

صوص روابط وي را با هم حلقه هايش مكدرو مغشوش مي سازند و يا آنان را با هم در تقابل و برخورد وا به خ[ »   شوند
شكنجه .  به وجود آوردن هراس عميق و مداوم در روان زنداني است هدف شكنجه در عين حال « ؛ ] توخي -مي دارند 

 و هر گاه كه قرباني به اين «؛ » هدف به كار مي گيرند ترين روش ها را براي رسيدن به اين پيچيدهابزار و  گران هر گونه
هنوز .  را نمي داند مي شود كه خودش نيز علت آن مي كند، دچار هراس و اضطراب هاي ناگهاني و شديد چيزها برخورد
س ليس يا نظامي به تن دارد مي بينم، دچار هراواونيفورم پ  جهان هر گاه فردي را كهة، در اين گوش كه هنوز است

  .»  . ناخواسته مي شويم
  
  

 مستنطقين خــاد اغلباً زندانياني را كه  درك مي كردند از شخصيت و كركتر محكم و استوار برخورداند و در -[*]
محل كار و محل اقامت شان صاحب اعتبار و احترام  اند ؛  بعد از اتمام پروسة تحقيق و  شكنجه كه تحويل زندان مركزي 

آنان گوشزد مي كردند كه در ميان اعضاي سازمان مربوطه و يا در ميان ساير زندانيان درمورد شكنجه داده مي شدند ، به 
شدنشان هيچ  چيزي نگويند ، ورنه از زندان، زنده سر بيرون  نخواهند شد ، و يا فاميل هاي شان دچار مشكالت خواهند 

 خاطر اين است تا صحبت در اين مورد درآينده علت شايد زنداني اين طور استنباط مي كرد كه تهديد مستنطق به. شد 
و سبب انگيزه ها و محركه هائي در تشنج و  برپائي اعتصاب و اغتشاش در زندان  نگردد ؛ به عكس ؛ به عوامل مهم خود 

 زيرا ؛( نه همة زندانيان -مي فهماندند كه هرازگاهي  در نقش يك آدم احتياط كار به آهستگي ميان زندانيان مورد نظر 
در درون زندان كمتر ديده ، . از شكنجه شدنشان بگويند ) يكي به ديگري قضية  شكنجه شدن آنان را انتقال مي دهد 

ويا شنيده  شده كه يك  زنداني واقعي در مورد شكنجه شدنش حرفي با كسي  زده باشد  ؛ ولي عوامل خاد و تسليم شده 
ساخته و در زير ركاب ارتش متجاوز امپرياليزم » هرمان هيچ نگفتهق« كه هم اكنون از خود مبارز زندان ديده و 

جنايتگستر امريكا و شركاء مي دوند و كار و بار انجو بازي و انجو داري شان را بي سر و صدا انجام مي دهند ؛ در زندان با 
   ].شدن خودشان حرف هائي زده بودند » شكنجه « زندانيان مورد نظر شان از 
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  . در باره شكنجه پوالد همايونينان  اين بود سخ

درذيل توجه )  مقيم بلجيم –روان درمانگر ( روانشناس » رضا كاظم زاده «  ) 7/7/1391( و حال  به نوشتة تاريخي 
را به دست نشر .... نمائيم كه با چه ژرف انديشي سخنان تا كنون بيان نشده اش در بارة زندان و زنداني و شكنجه و

   :سپرده 
  :مي نويسد» ا كاظم زاده رض «

كنند تا بر فرد  عمال آن نظام سعي مي اعمال شكنجه در كادر يك نظام سياسي، موقعيتي است كه در آن كارگزاران و« 
ترين و به تعبيري حتي يگانه  خشونت مهم .ثيرگذاري استأشكنجه يك وضعيت ت در اين حالت. ثير بگذارندأزنداني ت

 رو هستيم كهه  ما با سيستمي روب مدرنة  شكنجة در پديد. شود گرفته مي كاره ب ثير گذاريأابزاري است كه جهت اين ت
 ةبه همين جهت شكنج . برد   منظم و حساب شده از خشونت جهت دست يابي به اهدافي مشخص بهره مي طوره ب

   . حساب آورد به» خشونت سازمان يافته«توان نوعي از انواع  مدرن را مي
توانند كارساز باشند  ها وقتي مي اين روشة هم  .باشند جه درنقاط مختلف جهان بسيار شبيه به يكديگر ميهاي شكن شيوه

 ة دهند كه در آن هم ي بسته قرار ميئاز يك سو زنداني را در دنيا . كه بر اساس نوعي منطق متناقض نظم يافته باشند
 زندانيان به شكلي وسواس ةهم گردد، قواعدي كه همه شمول مي ناپذير و ءروزانه تابع قواعدي روشن، استثنا امور زندگي

 امور مربوط به زندگي فرد تحت فرمان نظمي آهنين، ة چنين شرايطي هم در. باشند ها مي گونه موظف به پيروي از آن
كنند، به همان زنداني را عوض    از سوي ديگر اما هر لحظه ممكن است سلول يا بند. تغيير ناپذير قرار دارد مشخص و

 دهند كه هم زمان از دو منطق به  قرار ميئيبدين ترتيب زنداني را در دنيا .اش كنند ي فرا خوانند و يا شكنجهئبازجو
نظمي آهنين و ثابت و در نتيجه قابل  اش بر اساس از يك سو زندگي:  كند غايت افراطي و در عين حال متضاد پيروي مي

ي، ئبازجو(سوي ديگر هر لحظه ممكن است با امري غير قابل پيش بيني  و ازپيش بيني سازمان يافته ولي همزمان 
روال عادي زندگي و  هدف از ايجاد اين منطق متناقض كه به بر هم خوردن. رو گردده روب) تغيير مكان شكنجه و يا

   .است انجامد، سلب اراده از زنداني درهم ريختن دستگاه رواني مي
  

به دو  توان ها اشاره شد را مي هاي گوناگون شكنجه كه در باال به اختصار به آن شيوه ني جسماة رواني و شكنجة شكنج
ثيراتي كه بر زنداني باقي أو همين طور ت  رواني تقسيم نمود كه از نظر اهدافة جسماني و شكنجةگروه بزرگ شكنج

يك  آوردن اطالعات از دسته  از موارد ب و در بسياريء جسماني هدف در ابتداةدر شكنج . گذارند از يكديگر متفاوتند مي
 از سوي -عملياتي و چه به لحاظ ايدئولوژيك   چه به لحاظ-اش  ي ميان فرد با گروه سياسيئهمين طور ايجاد جداسو و 

نوع از  به همين دليل نيز در اين.   رواني ايجاد تغيير در هويت زنداني استة شكنج اما هدف اصلي از اعمال. ديگر است
توان  ي كه نميئبا اين حال از آنجا.  گيرد مي  كارگزاران خشونت قرارهاش در مركز توج ه فرد بيش از گروه سياسيشكنج

 گذارند مي ثيرأ جسماني بر روان تة رواني برجسم و هم شكنجةمتمايز نمود، هم شكنج كلي از يكديگره روان و جسم را ب
باشد چرا كه اعمال آن نه در كوتاه مدت  ابي سريع به اطالعات زندانيتواند دست ي  رواني نميةاما هدف اصلي از شكنج. 

 « جسماني در ابتداي دستگيري به قصد ةتوان گفت كه اگر شكنج بدين ترتيب مي  .نشيند بلكه در دراز مدت به ثمر مي
 دراز مدت بر ثير گذاريأت  رواني رخنه به هويت وةشود، هدف از شكنج كار گرفته ميه زنداني ب» حرف آوردن به

  .باشد شخصيت وي مي
رواني،  ةهاي گوناگون شكنج همان طور كه خاطر نشان كرديم يكي از اهداف مهم شيوه  رواني و هويت زندانيةشكنج

 فرآيندي ديناميك است كه در تمام ة فرآورد شناسي هويت فرد از منظر علوم روان. ثير گذاشتن بر هويت زنداني استأت
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براي  شود و نه يكبار پنداشته مي» ذات«بدين ترتيب از منظر اين علوم، هويت نه   .يابد امه ميطول زندگي انسان اد
 ةدو خانواد(هاي تعاملي گوناگون    تولد در درون شبكهة  همان لحظ  آدمي از . گيرد هميشه شكلي ثابت به خود مي

 نگاهي كه ديگران به او دارند ةدر نتيج روابط وخود را بر اساس » من«قرار دارد و ) ي و گسترده، مدرسه و غيرهئ هسته
 كه چنين تجربيات گوناگوني بتوانند به فرد احساس يگانگي و همين وجود براي اين با اين. شناسد كند و مي تجربه مي

ي توان برا از اين زاويه مي . بگيرند طور ثبات ببخشند بايستي در قالب واحدي ساختارمند و هماهنگ در روان فرد شكل
رات يكوشند تا هويت فرد را با تغي ها مي از يك سو اين فرآيند  : هاي هويت يابي دو كاركرد متفاوت متصور شد فرآيند
...) والد، همكار، شهروند و هاي گوناگون اجتماعي مانند همسر، نقش(يا بيروني ...) نوجواني، بزرگسالي و كودكي،(دروني 

ي امروز فرد عل» من«اين حس كه (ثبات دروني و تداوم در زمان   او احساسمنطبق سازد و از سوي ديگر هم زمان به
شناسان اجتماعي به منظور تفكيك  روان .را اعطا نمايد)  در كودكي بوده استتغييرات، هماني است كه مثالً رغم تمامي

حت اول را كه باعث سا:  گويند يابي، از دو بخش يا ساحت در هويت سخن مي اين دو كاركرد مهم فرآيندهاي هويت
يروني يا ــب راتييــويت با تغــباق هــاحت دوم را كه موجب انطــو س» هويت مركزي «ود ــش ثبات مي احساس

شناسان، ساحت مركزي هويت را كه به كار ايجاد   برخي ديگر از روان . نامند مي» هويت پيراموني «ود ــش دروني مي
ايجاد هماهنگي ميان فرد  اند و آن بخش پيراموني را به دليل ناميده» ويت شخصيه«آيد  با ديگري مي» من« تمايز ميان

هاي گوناگون كه برحسب مليت، جنسيت، حرفه، دين و  به گروه هاي اجتماعي و در نتيجه توليد احساس تعلق با نقش
   .نامند مي» هويت اجتماعي«اند،  گرفته غيره شكل

شناخته شدن جايگاه فرد توسط ديگران   مستقيم دنياي خارج كه با به رسميتثيرأ تحت ت)يا اجتماعي(هويت پيراموني 
با ايجاد تفاوت ميان خود و ديگري و در نتيجه ) يا شخصي(مركزي  گيرد در حالي كه هويت همراه است شكل مي

توان تفاوت  شرده، مي فةپس از اين مقدم . يابد  اش است كه قوام و رشد مي هاي اجتماعي ميان فرد و گروه برقراري فاصله
 نخست بر هويت پيراموني و اجتماعي ة سلول انفرادي در درج  : رواني را اين گونه بيان كردة ميان دو نوع از انواع شكنج

به طور ) »مسكوني واحد«يا »  تابوت «مانند (ثير گذار بر سيستم ادراك أهاي ت  در حالي كه شكنجه گذارد فرد اثر مي
 ءكه هر دو جز ، با اين»تابوت«ترتيب زندان انفرادي و  بدين. كنند زي و شخصي زنداني حمله ميمستقيم به هويت مرك

   .گذارند ثير ميأهاي مختلف از هويت ت شوند، بر بخش محسوب مي هاي رواني  گروه شكنجه
انفرادي   .گذارد  مي نخست بر جهان ارتباطي و دنياي روابط فرد اثرةانفرادي در درج  حمله به هويت اجتماعي: انفرادي

اجتماعي و تماس با محيط بيرون محروم  در اين حالت فرد از روابط. هاي ايجاد محروميت است يكي از انواع روش
ديگران شكل  كه در اثر مراوده و تعامل با) هويت اجتماعي يا پيراموني(بيروني هويت  ةدر انفرادي بيشتر پوست. گردد مي
گذاشتن چشم بند  .تواند چند روز، چند هفته و حتي چند ماه به طول انجامد زندان انفرادي مي .بيند گيرد، آسيب مي مي
هم ه اغلب موارد زنداني به سرعت دچار آشفتگي و ب در. كند ثير انفرادي را تشديد ميأ ت- به طور موقت يا دائم –

مكاني نشان   تشخيص موقعيت زماني وآشفتگيي كه خود را اغلب به صورت احساس ناتواني در .شود ريختگي روحي مي
در اين حالت گاهي . افتد مي  شديد جسماني اتفاقة در بعضي از موارد زندان انفرادي پس از يك دوره شكنج .دهد مي
هاي   احساس رضايتي كه ناشي از قطع شدن شكنجه. گيرد در بر مي ، نوعي احساس رضايت وجود زنداني راء در ابتدااحت

حالي  اميدي، بي نا  كوتاه، جاي اين احساس رضايت اوليه رابا اين وجود پس از مدت زماني نسبتاً  .باشد جسماني مي
ايمني مفرط همراه با اين فكر كه   در اين مواقع است كه اغلب احساس نا .گيرد مي» خالي بودن«مفرط و نوعي حس 

اش نيز   در اين وضعيت فرد همزمان با گذشته .گيرد ميباشد، گريبان او را  اي در انتظارش مي  داند چه آينده نمي زنداني
در  بدين ترتيب افكار مربوط به گذشته با وسواس. هاي شديد همراه است با بحران گاه  اي كه  درگيري.  شود درگير مي

داني به در اين شرايط گاهي تمايل زن. آيد مي گردد و موقعيتش در زندان به نظرش محتوم و ابدي ذهن زنداني تكرار مي
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نزديكي  ايجاد احساس(تواند به سندروم استكلهم  يابد و حتي در موارد نادري مي مي ي شدن و سخن گفتن شدتئبازجو
  .بينجامد) بان يا بازجو در زنداني نسبت به زندان

كار ه  رواني بة  به معناي شكنجرا عموماً» شكنجه سفيد«اصطالح  حمله به هويت مركزي: »واحد مسكوني«و » تابوت« 
در »   سفيدة شكنج«  با اين حال. ماند نيز اين است كه در اين نوع از شكنجه اثري بر بدن باقي نمي برند و دليلش مي

 sensory) شود كه با ايجاد محروميت حسي مي هاي رواني گفته  معناي دقيق ترش به آن دسته از شكنجه

deprivation)سفيدة عوارض روحي كوتاه و دراز مدت شكنج. آورند م ميسيستم ادراك را فراه ، موجبات اختالل در  
  .تر است تر و دراز مدت تر، شديد از سلول انفرادي بسيار عميق

 در ،(CIA)   امريكاة اياالت متحد  روشي براي شكنجه، نخستين بار توسط سازمان اطالعاتئبه مثاب» محروميت حسي«
مين مخارج يك سري تحقيقات أدر اين دوره، به ت» سيا«ازمان س   . پنجاه ميالدي طراحي شدةهاي نخست ده سال

ي ئشناس كانادا ترين اين تحقيقات تحت نظر روان يك گروه از مهم  .پرداخت» محروميت حسي «ةپديد علمي در مورد
هب در . انجام شد در مونترال كانادا (Mc Gill) «مك گيل«در دانشگاه معروف  (Donald Hebb) دونالد هب

ثيرات محروميت حسي بر أآزمايشات سعي شده بود تا ت در اين. كرد هايش از دانشجويان داوطلب استفاده مي شآزماي
از چشم  ي،ئي مخصوص براي حذف حس شنوائها  براي رسيدن به اين منظور، از كاله. دهند روان را مورد مطالعه قرار

كردند و سپس  ي استفاده ميئحس المسه و بويا  كاهش دوبند براي جلوگيري از ديدن، از وسايل يا امكانات ديگر براي
شرايط تنها پس از  داوطلبان در اين. دادند دور از هر گونه محرك خارجي قرار ميه انفرادي و ب يئها افراد را در درون اتاق

حمل ناپذير هاي ت آرامي شديد، كاهش قواي عقلي و نا هاي دچار هذيان) يك الي دو يا سه روز( كوتاه مدتي نسبتاً
سيستماتيك و برنامه ريزي شده  ةدر حال حاضر در بسياري از كشورهاي ديكتاتوري و تماميت خواه، استفاد .گشتند مي

در زندان قزل » تابوت« موسوم به ةشكنج .زندانيان، به شكلي گسترده رواج دارد ةاز نتايج اين آزمايشات در جهت شكنج
 در اين حالت. باشد اي مي  هاي چنين شكنجه يكي از نمونه) ممانعت از حركت همراه كاهش محركات بيروني به(حصار 

نهايت باعث حس   كند و در  مي شود، سپس قدرت تمركز را مختل  باعث اختالل در حافظه ميءمحروميت حسي در ابتدا
    روان پريشيدر اثر طوالني شدن چنين وضعيتي فرد دچار نوعي .شود گم گشتگي و از دست دادن مفهوم زمان مي

(psychosis)    در بعضي موارد  شود كه مي) لوهاي شديد، مدام و غير قابل كنتر توهم، هذيان، اضطراب(مصنوعي
ادراك به طور مستقيم به هويت مركزي و شخصي   سفيد با ايجاد اختالل در سيستمة شكنج. بازگشت ناپذير است

شناخته » يواحد مسكون«ي كه تحت عنوان ئها   شكنجهةي، مجموعهاي جمهوري اسالم در زندان .كند زنداني حمله مي
در چنين . شوند و جرح زنداني نيز مي هاي طوالني مدت و ضرب يئاند، عالوه بر محروميت حسي، شامل بازجو شده

ن تر ميا  تالش دارد تا مرزي هر چه عبور ناپذيرءاش، در ابتدا اجتماعي شرايطي زنداني به قصد حفظ هويت شخصي و
ترين خصوصيات  گروهي بلكه حتي ريز كوشد تا نه تنها اسرار او مي. نماياند برقرار سازد هست با آنچه به بازجو مي آنچه

در چنين شرايطي هر گونه اطالعات، ولو ناچيز و نامربوط، براي  .پنهان سازد عادي و فردي خويش را نيز از نگاه بازجو
 سفيد به ةبا اين حال در بسياري از موارد، اعمال شكنج . گيرد  برداري قرار مياعمال فشار بيشتر بر زنداني مورد بهره

كار آمدي و عدم  نا زنداني در اثر» من«شوند تا  هاي جسماني موجب مي پايان ناپذير و شكنجه هاي يئهمراه بازجو
ستگاه رواني، كارگزاران هاي دفاعي د با درهم شكستن مكانيسم .هاي دفاعي روان، در هم بشكند  پايداري مكانيسم

شفاف «هدف اصلي از رخنه به هويت زنداني،  .يابند شكنجه به هدف خود دال بر نفوذ به هويت مركزي زنداني دست مي
گردد،  همراه مي) محروميت حسي( سفيد ةوقفه و طوالني وقتي با شكنج بي هاي يئبازجو.  باشد شخصيتش مي» سازي
كردن احوال » ءافشا«شكنجه گران  آشكار و يا به تعبير. سازد ا و رمز و رازي تهي ميزنداني را از هر گونه محتو روان

در اين . ناميم پذيرد، شفاف سازي شخصيت مي محتواي روان صورت مي دروني زنداني را كه با تخليه و بيرون كشيدن
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ترين  ترين، خصوصي دروني د تا بهكوش از زنداني نيست بلكه مي» اطالعات نسوخته«دست آوردن ه به دنبال ب حالت بازجو
خاطرات دوران كودكي و خانوادگي گرفته تا روابط جنسي مربوط به  از(ترين اطالعات دروني در او  و به بيان نياوردني

بيرون، ميان  در حقيقت با بيرون كشيدن رازهاي بزرگ و كوچك، مرز ميان دو دنياي درون و . يابد دست) گذشته
شفاف سازي شخصيت با از ميان . گردد شفاف مي اي آب ته شده شخصيت زنداني همانند قطرهو ديگري، برداش» من«

بسياري از  شود، در هاي پايان ناپذير ممكن مي يئ سفيد، انفرادي و بازجوةتركيب شكنج بردن رازهاي درون كه اغلب از
هاي سياسيي كه از چنين روشي براي   نظام.كند مي مدت ايجاد موارد در هويت مركزي زنداني اختالالت شديد و دراز

    ». كنند هدفشان نه به حرف آوردن زنداني بلكه خاموش كردن ابدي اوست استفاده مي مقابله با مخالفانشان
  

:  هم در اين رابطه  اشارة كوتاه نموده ام ) جلد اول ( به هر رو ، قسمي كه در بخشي از خاطرات زندان پلچرخي 
 به عمل مي آيد ، سنگين   زنداني در دل يك شب تاريك و هول انگيز و اولين تالشيي كه از گرفتاري ةمرحلنخستين 
  ، چرا كه زنداني عالوه بر اين كه از وارد شدن  و خانواده اش وارد مي كندزنداني را بر مغز و روان ة ممكنهترين  ضرب

لش زجرش دوچندان مي ن به فرد فرد فاميضربه به خودش رنج و زجر عظيمي را متقبل مي شود ، ازديدن ضربة همگو
ركات تدا  .اعف مي گردد مضهم از ديدن ضربه به رئيس خانواده زجر و شكنجة هريك از اعضاي فاميل شود ، همچنان

 مرگ و زندگي را در ذهن بين ميدان نبرد ، كه خود شكنجه اي است رواني - آغاز تحقيق براي) بازجويان ( مستنطقين 
   . تصوير مي كشدور وحشتناكي به طهر زنداني به

 كه  جدا -  پيهم در ذهن و نا اميدي  مستدام اندوه گسترش اضطراب و هراس متداوم  و درجازدناصالً مرگ ، يعني
 - را بار آورده  ، در مجموع ، آن]» هويت اجتماعي يا پيراموني « يا به قول داكتر كاظم زاده  [ كردن زنداني از اجتماع 

 شجاعت و اميد به برگشت به اجتماع فاميلي و اجتماع  كمك به همنوع ، يعني خوشي ، مسرت ، يعنييعني، زندگي 
  . كه استبداد و استعمار آنرا سلب كرده است  و كشورشمردم، محيطي ، يعني آزادي خودش 

  يك طرف تضاد كه مشتمل است بر هر نوع خوشي و مسرت و و گسترة پرورشة جالدان مي كوشند تا زمين
 وهر نوع  و نظم استخوانسوز زندانآسايش و رفاه موقتي ، و هر شكلي از شجاعت ، واكنش و اعتراض در برابر ناهنجاري ها

با اشكال و شيوه هاي (  را در ذهن ، در روح و روان زنداني )» هويت اجتماعي«  (اميد به آزادي و رسيدن به اجتماع
 محكمي ايجاد نمايند كه مانع جريان آب روح پرور و جانبخشِ د سو دكننمتالشي ) آزمون شده و تازه كشف گرديده 

رور و مسر زنداني گردد  ترك برداشته و كف كف شدة و تشنه و تبدار، ملتهب ت و شجاعت و اميد و آزادي به ذهنسـ  .
 قابل باور ،  نظم و انتظام غيرتخوان شكن و تضييقات عجيب ، همان سامان و مصالح آن همان فشار هاي اسسدي كه

فردي و دسته جمعي و   ،همان ضرب و شتم دايمي ، همان تحقير و توهين هميشگي ، همان كشتار هاي شبانه و روزانه
  .اينجاست كه زنداني احساس مي كند به طرف مطلق انديشي رانده مي شود .   مي باشد ...و ... 

 ، نقش مشاور در خاد حضور دايمي داشتندكه در ) در رأس روسها (  شوروي  و روانشناسيمتخصصين شكنجه
نه ، فضاي نه زيستن . وي قرار داده بودند كه نمي  شود به آن زندگي گفت و نه مي توان مرگش ناميد زنداني را درج

مرگ ، تا مرز مرگ رسيدن و تا سرحد زيستن آمدن ، هر دو را لمس كردن ، هر دو را چشيدن ، نه به اين ، و نه  به آن 
 ) نگرش به تصوير و تعبير و تفسيرش پرداخت ة كه نمي توان با كدام شيو(براي بيرون رفتن از اين بن بست  . پيوستن

 و با چشمك و ،  كه برايش  باز گذاشته شده"روشن" گوياة زنداني طور نا خود آگاه و يا خود آگاه به جانب يگانه دريچ
 وسايل و   تمام ايندر واقع.  اش منتهي مي شد "آزادي"از آن به  ، مي نگريست ؛ كه عبور ابروگگ وي را فرا مي خواند

به جانب آن ) هر چند با نفرت و انزجار ( گاهي ، تا وا مي داشت وي را  بود كه  جسمي و روانياسباب شكنجه هاي
 ناموس  نيم نگاهي بيندازد ، كه شرايط گذشتن ازآن آبرو و شرف و" آزادي" به سوي  گام برداشته عبوره گكدريچ
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اخالقي و اجتماعي خود را در پيش پاي دشمن متجاوز به كشورش ، قربان كردن و بعد آن سر فرود آوردن در برابر 
در صورت پذيرش شرط و شرايط خداوندان زندان ، در دل و دماغ . خواسته هاي استعمار و  پوشاليان مزدورش بود 

در دماغش .    به وقوع مي پيوست و استحاله اي صورت مي گرفت  فعل و انفعاالتيشكسته ، ريخته و پاشان شدهزنداني 
به جاي اندوه و درد و رنج و دلهره و ترس و وحشت و يأس و نا اميدي ؛ سرور و خوشي و شجاعت و اميد به آزادي و 

افغان  «؛ كه   مي نشست...و رفتن به آغوش پرمهر و گرم همسر و ديدن پدر و مادر و برادر و خواهر و زيستن در اجتماع 
نه آن اخگري هائيكه در زمان خلقي ( و اخگري ها ) » سازمان پيكار براي نجات افغانستان« ( ي ها و پيكاري ها » ملت 

 در زمرة آناني بودند كه تن به چنين شكستن و ريختن و بر زمين غلتيدن ) ها شكنجه و اعدام شدند ؛ اما تسليم نشدند 
ن و براي اطالعات زندان جاسوسي كردن دادند كه در بارة آنان در جلد هاي قبلي خاطرات زندان به طور و پا بوسيد

  . مفصل صحبت شده است 

خاطرات زندان « در رابطه با مسايل مطرح شدة فوق  اين قلم بحث مفصلي را در همين زمينه ، در جلد اول [ 
نبرد (   سخني پيرامون  حاالت رواني زنداني - 3« ( حت عنوانباز نموده است، ت ) 87  الي 77صفحات ( » پلچرخي

   ]»  )ميان از خود بيگانگي وخود آگاهي 
  

                                                                                           ادامه دارد
  


