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، خود را تريبون آزاد زندانيان سياسي چپ، راديکال و يا غيرمذهبي گفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندان �
شدگان و مبارزين سياسي دستگيرنشده نيز در داند که تعقيبدر اين راه بديهي مي. داندمي

ه نگاه جديد به سرکوبگري، هر تجربه، هر ديدگاه، هر زاوي. گيرندهمين صف قرار مي
، نشريه تخصصي چنين گفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانموضوع کار مشترک همه مبارزين است و 

  .موضوعي است
خالصه کردن .  بيانگر نظرات نويسنده استگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندان آثار و مقاالت مندرج در �

کساني که از . و ويرايش مطالب دريافتي با حفظ محتواي مقاالت برعهده نشريه است
  . فايل مقاله را براي ما ارسال کنندتوانند مستقيماًکنند، ميهاي فارسي استفاده ميرنامهب
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   درباره اين شماره

 مشترک سندبه عنوان » خشبرهايي اندازچشم از دادخواهي جنبش«با انتشار 
 جمهوري رژيم کشتارهاي از برده بدر جان سياسي زندانيان  از جمعي

 مدافعين و سياسي فعالين  جانباختگان، و جانفشانان هايخانواده اسالمي، 
، ضرورت ۲۰۱۲، در دسامبر هنرمندان و روشنفکران سياسي، زندانيان حقوق

سند مشترِک . خوردد به چشم ميهاي مرتبط با اين سنانتشار اسناد و بحث
-اي بود از بحثبيان فشرده» بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش«

هايي که در طول ساليان اخير، جناح انقالبي و چپ اپوزيسيون ايران و نيز 
بدر برده از کشتارهاي رژيم جمهوري اسالمي، زندانيان سياسي مقاوم و جان

هايي بحث. هاي گوناگون،  بيان کرده بودندبتهاي مختلف و به مناسبه بيان
- داري آشکار ميهاي واقعي خشونت و تباهي را در سيستم سرمايهکه ريشه

 در جامعه و مبارزه با پديده زندان و سرکوب را با مبارزه طبقاتي جاري کرد
  .زدپيوند مي

هاي مايه رسانههوي بي در هياهاهمان گونه که قابل انتظار بود، اين بحث
 .شودليبرال و دست راستي، به سکوت و سانسور برگزار شده و ميمرتجع، نئو

کند مجموعه مقاالت و از همين رو، انتشارات گفتگوهاي زندان تالش مي
هايي تحت عنوان هايي که در اين زمينه روشنگر هستند را در مجموعهبحث

  . منتشر سازد» هاي پيِش روجنبش دادخواهي و چالش«
 از اين  ديگربخشي گفتگوهاي زندان به دوازدهم مقاالت شماره مجموعه

وضع جهاني و همبستگي «کتاب فعلي در دو بخش . مباحثات اختصاص دارد
به ارائه مراجع مورد استفاده » روانشناسي فردي و اجتماعي«و » الملليبين

هاي چهارم و هفتم در فصل» بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش«
ردازد تا از اين طريق مجموعه مراجع و رفرنسهاي بحث به صورت پمي



 

 ٥   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

هاي بيشتر در دسترس همگان قرار براي پژوهشها اين مجموعهدر متمرکز 
  . گيرد

، دو مقاله از همايون ايواني و »الملليوضع جهاني و همبستگي بين«در بخش 
و  )۲۰۰۰ مارس ۱۸ (»اي كابوس خاورميانه«هاي سياوش محمودي با عنوان

اند که نقطه  ارائه شده)۲۰۰۳ (»چشم اندازهاي رهايي: چپ در خاورميانه«
مرکزي آن تاکيد برآلترناتيو مستقل و پيشروي چپ انقالبيست که در 

هاي سياسي منطقه خاورميانه با تمامي روندهاي ارتجاعي، اعم از کشاکش
د و در عين کننها، مرزبندي روشني را اعالم ميها تا شووينيستاسالميست

دفاع از دمکراسي و حقوق «حال، به رد هرگونه دخالت امپرياليستي به بهانه 
هاي اخير در خاورميانه نشان حوادث سال. پردازنددر اين کشورها مي» بشر

اي که به ظاهر براي تماميت چپ ايران و منطقه خاورميانه داد که متدلوژي
طلبانه به کناري تيستي و فرصتهاي پراگماقابل فهم و قبول بود، در کشاکش

هايي از زده شده، و بارديگر بخشي از اپوزيسيون ناپيگير به دنبال بخش
- و از جمله رژيم جمهوري اسالمي هستند يا کرنشهاي ارتجاعيحکومت

کنان به سياست گذاري امپرياليستي و آلترناتيوهاي نئوليبرال و محافظه کار 
- ي خود را براي پاسخگويي مناسب در عرصهچپ پيگير و انقالب. دهندتن مي

  . هاي مختلف مبارزه طبقاتي بايستي بيش از پيش آماده سازد
اختصاص دارد که در آن » روانشناسي فردي و اجتماعي«بخش دوم کتاب به 

نخست دکتر  مقاله. پنج مقاله از دکتر نورايمان قهاري انتشار يافته است
  :پذيري ي واگشت  سياسي و مسئلهي پي آمدهاي شكنجه«قهاري با عنوان 

که براي ارائه در نخستين گردهمايي سراسري » در فرد بحثي فراسوي بيماري 
آماده شده بود، ) ، کلن، آلمان۲۰۰۵(درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران 

-، به تعميق جنبهبعديدر طي مقاالت او اي اشاره دارد که به نکات مرکزي

جستارهاي دکتر يکي از نقاط برجسته . پردازدهاي مختلف موضوع مي
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گر و ميان شکنجه» طرفي آکادميکبي«قهاري در اين است که او با نقد مسئله 
ديدگي فردي با تماميت ساختار اجتماعي ديده، بر پيوند معضل آسيبشکنجه

مقاله (» تبعيدي شدگان شکنجه کنار در«از اين رو، او خود را . کندتاکيد مي
داند و مسئله دادخواهي را با مسئله کل اجتماع و مي)  اين مجموعهپنجم در

داند نه فقط جانبدربردگان از کشتارها و خانواده جانفشانان و جانباختگان مي
بازيابي سالمت رواني  اي به سوي  دادخواهي روزنه«به مقاله ششم . ک. ن(

رمين جمع بست چنين جستارهايي را در سخنراني او در چها). »هجامع
، ۲۰۱۱سپتامبر  ( در ايرانگردهمايي سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي

را » !کنيممي فراموش نه بخشيم،مي نه«بينيم که خواست مي) يوتبوري، سوئد
دهد و آن را شرطي اساسي در پرتوي علم روانشناسي مورد بازبيني قرار مي

له هفتم در اين مجموعه مقا. ک. ن(کند بهبود فرد و جامعه اعالم ميبراي 
عبارتي کليدي در تضمين : کنيمبخشيم، نه فراموش مينه مي«تحت عنوان 

  ). »هبهبودي فرد و جامعه آسيب ديد پيشروي بسوي 
هايي در اي براي ژرفا بخشي به چنين بحثاميدواريم انتشار کتاب فعلي زمينه

  . سطح جنبش ما باشد
***  

  :ي تاکيد شده استبه درستدادخواهي جنبشدر سند 
 تواندنمي نهادي يا و ارگان  هيچ و هستيم خويش سخنگوي خود، ما«

 با ما، کار. گيرد برعهده  را ما هايخواسته سخنگويي ما، تائيد  بدون
    ».شودمي آغاز تازه بلکه رسد،نمي  پايان به بيانيه اين

  )۶۸، ص »جنبش دادخواهي از چشم انداز رهايي بخش«(
Che/upload_user/fileadmin/net.dialogt.www://http
pdf.2012125_Reahaiebakhsh_shmAndaz   
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انتشار مجموعه مقاالت فعلي و جلدهاي آتي که اميدواريم هر چه زودتر 
د، قدمي در راه پيگيري نويدي است که بيانيه به فعالين آماده انتشار شون
ما انتشار اين مجموعه مقاالت را به ياد همه جانفشانان و . جنبش داده است

کنيم که براي دستيابي به آزادي و سوسياليسم جانباختگاني تقديم مي
   . کوشيدند
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  الملليوضع جهاني و همبستگي بين
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   يا انهيخاورم كابوس ١

  همايون ايواني: از
 

 زنداني جهانِي روِز مراسم در ايواني همايون سخنراني متن ::::مقالهمقالهمقالهمقاله    دربارهدربارهدربارهدرباره    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح
 از هانا و مولر ارمگارد سخنراني با ۲۰۰۰ مارس ۱۸ در مراسم اين    .سياسي
 از والسكو ايساك ،)سرخ ارتش فراكسيون - راف(آلمان  سابق سياسي زندانيان

 - هانوفر شهر در تركيه كرِد سياسي  زندانيان از يكي و پرو، - آمارو توپاك طرف
   .شد برگزار آلمان

  
 در ايران سابق سياسي زنداني عنوان به ١شد داده اطالع من به كه هنگامي
 دهنده نشان كه سازم آماده را مطالبي كردم تالش بود؛ خواهم شما خدمت

 شما تا باشد؛ اسالمي جمهوري رژيم هاي زندان و طبقاتي سركوب فجيع وضع
 . دهم قرار آن سياسي زندانيان و ايران اوضاع درجريان پيش از بيش را

 گفتگويم بست نقش ذهنم در كه اي صحنه اولين چرا دانم نمي همه، اين با اما
 برايم را عراق رژيم خوفناك هاي شكنجه او. بود عراقي سياسي زنداني يك با

 بالفاصله باشد، روشن ذهنم در منطقي ارتباطي آنكه بي .بود كرده تشريح
 وجود تركيه يا و عراق ايران، در كردها بر كه فشارهايي و سخت شرايط

 كه بودم نشده خارج شوكي چنين از هنوز. بست نقش چشمم جلوي در دارد
 منطقه از ديگري سوي به خود با مرا عربستان در زني گردن مراسم

 خليج حاشيه كشورهاي بر حاكم هاي شيخ آن دنبال به و كشيد خاورميانه
  .باشد كشورشان مردم به متعلق بايستي مي كه هايي ثروت با فارس
 اسرائيل هاي زندان و فلسطيني اسراي كه بودم خاورميانه سوي اين در هنوز

 ديده سختي هاي چهره و خاردار هاي سيم كشيد، ديگري سوي به خود با مرا
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 هاي شقاوت و جنايات صحنه ولي بود بار غم ايمبر فلسطيني مبارزين
 ...راند حاشيه به را ها فلسطيني افغان، مجاهدين

 عرب، هاي شيخ ...شخشخا مزارع و بود طالبان گوناگون، هاي صحنه اين در
 توليد هاي وكمپاني بود سالح ...نفت هاي چاه و بودند عراق و ايران هاي رژيم

 در جنگي ناوهاي و بود كروز هاي شكمو ...آور مرگ هاي سالح فروش و
 هاي رسانه تبليغات و بود عراقي كودك صدها جزغاله ...فارس خليج

 هاي ارههوما ...ناتو هاي سالح انگيز حيرت دقت درباره آمريكايي و اروپايي
 و ايران در آلمان و اسرائيل ساخت هاي زندان و بود متحده اياالت جاسوسي

 پايم كف بر تهران در اوين گاه شكنجه در كه كابل تازيانه اولين صداي ناگهان
  :شد زده
 …بگو را تان تيمي هاي خانه …بده لو را رفقايت -
  

. سوخت مي را جانم كه درد از آتشي و شد مي تر سريع كه هايي كابل زوزه
 : كه كشيدند مي  فرياد و كردند مي فحاشي گرها شكنجه

 …كني؟ سرنگون را مياسال حكومت خواستي مي… ! نجس كمونيسِت -
 …كنيم مي نابودتان

 سال به مرا فكرم، امواج كه بود گرفته درد پايم كِف شكسته استخواِن دوباره
 كند مي كار چشم تا انتها، بي صحرايي در است دار طناِب كشاند، ۱۹۸۸
 آخِر لحظات در كه پاهايي و دار باطناِب فشرده هايي گردن با من رفيقاِن

 .است شده كشيده درد از زندگيشان
 و انسانيت به ماست وفاداري پاداِش بيشتر، هم شايد و دار چوبه ۱۲۰۰۰

 !رهايي
 فاصله وجدانم، هميشگي كابوس اين از فكري، توفان اين از كردم سعي

 زندگي آن در كه جهاني مگر اما سازم، برايتان مرتب و وزين مطالبي تا بگيرم
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 نام بتوان شايد! دارد؟ فاصله من اي خاورميانه كابوس با چندان كنيم، مي
 !جهاني كابوس: نهاد آن بر ديگري

 قتل به زده، بحران آفريقاي يوگسالوي، عليه بر ناتو جنگ از تصاويري
 شكنجه يا و ايتاليا آلمان، التين، آمريكاي در سياسي زندانيان رساندن
 در ندانيز ميليون پنج. كنيد اضافه آن به را باسكي يا و اسپانيايي زندانيان
 .نكنيد فراموش نيز را ابوجمال موميا اعدام حكم و آمريكا متحده اياالت

 يا روش كمك به كه اين يا و شود تر وسيع لحظه هر تواند مي كابوس اين
 .شود داده خاتمه آن به هايي روش
 سياسي زندانيان و زندان مسئله دريافت جز اي چاره كابوس اين فهم براي

. نيست شان منافع و اهداف تامين براي طبقات رزهمبا گسترده پهنه در
 امروزي، جوامع فجايع برعليه مبارزه فعالين ترين آگاه و پيشروترين سركوب

 حفظ را طبقاتي مناسبات بايد كه هايي حكومت. هاست حكومت روزمره نياز
 .بخشند استمرار را آن بقاي و كنند

 سلطه تحت طبقات نبشج سركوب براي اي وسيله چونان را، زندان هرگاه"
 و زندان مورد در حكومت هاي سياست درك براي دريابيم، معين اجتماع يك
 مناسبات مجموع سوي به نظرها همه، از پيش آن، با مقابله هاي راه نيز

  ."شود مي جلب طبقاتي ديكتاتوري اعمال هاي راه و طبقات
 ايران در اه زندان وضع به كه آن از پيش خواهم مي اجازه دليل همين به

 و مرا، حاكم، سياسي قدرت كه اي جامعه به باشم داشته اي اشاره بپردازم،
 و گسترش از تا انداخت زندان به را، ديگر انسان  هزاران و صدها و ها ده

 نيز و كنوني جلسه اقتضاي به بنا. كند جلوگيري مردمي مبارزات ارتقاي
 و ارقام و آمار بر تكيه با تياستدالال يا و منابع ذكر از مطالب، كردن كوتاه

 : ام كرده پرهيز مستندات
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 رشد ،۱۹۷۶ از شاه رژيم برعليه ايران مردم انقالبي مبارزات اعتالء با
 فوريه قيام به منجر سرانجام مردمي مطالبات و طبقاتي آگاهي انگيز اعجاب
 و طبقاتي قواي توازن حال اين با. شد شاه ارتجاعي رژيم سرنگوني و ۱۹۷۹

 انقالب هاي برنامه و ها خواسته كه نبود وضعيتي در چپ جنبش تشكل حسط
 ضدانقالبي و ارتجاعي رژيم اختيار در سياسي قدرت. برساند انجام به را

 عقب تحريك با كه وسطايي، قرون رژيمي. گرفت قرار اسالمي جمهوري
 و اه كمونيست با مقابله به را آنان مردم، مذهبي و خرافي عقايد ترين مانده

 و حفظ براي مردمي، و چپ جنبش حال، اين با. خواند مي فرا انقالبيون،
 توانستند، كه كجا هر مردم. كوشيد اش، انقالبي مبارزه آوردهاي دست تعميق
 دهقاني، كارخانه، شوراهاي. گذاشتند بنياد را خود اقتدار هاي ارگان

 در اراضي متقسي. گرفت مي شكل غيرو و ادارات آموزي، دانش و دانشجويي
 حمايت داشتند، مندي قدرت حضور انقالبي چپ هاي سازمان كه مناطقي

 مناطقي در ايران در خودمختاري حق از دفاع. كرد مي جلب را دهقانان وسيع
 و آگاهي خوزستان، بلوچستان، و سيستان صحرا، تركمن كردستان، نظير

 زحمتكشان و كارگران حقوق مدافع هاي سازمان به نسبت را ها خلق اعتماد
 در ها دانشگاه بستن از پيش تا منتشره آمار آخرين برطبق. داد مي افزايش
 راديكال و چپ نيروهاي از دانشجويي شوراهاي منتخبين اكثريت ،۱۹۸۰

 گوياتر دوره اين باره در رفسنجاني، هاشمي رژيم، سران از يكي اعتراف. بود
 نيروهاي ساعت هر و زرو هر: "بود گفته اظهاراتش از بخشي در او است،

 پيدا مورد اين در حلي راه بايد ما و پيوستند مي ها كمونيست به جديدي
 !"كرديم مي

 در سياسي مخالفين اعدام و شكنجه سركوب، دهه دو از بيش همانا حل، راه
 تاوان ايران انقالب. هست و بوده مالءعام در حتي و ها گاه شكنجه ها، زندان

 بر حاكم ضدانقالب مقابل در خويش دفاعي بي و سازماني بي از سنگيني



 

 ١٣   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 ايران، معاصر تاريخ هاي دوره ترين خوفناك از يكي. دهد مي و داده كشورمان
 ماه، سه از تر كم در. باشد مي ۱۹۸۸ در سياسي زندانيان كشي نسل فاجعه
 قتل به هاي روش. رسيدند قتل به رحمانه بي سياسي زنداني ۱۲۰۰۰ از بيش

 به: اند چنين ايم؛ شده آن گردآوري به قادر تاكنون كه گزارشاتي به بنا رساني
 انفجار شكنجه، زير در مرگ مالءعام، در آويز حلق تيرباران، آويختن، دار

 .زندان از قسمت يك يا و سلول يك در زندانيان مجموع
 قتل كنار در سياسي، زندانيان همگاني شكنجه شاهد سياه، روزهاي اين در

 از هراس در اسالمي، رژيم. بودم هايم بندي هم و هايم سلولي هم عام
 آزادي خواست با ها جنبش اين پيوند و مردمي جديد هاي جنبش انداز چشم
 كشي نسل به اقدام" گيرانه پيش "عمل يك در ايران، سياسي زندانيان براي

 تا كرد ۱۹۸۱-۱۹۷۶ انقالبي دوره آموختگان و سياسي فعالين از وسيعي
 بدر جان برخي كشي، نسل هر در. نيابد انتقال جديد نسل به نآنا تجربيات

 بشري هاي وجدان گاه آن و كنند مي بازگو را فاجعه از هايي بخش و برند مي
 بشري جامعه و بشريت واكنش. دهند مي نشان واكنش عدالتي بي اين برعليه

 ورام وزير گنشر آقاي مثال، براي. كرد جدا ها حكومت واكنش از بايستي را
 هايي ماه در درست. داشت ديگر جايي مقوله اين در غربي، آلمان اسبق خارجه

 از بيرون به ايران سياسي زندانيان سراسري كشتار و اخبار موج آرام آرام كه
 هاي بخش در عام قتل مشغول چنان هم ايران رژيم و كرد مي پيدا درز زندان
 عقد و تر نزديك روابط ادايج براي آلمان امورخارجه وزير بود؛ زندان ديگر

 . آمد تهران به اسالمي جمهوري با سودآورتر قراردادهاي

 اخبار پخش" مجددا كه بود روزي چند بودم، درآن كه ي"بند "بلندگوهاي از
 و بود آمده هيجان به بسيار اخبار گوينده. بودند كرده آغاز را دولتي راديوي
 گويي. خواند مي تهران ومتحك از تمجيد در را گنشر آقاي سخنراني ترجمه
 حد "به موسوم شكنجه زير در آن، از قبل روز چند همين كه را پاهايم دوباره



 ١٢گوهاي زندان شماره گفت   ١٤

 وزير توسط"  مجددا بود، كرده شديدي ريزي خون" نماز براي اسالمي
 و طراحي كه افرادي همان درست. اند گرفته تازيانه زير به آلمان امورخارجه

 طرف بودند، داده سازمان بشريت ليهبرع را بزرگي جنايت چنين رهبري
 نتيجه پس. بودند آلماني ليبرال اين با ديپلماتيك بستان و بده و مذاكره

 .است بدهكار مورد اين در توضيحي بشريت به آلمان ليبراليسم گيرم، مي
 هاي جنبش گذشته سال: شود مي تكرار دوبار تاريخ گويند مي!  دوستان اما

 همه و سراسري تظاهرات جمله آن از و داد رخ ايران در وسيعي اعتراضي
. بود اسالمي جمهوري رژيم تماميت عليه بر جوانان و دانشجويان جانبه

 و آرام هفته، يك كه جنبشي] ۱۳۷۸ تابستان دانشجويي جنبش به اشاره[
 ظاهر در كه جنبشي. بود ربوده متحدينش و ايران ضدبشري رژيم از را قرار
 تبديل سرعت به و آغاز حكومت به وابسته روزنامه يك بستن به اعتراض در
 همه درنگ، بي. شد اسالمي جمهوري سرنگوني خواست با جنبشي به

: شدند متحد جوانان جنبش سركوب و ايزوله براي حكومت داخل هاي طيف
 و دستگيري سركوب، توهمي گونه هيچ بدون خاتمي، و رفسنجاني اي، خامنه

 . دادند قرار حكومت كاِر دستور در را" ضدتظاهرات "به دادن سازمان

 ها ماه از بعد هنوز كه است بوده وسيع چنان آن كشتار و شكنجه دستگيري،
 كه كنوني سياسي زندانيان. رسد مي ما دست به دردناكي و انگيز غم اطالعات

 زندانيان از بخشي و جوانان عمدتاً اخير هاي ماه تظاهرات تركيب به توجه با
 .گذرانند مي روزگار نامناسب شرايطي در امروزه باشند، مي سابق سياسي
 به آلمان كنوني امورخارجه وزير فيشر آقاي سفر شرايط، همين در درست
 آقاي كار روال. باشد مي ليبرال حزب از سابقش همتاي سفر يادآور تهران،
 : است چنين نيز جهان مناطق ساير در فيشر

 دليل همين به و است سابق وييوگسال در بشر حقوق برقراري مشتاق وي
 چندان نه را كشور آن مردم به ناتو سوي از موشك و بمب خروارها هديه
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 تانك اعزام با است، تركيه در كردها سركوب نگران. كند مي تائيد شرمگينانه
 هم ايراني دگرانديشان با. دهد مي خاتمه نگراني اين به تركيه حكومت براي

 با سودآور معامالت براي را آلمان سهم رخاط همين به و كند مي دردي
 از بعد است سالي چند بخواهيد، را راستش. كند مي طلب اسالمي، حكومت

 دمكرات حزب رهبران ترور در اسالمي جمهوري رژيم نقش شدن قطعي
 انحصارات جايگاه ايتاليايي، انحصارات ميكونوس، دادگاه در ايران كردستان

 وزير اينك. اند كرده اشغال ايران رژيم با سودآور معاالت در را آلماني
 بر حاكم جنايتكاران" اصالحاِت "اصطالح به از تمجيد با آلمان امورخارجه

 با نظامي و اقتصادي معامالت در را)  Lions share (شير سهم ايران،
 . كند مي مطالبه ايران

 به انساني اوليه حقوق نقض و ايران در بيشتر سركوب بهاي به سودها اين
 دهه، دو طوِل در اسالمي جمهوري رژيم اقتصادي كاركرد. آيد مي دست

 و داران سرمايه ليست به اسالمي جمهوري رهبران صعود جز حاصلي
 به تكيه با ايران، كنوني حاكمان. است نداشته جهان بزرگ ثروتمندان

 غارت به محرمانه، اطالعات به دسترسي و نظامي، و دولتي هاي اهرم
 .اند پرداخته شهري زحمتكشان و دهقانان كارگران، شده توليد هاي ثروت
 ايران بر حاكم مالي هاي اليگارشي بين سختي جداِل كه است سالي چند اينك
 مردم غارت از تري بزرگ سهم ها اليگارشي اين از كدام هر و گرفته شكل

 ظاهر مذهبي و گرا ملي نقش در ها آن از برخي. كنند مي مطالبه را كشورم
 به بسته كه اينجاست جالب. طلب اصالح و ليبرال نقش در ديگر برخي و شده
 ها، چهره چندگاهي از هر خودشان، منافع و مردمي جنبش هواي و حال

" دگرانديش منتقد "ديروز، گر شكنجه: دهند مي تغيير را شان مواضع و جايگاه
 دفاع در امروز، ردا سرمايه. شود مي فردا" خواه آزادي "امروز، ديكتاتور امروز،
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 شكنجه درباره اطالعات وزارت عناصر. دهد مي سخن داِد فقرا و محرومين از
 .آخر الي و كنند مي انتقاد زندان و

 در نادرست، و تخريبي اطالعات به دادن وسعت فريبي، عوام اين از هدف
 سياسي زندانيان. است انقالبي و راديكال اپوزيسيون صداي بردن بين از جهت
 يافتن مسئوِل قاتالن، و رسانند مي قتل به را چپ جنبش فعالين يا و سابق

 چند بگيرد؛ شدت مردمي اعتراضات كه هرگاه. شوند مي خيالي مجرمين
 يا و دستگير اعتراضات كردن آرام براي را حكومت چندم دست پادوي
 آزاد را آنان وصدا، سر بدون اجتماعي، فضاي شدن آرام با كنند، مي توبيخ

 سوي به را مردمي جنبش سمت اخير هاي سال تالطم حال، اين با. كنند مي
 چپ جنبش. دهد مي نشان حكومتي هاي جناح كنارزدن و راديكاليسم

 پيشبرد براي سازمان، تجديد براي تري روشن انداز چشم ايران، در انقالبي
 و زحمتكشان كارگران، مطالبات طرح و مردمي و دمكراتيك هاي خواست

 رژيم شديد ضدحمله خطر نسبت همين به. بيند مي ايران مردم دآحا همه
 از ديگري موج تواند مي كه خطري. است يافته افزايش نيز جنبش برعليه
 . باشد داشته همراه به را مخالفين سركوب و دستگيري كشتار،

 
 ! ! ! ! گراميگراميگراميگرامي    دوستاندوستاندوستاندوستان

 چنين از دفاع جرم به ايران، سياسي زندانيان عنوان به ما اخير، دهه دو در
 به شديم، شكنجه گرفتيم، قرار تعقيب تحت آن، راه در فعاليت و جنبشي

 و داخل در رحمانه بي ما از بسياري و شديم محكوم المدت طويل هاي زندان
 كه است كابوسي اين ماست، سرنوشت اين. رسيديم قتل به زندان از خارج يا
 كابوس اين به. بود خواهد ما با حاكم، طبقات سرنگوني و ها انسان بيداري تا

 . دهيم خاتمه

  متشكرم                
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   رهايي اندازهاي چشم: خاورميانه در چپ ٢

  سياوش محمودي: از
  همايون ايواني

 
 

 تحت که زندان گفتگوهاي زبان آلماني نسخه براي مقاله اين ::::مقالهمقالهمقالهمقاله    دربارهدربارهدربارهدرباره    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح
 مطالب زبان آلماني بمخاط به توجه با که شده، آماده) تندر ( TONDARعنوان
 ايزوالسيون عليه المللي بين سمپوزيم دومين در اين، بر عالوه. است شده تنظيم

 . بود شده آماده زير مقاله از استفاده با همايون سخنراني نيز) فلورانس(

 ذکر اشارات برخي و لحن زبان، خارجي خواننده براي مطلب ارائه اجبار به شايد
 داديم ترجيح حال اين با. باشد نامانوس کمي فارسي نندهخوا براي مقاله، در شده

.   بمانيم وفادار اوليه مقاله به و کنيم خودداري زبان فارسي خواننده براي آن تغيير از
  ايواني همايون / محمودي سياوش

  
 همقدم

 خليج بحراِن چند هر. داريم قرار استثنايي و فرد به منحصر ايلحظه در امروز ما«
 فرصتي همکاري از تاريخي ايدوره شروع براي اما است، ناگوار و وخيم فارس

 امروز... شد خواهد پديدار جهاني نوين نظم... دشوار دوران اين از. است نادر
-مي تاکنون که جهاني با متفاوت کامالً جهاني. است شدنزاده درحال نوين جهاني

 که جهاني. شودمي لجنگ قانون جانشين قانون حکومت آن در که جهاني. شناسيم
 رسميتبه عدالت و آزادي به رسيدن براي را خود مشترک مسئوليت هاملت آن در
 سخنراني متن از(» .گذاردمي احترام ضعيف حقوق به قوي که جهاني. شناسندمي

 )۱۹۹۰ سپتامبر ۱۱ در آمريکا کنگره مشترک نشست در) پدر (بوش جرج
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 به آمريکا حکومتي دستگاه و مهورج رئيس دانيم،مي همگي که طور همان
 کنيم؛مي آماده را مقاله اين که هنگامي تا. هستند جهاني صلح نگران شدت

 مورد سوم پايتخت اشغال و اندکرده اشغال را بغداد و کابل يعني پايتخت؛ دو
 و نظامي بزرگ هايکنسرن و رامزفلد و چنيديک مسئوالنه و جدي مباحثه

 تهران،: اندشده گرفته نظر در جنگ براي مختلفي يکانديداها. هستند نفتي
 براي مشتاقانه ديگري، دفاعبي پايتخت هر يا... و يانگپيونگ يا دمشق

 انتظار »ابدي صلح «يابيدست براي جهان ارتش ترينبزرگ نظامي حمالت
 . کشندمي

 ار گراياننظامي حکومت »جويانهصلح «اقدامات که ما، مثل »بدبيني «هايآدم
 در. انديافته ايسابقهبي افزايش دهند؛مي قرار حمله و انتقاد مورد آمريکا در
 را خودشان نيز واتيکان دربار و پاپ مثل »ايآتشه دو هايافراطي «ميان، اين

 و هاچپ ما فرق راستي به اما. اندکرده ضدجنگ جنبش فعالين صف داخل
 !چيست؟ در پاپ مثل »خطرناکي تندروي «با معقول هايکمونيست

 محيط و پيراموني شرايط با پيوستگي در را سياست يک معناي ما، دريافت به
- مولفه در جزيي تغيير هر. کرد تبيين توانمي عملکرد و سياست آن اجراي

 دگرگوني به تواندمي کنند،مي ترسيم را حرکت فضاي که شده ترکيب هاي
 همين به. شود منتهي مشابه ظاهر به کردعمل يا و سياست يک مفهوم و معنا

 جنبش دروني تمايزات و امپرياليستي هايجنگ جديد موج فهم براي دليل،
 پيوند در حرکات مجموعه گرفتن نظر در به نياز صلح، جنبش و صلح حفظ

 براين سعي کنوني، نوشته در. است اخير هايداده رخ »پيراموني شرايط «با
 آن »پيراموني شرايط «به توجه با را نايرا و خاورميانه وضع که داشت خواهيم

 .کنيم تصوير کوتاه و گذرا صورتي به
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  جهاني اوضاع

 يکم و بيست قرن در استعماري سياست بازگشت: جنگ ديپلماسي

 بازدارنده جنگ سياست بر ديگر بار ،)۲۰۰۳ (آمريکا استقالل روز در
)Preemtive(، پيشگيرانه جنگ واقع در) Preventive(، شد تاکيد .

 بوِش اشجانشين و ريگان حکومت خوش روزهاي ياد به خواهان،جمهوري
 ريزيبرنامه آتي سال بيست براي را تسليحاتي توليدات دوباره رونق پدر،
 بردپيش و خارجي ضعيف »دشمنان «عليه بر نظامي جنگ بردپيش. اندکرده

 حکومت هپردبي و صريح استراتژي آمريکا، داخل در پاييني طبقات سرکوب
 انحصارات و طبقات ويژه امتيازات پيش از بيش تحکيم براي آمريکا فعلي

 و آمريکا مردم سياسي و اجتماعي حقوق مانده ته گيريبازپس و حاکم
 . است جهان

 چنانست آمريکا حکومت افراطي راست جناح تهاجم جديد دور هايويژگي
 و آلمان نچو هم اشاروپايي ين»متحد «بين شکاف گسترش موجب که

 و بازارها مجدد تقسيم براي ايوقيحانه و رحمانهبي جنگ. است شده فرانسه
 در را نفت منابع انگليس و آمريکا امپرياليسم اگر. است گرفته در جهان منابع

 کنترل به) جهان در نفت ذخاير منبع دومين و اولين (عراق و سعودي عربستان
 کنگوي طالي منابع نيز آلمان و فرانسه امپرياليسم آورند؛مي در خود

-صلح و بشردوستانه مسائل براي قطعاً. (آورندمي در اشغال به را دمکراتيک

 و مس ،)جهان ذخاير% ۶۵ (کوبالت ذخاير و معادن طال، کنار در البته) طلبانه
 . است بوده صلح کاشفين مشوق نيز الماس

 فشار براي را رصتف عراق، در اشاندرگيري رغمعلي هاآمريکايي پاسخ، در
 بر عالوه ليبريا در. اندنداده دست از نيجريه در حکومت تغيير نيز و ليبريا به
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 جبهه از تايلور غربي، آفريقاي در استراتژيک موقعيت نيز و طال و الماس
- شورش اين و کرد،مي حمايت لئون سييرا در) RUF (انقالبي شورشيان متحد

 اين. است جريان در دارد، گرانبهايي الماس دنمعا که ايمنطقه در اتفاقاً، ها،
 شده ملل سازمان توسط ليبريا تحريم موجب ۲۰۰۱ مه  از او، مزاحمت

 ملي، آشتي ليبريا، در آمدنش کار روي هنگام به تايلور ۱۹۹۷ در. است
 به حاال. بود داده قول را فساد با مبارزه و اقتصادي توسعه بشر، حقوق تحقق
 انتخابات هنگام به او آراي% ۷۵ البته. دهد استعفا ستيباي بوش جرج تاکيد

 . نيست ماندنش براي کمکي

 دراز طرح. يابدمي متحده اياالت براي پيشي از بيش اهميت غربي آفريقاي
 معترض، خاورميانه جاي به غربي آفريقاي از نفت واردات افزايش مدت

 . کندمي چندان ود آمريکا، دولت هاياستراتژيست براي را نيجريه اهميت

 : نويسدمي که دارد قرار احوالي و اوضاع چنين در لنين گويي

 خام مواد کمبود اندازه هر باشد، ترعالي داريسرمايه تکامل اندازه هر«
 مواد منابع به يابيدست براي تالش و رقابت اندازه هر شود، احساس شديدتر

 آوردن دست به راه در مبارزه نيز اندازه همان به باشد، حادتر جهان تمام خام
 )۴۲۲ ،ص. آ.م(» .است شديدتر مستعمرات

  
 جنگ پيشبرد ذهنِي و عيني شرايط

 براي آمريکا حکومت به مناسبي امکانات نظامي، و اقتصادي قواي توازن
 داشتن اختيار در. دهدمي الملليبين سطح در خود جانبه يک سيطره اعمال
 کارگيري به جمعي، کشتار هايسالح نهزرادخا ترينخطرناک و ترينبزرگ

 نقش داشتن دفاع،بي کشورهاي مقابل در هاآن جانبه يک و رحمانهبي
 بانک و الملليبين صندوق نظير (مالي الملليبين هايسازمان در کليدي



 

 ٢١   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 ارتباطي، فضايي، پيشرفته صنايع حوزه در کنندهتعيين و قاطع نقش ،)جهاني
 در آمريکا امپرياليسم طلبانهبرتري سياسِت رايب موجبي همگي... و ژنتيک
 . است امپرياليستي هايجناح ساير مقابل

 فريبانهعوام پوشش تحت انحصاري نظريه برد پيش و مالي گذاريسياست
 طبقات جابجايي. ندارد بر در را اقتصادي مخرب عواقب فقط ،»نئوليبراليسم«

 براي مناسبي ميناناط سوپاپ مياني، طبقات کمي گسترش و اجتماعي
 فردي »مبارزه «ايدئولوژيک تبليغ زمينه ايجاد و پاييني طبقات کردن خاموش

. است پاييني اقشار و طبقات اميدبي و زده فقر زندگي منجالب از گريز براي
 و بکشند دست طبقاتي همبستگي از که شودمي قبوالنده مردم هايتوده به

 دروغ چنين اهميت. سازند رها اجتماعي شدهنفرين هاياليه اين از را خود
 اتمي زرادخانه تمام از کمتر کنوني داريسرمايه سيستم براي اي،ايدئولوژيکي

 اوليه شرط طبقاتي، و اجتماعي سازيآرام. نيست يارانش و متحده اياالت
 . است الملليبين و ملي هايعرصه در طبقاتي گرانهسرکوب سياست بردپيش

 نمونه از سربازان يا و بکشند دست جمعي کشتار سالح توليد از کارگران اگر
 محلي دفاعبي مردم کشتار جاي به و بيآموزند آمريکايي پوست سياه سرباز

 جاي به آمريکايي ناويان اگر شوند، ورحمله اشاننظامي فرماندهان اتاق به
 کنند، حمل فارس خليج سوي به هواپيما و سرباز مهمات، سالح، کهآن
 آموخته خوب بسيار خلباناِن اگر يا و بگيرند اختيار در را گانناو

 در که کنند رها هوا و زمين بين را هواپيمايشان انگليسي_آمريکايي
 بگريزند ايمنطقه به نجات چتر با خودشان و شود مدفون خشک صحراهاي

 بسيار روزها اين که ديگر »اگر «صدها و نيست هايشانحکومت کنترل در که
! »بشريت تاريخ جنگي ماشين ترينعظيم «آنگاه باري، نمايد،مي ذهن زا دور
 !پوچ و است هيچ
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 شبيه سياسي »فانتزي «به بيشتر کنوني، دوره در موضوعي، طرح چنين شايد
 سياسي تحميق بدون: کندمي آشکار را حقيقت يک »فانتزي «اين ولي باشد،
 طبقاتي و اجتماعي مبارزه از آنان سازي نااميد بدون مردم، هايتوده وسيع

 طبيعي. است ناممکن ايارتجاعي فوق هايسياست چنين بردپيش بسته،هم
 فريب و تحميق دستگاه اين به که پيشرويي هايتوده امواج اولين که است

 چامسکي نوآم که گونه همان. شوند سرکوب شدت به دهند،نمي تن جمعي
 مقتضي، شرايط در گوانتانامو، مخوف زندان کرد؛ اشاره مصاحبه يک در نيز

 جنبش فعالين. بود نخواهد سوم جهان حقوِق و حق بي زندانيان »ميزبان «فقط
 در. سازند آماده بايستي آنجا در شکنجه و اسارت براي را خود نيز صلح

 گوانتانامو، در هايش»دادگاه «براي پنتاگون دانيد،- مي که طور همان ضمن،
 سوي از منتشره »قانون «به توانيدمي بيشتر اطالع يبرا. دارد نيز را اعدام حکم

 زندانيان عنوان به البته. کنيد مراجعه گوانتانامو در محاکمه براي پنتاگون
- شکنجه در واقعي شرايط که دهيم،مي اطمينان شما به ايران در سابق سياسي

 »قانون «کتاب در شما که است چيزي آن از »متفاوت «هميشه زندان، و گاه
 .خوانيدمي
 !کند؟مي عمل چگونه عمومي قتحمي دستگاه اين اما

 دست در کننده تکميل حلقه اي،توده هايرسانه توسط فکري شستشوي
 واقع، در. هاستحلقه ساير عنوان به اقتصادي، و سياسي قدرت داشتن
 و هاليوود که الحق و کنندمي تعيين نيز را حاکم فرهنگ حاکم، طبقات
 در. دهندمي قرار اختيارش در توانايي ابزارهاي تلويزيوني- راديو هايشبکه
 و خوانروزنامه هايآدم براي نيز چاپي هايرسانه زياد، نسبت به ايفاصله
 تمام در آن، گوبلزي مفهوم به پروپاگاند. دارد کارآيي نيز ما مثل خوانيکتاب

 . است رسيده اشپيچيدگي اعالي حد به هارسانه اين
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 اصلي دهندگانسازمان تنها آمريکا، صداي و ان ان سي زيونيتلوي شبکه
 ترصريح و تروقيح کمي شايد هاآن نيستند، و نبوده آمريکا دولت پروپاگاند

 صنعت. کنندمي تغذيه را يافتهسازمان پردازيدروغ صنعت و گويندمي دروغ
- راه اجتماعي، اليه و طبقه هر براي عمومي افکار شستشوي و پردازيدروغ

 سومين در (»ترميناتور «بنابراين،. کندمي دنبال را جداگانه و مشخص حلي
 نااميدي و هراس به اتمي جنگ جهنم از را بشريت خواهدمي) قسمتش

 هايجنبش در حضور جاي به را، جديد نسل جوانان »ماتريس «و وادارد
 هايازيب و کامپيوتر يعني »جديد خدايگان «به ايمان به سياسي، و اجتماعي

- فرآورده و کامپيوتر صنعت يعني جديد، خدايگان.  کندمي دعوت کامپيوتري

- مي بازتوليد را داريسرمايه سيستم نياز مورد مراتب سلسله نيز اينترنت، اش

 جنگ هايسال در امروز، اينترنت اوليه طراحي که نيست گفتن به الزم. کند
 منتشره آمارهاي آخرين قبرطب نيز امروزه و گرفت صورت پنتاگون در سرد

 اينترنت) Server ِسرِور (اصلي هايگاهگره از صد در هفتاد از بيش رسمي،
 .دارد قرار نيويورک در ويژه به متحده، اياالت خاک در

 اجتماعي هاياليه يا جوانان فقط را چيزها اين که گفت خواهند برخي البته
 به مسائل »فرهنگ با هايدمآ «ميان در و کنندمي نگاه سوادبي يا سواد کم

 مراکز و هادانشگاه به خوب، بسيار. شودمي برخورد علمي و مستند صورت
-کتاب روز هر که هاييکتاب و نشريات يا و بنگريد آکادميک و تحقيقاتي

 که کارمحافظه پرفسور گله يک! بينيد؟مي چه! کنندمي پر را ما هايخانه
 برچسب با را هاآن کارهاي و اندکرده هدور را پيشرو محققين يا استادان

 سبک به سوزانکتاب مراسم بگوييم، ترراحت. کنندمي بايکوت »غيرعلمي«
 !علمي

 اتميزه جوانان از انبوهي! بينيد؟مي چه! کنيد نگاه هادانشگاه اين دانشجويان به
 دماغ با). Carrier (بينندمي را هاآدم بقيه کول از باالرفتن روياي که
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-سنت از و کنندمي مسخره را ميالدي شصت دهه دانشجويي جنبش رباال،س

 تعداد. اندگرفته ياد را کشيدنش حشيش فقط دهه آن دانشجويي مبارزه هاي
 سياسي و اجتماعي انساني، هايارزش براي که دانشجويان اين از محدودي

 ايلوهج ممتاز طبقات به پيوستن مشتاقان انبوِه اين در نيز کنندمي تالش
 .يابندظنمي

-کتاب در که اي،معجزه به اميد آنان اکثر در رسيممي که کارگران به خب،

 به رفتن حاِل. شودنمي ديده بود، شده نوشته طبقه اين باب در قديم هاي
 دست از را اعضايشان عموماً هااتحاديه ندارند، نيز را اشانقبلي زرد اتحاديه

 شاخص حاال،. انديافته طبقه کل مجموع در کمتري نسبي آتوريته و دهندمي
 و پورنو فيلم ديدن تلويزيون، پاي آبجو خوردن آلمان، در مثالً کارگر، طبقه
 . است فاشيستي و افراطي راست احزاب به دادن راي

 فضاي چنين در! بيگانه خود از و شده سالح خلع جامعه گويندمي اين به
 کاريکثافت هر توانندمي فاشيسم و ريگنظامي امپرياليسم، که است ايذهني

 نگران آن اجتماعي و سياسي عوارض از و ببرند پيش به را ايضدبشري
- بي خطر بايستي ولي باشيم کرده اغراق تصويري چنين ارائه در شايد. نباشند

-ارزش و پيشرو نيروهاي برعليه داريسرمايه ايدئولوژيک کارزار به توجهي

 چنين. داديممي نشان آميزترتحريک و تربرجسته ايگونه به را انساني هاي
 صراحت با خواهندنمي هاراست: نيست کس هيچ عالقه مورد تصويري

 ابزارها اين شناخت با چون کنند، ابراز را مردم فکري شستشوي هايروش
 به نيز پارلماني هايچپ و شودمي تضعيف کاربردشان مردم، توسط

- راي دادن دست از هراس چون کرد؛ خواهندن اشاره چنيني اين موضوعات

 اين از نيز انديشخشک سنتي هايچپ. دارند بعدي انتخاب در را هايشان
 . ريزدمي درهم اشانتحليلي و فکري سيستم تمامي چون گريزند؛مي تصوير
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 که است آموخته ما به خاورميانه و ايران در شديد سياسي تالطم هاسال
) فوئرباخ درباره مارکس گانهيازده تزهاي از (»تضادش در را جهان نخست«

 .کرد اقدامي) يازدهم تز (»تغييرش «درباره بعد و شناخت بايد
  

 موهيکان آخرين

 در عطفي نقطه کنوني، دوره در آمريکا امپرياليسم و خواهانجمهوري تالش
 جهاني اقتصاد و سياست بر آمريکا امپرياليستي مسلط سيستم اضمحالل روند
 تحوالت سوي و سمت کنندهتعيين کنوني، نبردهاي از حاصل نتايج .است
 امپرياليسم که صورتي در. بود خواهد جهاني روندهاي آتي دهه چند

 از ايدوره با ما شوند، خود هايطرح پيشبرد به موفق انگليسي- آمريکايي
 حقوق پيش از بيش گيريبازپس پاييني، اقشار و طبقات شديدتر سرکوب
 اشکال و بشر حقوق آشکار نقض اي،توده بيکاري مردم، سياسي و اجتماعي

 کشورهاي داخل در چه هاحکومت مخالفين سياسي سرکوب خشن
 به طبقاتي شکاف. بود خواهيم سوم جهان کشورهاي در چه و امپرياليستي

 نظامي برتري کمک به اقتصادي بحران و يابدمي گسترش ايوقيحانه طرز
 به و ترضعيف کشورهاي به آمريکا امپرياليسم کردگيسر به هاامپرياليست

 . شودمي صادر سوم جهان کشورهاي ويژه

 جهان «ايده تقويت در سعي امپرياليستي، آلترناتيو ها،آن شکست صورت در
 آن مرکز در و) EU (اروپا اتحاديه براي پيش از بيش سهم با »قطبي چند

 و ذهني آمادگي صورت در نيز ريديگ احتمال اما بود، خواهد فرانسه و آلمان
 آمريکا امپرياليسم شکست: شد خواهد گشوده جهان روي پيش اي¬برنامه

 در موجب يکم، و بيست قرن در اشنواستعماري هايطرح کالً يا و عراق در
 جهان فرتوت سيستم مدافعين و امپرياليستي ايدئولوژي شدنشکسته هم
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 از ولي سوم جهان در بخشاييره هايجنبش از موجي و شد خواهد کنوني
 خواهد دامن را متحده اياالت ويژه به و امپرياليستي کشورهاي در ترمهم آن
 فعالين قديم نسل سياسي هايخستگي خاک و گرد مطمئناً، که موجي. زد

 جنبش با که نويني نسل آفرينشگري و شور با را چپ و انقالبي جنبش
 . زدود خواهد اند،آمده ميدان به ضدجنگ

 ترينارتجاعي با مبارزه به ميليوني هايتوده جلب موجب فقط اخير وقايع
 مبارزه واحد استراتژي مجدد توجه بلکه است، نشده امپرياليستي هايجناح
 در جدي طور به را آمريکا امپرياليسم سرکردگي به جهاني امپرياليسم برعليه
 گزارش به (هاروز اين. است داده قرار فعلي جنبش فعالين کار دستور

 هم »ايکهنه «آثار بسياري جوان خوانندگان ،)انگليس چاپ گاردين روزنامه
 ورق را لنين نوشته »داريسرمايه مرحله آخرين مثابه به امپرياليسم «چون

 در چرخشي عاليم پيشين، هاينسل نظرات و تجربيات بازخواني اين. زنندمي
 مدت ميان دوره يک در ار آن اثرات که است کنوني دوره سياسي فضاي
 .داد قرار توجه مورد بايستي

  
 ) هاچپ ها،ناسيوناليست ها،مذهبي (اصلي روندهاي: خاورميانه

 مشکالت پيوندي هم و همبستگي کوتاه بياني به ايخاورميانه کابوس در
. است آمده بيان به عربي کشورهاي و افغانستان ايران، در خاورميانه مردم

- مي جذاب امپرياليسم و داريسرمايه براي را منطقه اجبار به که هاييويژگي

 مزارع بنجل، کاالهاي فروش و سالح بازار ديکتاتوري، هايرژيم نفت،: کنند
 ...و دولتي يافتهسازمان تروريسم خشخاش،

 يافته تريوسيع ابعاد اخير سال چند در ايخاورميانه_جهاني کابوس اين
 جايگاه و پايگاه خاورميانه، هايولتد اجتماعي ماهيت بررسي. است
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 نشان ها،آن در طبقاتي مبارزه رشد سطح و سويي، از اشانطبقاتي_اجتماعي
 عربستان، نظير جوامعي مابين جدي هايتفاوت رغم علي که دهدمي

 خطوط فارس، خليج حاشيه هاينشينشيخ و بحرين يا و ايران افغانستان،
-خودويژگي از را منطقه سياسي وضعيت که شودمي يافت هاآن در مشترکي

 ترکيب توجه، مورد عوامل ترينمهم از. سازدمي برخوردار معيني هاي
- رژيم بقاي نيز و منطقه در امپرياليستي سياست برعليه برخاسته هايجنبش

. دارند اتکاء ايقبيله بربافت هنوز بعضاً که است خودکامه و ديکتاتوري هاي
 با آنان مخالفت و نيستند نگرآينده و پيشرو همگي الزاماً ها،جنبش اين

 پيروي يکساني ايريشه و واقعي عمق از امپرياليسم و جهاني داريسرمايه
 و کرده خودنمايي خاورميانه در اخير دهه دو در که هاييجنبش. کنندنمي
 ها،ناسيوناليست ها،مذهبي عنوان تحت توانمي وارنمونه صورت به را کنندمي

 و سازش گونههيچ ايران، در ما عيني تجربه به. کرد بنديطبقه هاچپ
 و نيست صالح ارتجاعي هاياپوزيسيون و چپ نيروهاي بين مماشاتي
 مقابل در سياسي قدرت از خارج مرتجعين از ديگري گروه تقويت موجب

 اسالمي هاياپوزيسيون کشورها، از بسياري در. شودمي قدرت در مرتجعين
 و ترافتادهعقب تر،مرتجع فعلي، هايحکومت از »گراملي «ظاهر هب يا و

 دگرانديش روشنفکران و غيرمذهبي نيروهاي ها،چپ برعليه شانفعاليت
 نيتي خوش ناظرين طلبانه وحدت پيشنهادهاي. است تروحشيانه و ترخصمانه

 و اهسازمان احزاب، فاشيستي" بعضا و ارتجاعي غايت به کاري سيستم از که
 هاآن که بهانه اين به يا عمد، به يا و ندارند دقيقي اطالع اسالمي هايجنبش
 و سياسي محتواي برند،مي پيش به... و آمريکا عليه را راديکالي مبارزه

 به توجه عدم از نشان گيرند،مي ناديده را مرتجعين اين برنامه ايدئولوژيک
 خاورميانه در چپ و تيکمونيس جريانات و احزاب ملموس و واقعي تجربه
 . است آمده بدست سنگين بسيار بهاي پرداخت با که تجربياتي. دارد
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 تاريخي دوره يک در آمده وجود به طاليي هايفرصت از استفاده جاي به
 داده سازمان طبقاتي مستقل جنبش تا آورده فراهم را آن فرصت که پرتالطم،

 نيروهاي و داد يبفر موضوع نادرست طرح با را خود نبايستي شود،
 سقوط از پس که (»کفار «با مخالفت صرف به را ايفاشيستي و ارتجاعي
 ارزيابي »ضدامپرياليست «،)است شده آن سمبل بزرگترين آمريکا شوروي،

 خلع هايي،روش چنين نتيجه. کشيد راههبي به را انقالبي جنبش توان و کرد
 به نادرست موضع ينا. است کارگران و چپ نيروهاي پراکندگي و سالح
 به نيروهاي همان توسط انقالبي نيروهاي که شودمي منجر شرايطي ايجاد

 . شوند عام قتل و سرکوب »ضدامپرياليست و راديکال «اصطالح

 پيراهن اختالفات در شود پيشنهاد هيتلر دوره در آلماني هايچپ به گويي
 راه تنها فاشيسم تسلط دوره در) SS (هاسياه پيراهن و) SA (هاايقهوه
. است ديگري جناح عليه بر فاشيستي هايجناح از يکي با ائتالف اشانچاره

 و چپ اپوزيسيون مابين جدي اختالفات پوشِيپرده و ائتالف گونه هر
 در را ايجدي خطرات ايران و خاورميانه در فاشيستي و ارتجاعي اپوزيسيون

 و خواهيآزادي جنبش بر ديگري ضربه جز چيزي اشنتيجه که دارد بر
 راهي خاورميانه در چپ اپوزيسيون. نيست خاورميانه منطقه جويانهعدالت
 ارتجاعي هايرژيم سرنگوني براي مبارزه سويي از دارد، پيش در سخت
 ديگر سويي از و دارد قرار نخست اولويت در خاورميانه کشورهاي بر حاکم

 روشني به بايد مترقي و چپ اپوزيسيون با ارتجاعي اپوزيسيون ميان مرز
 اتخاذ که است طبيعي. شود افشاء ارتجاعي جريانات اهداف و شده تفکيک
 ظاهر به دشمن عليه ارتجاعي جريانات توسط مبارزه راديکال اشکال

 بسا چه. آورد نخواهد فراهم را آنان مشروعيت عوامل وجه هيچ به مشترک
-نمونه چنين به کرات به مختلف کشورهاي در مردمي مبارزات تاريخ در که

 هاچپ و هاکمونيست ميانه، اين در که است طبيعي. کنيممي برخورد هايي
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 نيز کشورشان داخلي امور در جهاني امپرياليسم دخالت به هوشيارانه بايستي
 يا و حاکم هايرژيم تقويت بين همواره که دخالتي. دهند نشان واکنش

 در خودشان مزدور مشخصي، اردمو در و ارتجاعي اپوزيسيون از پشتيباني
 .است نوسان

 بررسي. بپردازيم خاورميانه در اصلي جنبش دو به نزديک از است بهتر
 .کنيممي واگذار ديگر فرصتي به نيز را گراهاملي جنبش

  
 هامذهبي

 هاآن توانايي نشانگر که آن از پيش خاورميانه، در مذهبي هايجنبش رشد
 آلترناتيوهاي ناتواني از حاکي باشد، مردم معضالت مقابل در حل راه ارائه در

 در کارگري و سوسياليستي هايجنبش يا ملي هايجنبش نظير ديگر،
 ويژه به خاورميانه، کشورهاي در مذهب نوزدهم، قرن تا. است خاورميانه

 وظيفه که است بوده حاکمه قدرت از بخشي عنوان به همواره ايران،
 مثلث. است داشته برعهده را موجود اسيسي ساخت به بخشيدن مشروعيت

 قرون شهرهاي در DOM جايگاه در چيزي (جامع مسجد دارالحکومه، معروِف
 را خاورميانه وسطاي قرون شهرهاي ثابت قلب بازار، و) اروپا وسطاي
 به نياز پيشين مذهبي هايجنبش طوالني سابقه بررسي. است دادهمي تشکيل
 . کنيممي نظر صرف آن از نوشته اين در و دارد تروسيع فرصتي

 از خارج در مذهبي، جناح بيستم، قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر از گرچه
 عنوان به فقط همواره ولي کرد اعالم را خود حضور نيز، سياسي قدرت

 ملي، هايجنبش کردن رنگ کم براي يا و کمونيستي و چپ جنبش »پادزهر«
. گرفتمي قرار امپرياليستي يا و مارگراستع ارتجاعي، نيروهاي حمايت مورد
 در و مصدق دکتر دولت با ايران در که گراييملي موج کردن خنثي
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 از يکي بود، يافتهدست ايتازه اوج به عبدالناصر جمال با عربي کشورهاي
 بود خاورميانه در مذهبي نابودي به رو و افتاده عقب جنبش پرش سکوهاي

 ۲۸ آمريکايي کودتاي از بعد ايران در. کنند آغاز را ايدوباره زندگي که
 نياز مرتجع روحانيون و هامذهبي نيروي به سيا و شاه رژيم ،۱۳۳۲ مرداد

 اين. دهند نجات هاکمونيست و گراها- ملي »شر «از را کودتا دولت تا داشتند
 در المسلميناخوان و عربستان در وهابيون فعاليت گيريشدت با همکاري،

 هدف تقريباً عبدالناصر و عربي گراييملي آلترناتيو ضد بر سوريه و مصر
 تاريخي هايافق با طبيعتاً ها،کمونيست و گراهاملي: کردمي دنبال را واحدي
 را خود افتادهعقب جوامع پيشرفت و دولت از دين دستگاه تفکيک متفاوت،

 يژهو امتيازات شدن برچيده يا و محدود معناي به کار اين. خواستندمي
 آلترناتيوهاي هايخواسته کلي سمت. بود کشورها اين در مذهب دستگاه

 تغيير از هراسان مذهبي جنبش مقابل، در. دادمي نشان را »آينده «غيرمذهبي
 هويت حفظ براي زده وحشت خاورميانه، جوامع اجتماعي اقتصادي بافت
 در آنان حضور ميالدي، هفتاد و شصت دهه در. بردمي پناه گذشته به خود

 جنبش مهم، رخداد دو ميالدي هفتاد دهه اواخر. بود ديگر هايجنبش حاشيه
 . کرد برخوردار ديگر آلترناتيو دو به نسبت تريمناسب موقعيت از را مذهبي

 تا ۱۳۵۵ انقالبي روند در. بود ايران در شاه رژيم سرنگوني اول، رخداد
 سنتي طور به که سيوناپوزي در شده تضعيف بورژوازي با ايران، در ۱۳۵۷

 ارتقاي روند در قطب دو کرد،مي متشکل گراييملي پرچم زير در را خود
 اي،توده اقتدار هايارگان گسترش يا: نمودمي محتمل ايران در طبقاتي مبارزه

... و مدارس ادارات، ها،کارخانه در که اعتصاب هايکميته شوراها، نظير
 يک توسط آن مهار يا و بودند گيريشکل حال در يا و بودند گرفته شکل

 . ضدکمونيستي و مهيب ضدانقالب
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 تروسيع يابيتشکل امکان آن همراه به و ايتوده اقتدار نهادهاي گسترش
 همه براي را خطر زنگ ،۱۳۵۷ آذر و آبان از روشنفکر، و چپ نيروهاي
 اعم ارتجاع، جبهه وضع، اين به پاسخ در. آورد در صدا به ارتجاعي نيروهاي

 اثر در شده تضعيف گرايانملي خميني، رهبري به مذهبي اپوزيسيون از
 که پذيرفتند را سازشي شاه حاکميت از بخشي و شاه رژيم ارضي اصالحات

 در آمريکا امپرياليسم سرکردگي به جهاني امپرياليسم ريزيبرنامه و سياست با
 تحت بار اين بايستيمي شاه رژيم قدرت دستگاه. داشت خوانيهم مقطع آن

- جنبش سرکوب به قادر تا گيرد قرار خميني رهبري تحت اپوزيسيون اختيار

 .شوند »خدابي هايکمونيست «نيز و ايران سياسي و اجتماعي وسيع هاي
 ضد بر »مسلمان مجاهدين «سازماندهي و افغانستان کودتاي دوم، رخداد
 و فعال نقش سيا و آمريکا دولت برژينسکي، روايت به. بود افغانستان دولت
. کرد ايفاء »افغان مجاهدين «مالي تامين و آموزش تجهيز، در ايکنندهتعيين

 در اسالمي هايگروه نقش ارتقاي و فعاليت از ايدوره رخداد، دو اين
 به نياز سادات دوره در مصر. آورد ارمغان به را خاورميانه مختلف کشورهاي

. شد داده فعاليت ميدان گراهااسالم به بنابراين داشت، هاناصريست سرکوب
 . کرد پرداخت گرااسالم يک توسط ترورش با را عملش اين تاوان سادات

 با ،)»اسالمي جهاد «بعدها (العسگريه و الفانيه جماعة به را تاوانش سادات اگر
 مجاهدين تقويت و تجهيز تاوان آمريکا دولت عوض در پرداخت، مرگش

 آمريکايي شهروندان اين. نکرد پرداخت اخير سال بيست طول در را افغان
 شبکه. کنند پرداخت ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ در را تاوان اين بايستي که بودند
 آخرين به بنا که زد دست آمريکا خاک در ايحمله به سيا، شده تربيت

 و آي بي اف کنترل و دسترس از دور چندان آمريکا، کنگره رسمي گزارشات
 در گرايياسالم تقويت از جديدي دور رخداد، اين. اشدب بوده بايستينمي سيا

 . است داشته همراه به را خاورميانه عربي کشورهاي
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 نبايستي خاورميانه در اسالمي هايجنبش درباره مختصر توضيحات اين
 هايويژگي و مختصات هايجنبش اين تمامي که شود اشتباه اين به منجر

 بخشي لبنان، ايران، در که »شيعي «جهان رد مثال براي. هستند دارا را يکساني
 ناهمگوني هايطيف با دارند جدي حضور عراق از بخشي و افغانستان از

 شان يک شماره دشمن اسالمي هايگروه همين از بخشي که هستيم روبرو
 از برخاسته را خود هاينظريه که دارند عالقه آنان. است ديگر اسالمي گروه

 آنچه از آنان تفسيرهاي و هانظريه ولي بدانند قراني تفسيرهاي و »ناب اسالم«
 دهه در که آنان از طيفي. دارد بزرگ ايفاصله سازند، وانمود دارند عالقه
 و ملي بخشرهايي هايجنبش از بودند گرفتهشکل ميالدي هفتاد و شصت

 و محبوبيت خود زعم به که گفتندمي سخن ايشده مذهبي مارکسيسم
. سازند خنثي کشورهايشان در را مارکسيستي و چپ هايسازمان مشروعيت

 ترکتازي به ميالدي هشتاد دهه المللي،بين عرصه در چپ نشينيعقب با
 نود دهه با و شد تبديل گراياناسالم وسطايي قرون و پدرساالر هاينظريه

. کردند مزين نئوليبرال روکشي با را خود متحجر نظريه آنان از برخي ميالدي
 عصر از قبل تفسيرهاي به رويکردشان از آنان، همگي نظريه در نهفته عارتجا

 و سويي از خود عقيدتي و وجداني مسائل و فرد رابطه مورد در روشنگري
-مي نشات دولت دستگاه از دين دستگاه تفکيک کليدي اصل پذيرش عدم

 يسمامپريال به وابسته روحانيون از ايقوي گرايش با را بنديطيف اين. گيرد
 شيعه، روحانيون شبکه توانمي اخير نمونه براي. کرد تکميل بايستي انگليس

 از پس عراق »شيعيان رهبري «براي که را خويي اهللا آيت پسر رهبري به
 ذکر بود، بازگشته کشور آن به انگيس و آمريکا امپرياليسم توسط اشغالش

 در انگليس بمحبو آلترناتيو بازگشت، از پس اول روز چند همان در. کرد
 همکار روحانيوِن از ايشبکه چنين سابقه. رسيد قتل به عراق شيعيان رهبري

 امپرياليسم و »افغان مجاهدين «همکاري سابقه از فراتر بسيار انگليس،
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 رهبري و هدايت ساله صد چند و طوالني تجربه به امر اين. آمريکاست
 بدون استعمار،. گرددبازمي خاورميانه و هند در استعماري هايحکومت

 استعمار، با همکار مذهبي مراجع و محلي حاکمان همکاري و سازماندهي
 دارريشه روابط اين. بودنمي خود استعماري سياست پيشبرد به قادر

 اين. است شده حفظ چنانهم مرتجع روحانيون فعلي نسل تا استعماري
 هاآمريکايي مدد به افغانستان به حمله بحبوحه در انگليس امپرياليسم توانايي

 در و باشند داشته تريسريع شناخت و نفوذ افغان، هاي»پشتو «شبکه به تا آمد
 عليه بر عراق شيعيان »مذهبي سازيآرام «براي تريوسيع نقش مطمئناً عراق
 را گراياناسالم از جناح اين. کرد خواهند و کرده ايفا گراشغال هايدولت

 کرد، ارزيابي »امپرياليسم با آميزتوطئه روابط با افرادي «عنوان به نبايستي
 با همکاري از که دارند برعهده را اياجتماعي اليه نظري نمايندگي بلکه

 و مشخص منافع فعلي، دوره در امپرياليسم و پيشين هايدوره در استعمار
 جناح اين اقتصادي خاستگاه بر رو اين از ما. دارد سياسي و اقتصادي بزرگ

 محققين آثار در شده ديده مکرر اشتباه از که کنيممي تاکيد گراياناسالم از
 پايگاه يا و خاستگاه از عمدتا را اسالمي هايگروه که کنيم پرهيز غربي

 توضيح يکسان نيز آنان ديگر دوم اشتباه. دانندمي »سنتي بورژوازيخرده«
 هايگروه واقعي شرايط با منطبق که است اسالمي هايگروه تمام دادن

 . نيست اسالمي

 نمونه. شوندمي ديده شديدتر ايفرقه هايبنديدسته اين نيز، هاسني ميان در
 مخالفين با سعودي عربستان اسالمي حکومت مبارزه توانمي را بارزش
 جنگ حال در »مشرکين «با طرف هردو. کرد ذکر الدنبن جمله از اشوهابي
 »اسالم از انحراف «به متهم را مقابل رفط مشابه استدالالت با متقابال و هستند

 . کنندمي
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 که دهدمي نشان هفتاد دهه در مصر در اسالمي هايگروه از ديگري بررسي
 دشمن سه و دانندمي فاسد را مصر حکومت همکاِر روحانيون آنان

 »ملحد کمونيسم و يهودي صهيونيست مسيحي، غرب «را خود استراتژيک
 همچون هاآن از برخي که اينست در خطرناک ربسيا نکته. کنندمي اعالم

  Repentance :زبان انگليسي هايرسانه در (»الهجرة و التکفير جماعة«
and Holy Flight - RHF (جامعه مردم و سياسي نظام ميان 

 را جامعه آن مردم فاسد، دولت »تنبيه «براي درکي، چنين. نيستند قائل تمايزي
 شهروندان به حمله نظري پايه بنابراين. رنددانمي معاف »تنبيه «از نيز

 ممکن شهروندان، اين. شودمي فراهم اسالمي کشورهاي در »غيرمسلمان«
 مثالً. مشغولند »نابخشودني «گناهان به ولي بدانند مسلمان حتي را خود است
. کنندنمي توجه را اسالمي حجاب و روندمي سرکار به که شهرنشيني زنان

 زنان ربودن و ترور و ايران، اسالمي جمهوري در زنان لتيدو سرکوب: نمونه(
 مشروبات که مرداني يا) انگليس و آمريکا کنترل تحت عراق در حجاببي

 و احزاب به يا و کنندمي مقاومت هااسالميست مقابل در يا و نوشندمي الکلي
-اسالم ترورهاي: نمونه. (کافرند بنابراين و دارند تمايل چپي هايسازمان

 ) الجزايري شهروندان برضد گرايان

 شهروندان نخست که است ارتجاعي و راستيدست ترور نظريه همين برپايه
 سپس و دادند را اسالمي ارتجاع مجدد عروج تاوان خاورميانه کشورهاي
- تروريست سوژه انتخاب و کار سبک. آمريکايي و اروپايي جوامع شهروندان

 واحدي منطق از فاشيست و افراطي راست هايتروريست با اسالمي هاي
-مک تيموتي توسط فاشيستي ترور عمليات آن، آشناي نمونه. کندمي پيروي

 حمله و ۱۹۹۵ آپريل ۱۹ در اوکالهما شهر ايالتي ساختمان انفجار در ويگ
 .است گراياناسالم توسط ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱
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 هاچپ

 منطقه هايومتحک سوي از هميشه خاورميانه در کمونيستي و چپ جنبش
 شرق بلوک فروپاشي زمان تا هاآن. است گرفته قرار وحشيانه سرکوب مورد

 يا و »شوروي عوامل «عنوان به حکومتي تبليغات سوي از شوروي اتحاد و
 ستيزيبيگانه احساس از استفاده با. شدندمي معرفي المللبين کمونيسم
- مي هاکمونيست عامقتل و رحمانهبي سرکوب براي خوبي مجال هاحکومت

 يا و رويزيونيستي احزاب همکاري انقالبي، چپ نيروهاي نقد رغمعلي. يافتند
- غيرسرمايه رشد راه «هاشوروري تحليل طبق که هاييحکومت با رفرميست

 هاييحکومت چنين هايشکست عوارض و بدنامي کردند،مي طي را »داري
 هشتاد تا شصت هايدهه در. کرد منتقل کمونيستي و چپ جنبش به را

 که کثافتي و گند هر به شوروي، اتحاد به نزديک سنتي احزاب ميالدي
 مصر از. دادند تن داد،مي انجام شان»ضدامپرياليست «اصطالح به هايحکومت

 عراق تا عارف عبدالکريم عراق از کودتا، از پس سودان تا ناصر دوره در
 رژيم با همکاري تا انافغانست در مفتضح کودتاي از بعث، حکومت تحت

 بوروکرات، احزاب را افتضاحات اين همه باري،... ايران در اسالمي جمهوري
 روابط امکانات به اتکاء با که آوردند بار به ايرفرميستي يا و رويزيونيستي

 . کردندمي معرفي کشورشان در »کمونيسم سمبل «را خود شوروي الملليبين

 اواخر از فلسطين و ترکيه ايران، در ويژه هب انقالبي چپ و کمونيستي جنبش
 و اجتماعي هايجنبش موازات به ميالدي، هفتاد دهه اوايل و شصت دهه

 رسيد، خود اوج به ۱۹۶۸ شورش در که آمريکا و اروپا در ويتنام ضدجنگ
 آغاز بخشرهايي و انقالبي مبارزه پيشبرد براي را توجهي خور در حرکت
 گسترش و کوبا انقالب چين، انقالب پيروزي با نوين جنبش اين. کردند
 خاورميانه هايجنبش در را تريقوي جايگاه ويتنام، در بخشرهايي جنگ
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 برخورد جهاني، گراييقطب رد بر مبني عمومي هاييخصيصه. بود کرده پيدا
 در متخذه هايرويه به انتقاد و داخلي جنبش مسائل به خالق و مشخص

 حضور حال عين در و شوروي اتحاد کمونيست حزب ۲۲ و ۲۰ هايکنگره
 هافلسطيني مورد در و خودي هايحکومت عليه داخلي عملي مبارزه در

 چنين عمومي و اوليه هايپايهسنگ صهيونيستي، گراشغال قواي برضد
 . دادمي شکل ميالدي شصت دهه در را جنبشي

 به دارد، تريصلمف بسيار بررسي به نياز که بحث اين شدن ترکوتاه براي ما
 دهه در آن، چپ اصلي هايسازمان از يکي فقط ميان آن از و ايران مورد
 . کنيممي بسنده ميالدي هشتاد و هفتاد

 درجه در که يافت ايسابقهبي گسترش هفتاد دهه  در جنبش اين ايران، در
. دادمي نشان ايران خلق فدايي هايچريک سازمان در را خود بازتاب اول
 به محدود جمع يک از خود فعاليت آغاز نخست هايسال در ازمانس اين

 تبديل ۱۳۵۷ قيام از پس در خاورميانه منطقه کمونيستي سازمان بزرگترين
 سرکوب براي مدتي کوتاه خالء ۱۳۵۷ بهمن در شاه رژيم سرنگوني. شد

 کوتاه دوره همين در درست و آورد وجود به را دگرانديشان و هاکمونيست
 نيز و دهقانان زحمتکشان، کارگران، از وسيعي توده سوي از سچفخا که بود

 و اعتماد مورد دانشجويان و جوانان معلمان، و کارمندان شهرها، مياني اقشار
 محلي هايسازمان کنار در قومي، هاياقليت و هاخلق. گرفت قرار استقبال

 اين. تندنگريسمي سراسري جنبش در خويش مدافع عنوان به سچفخا به خود
 منطقه و ايران در انقالبي چپ آلترناتيو تقويت و کار پيشبرد براي اما همه،

 بر پيروزي سايه در تصوير، اين تلخ هايقسمت. کردنمي کفايت خاورميانه
 . بود گرفته قرار شاه رژيم

 از سهمگين ضرباتي با ۱۳۵۵- ۵۴ هايسال در سچفخا که بود اين واقعيت
 ترينتجربه با و بهترين. بود شده روبرو شاه مرژي امنيت سازمان سوي
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. بودند شده کشته تيمي هايخانه يا خياباني هايدرگيري در کادرهايش
 در نيز را سازمان اين شده دستگير کادرهاي امنيت سازمان براين، عالوه
 حين در «آنان که بود کرده اعالم آنان قتل توجيه در و رساند قتل به زندان
 اين به جوان نيروي هزار هاده پيوستن. اندرسيده قتل به »نزندا از فرار

 براي کافي زمان که چرا نشد، سازمان اين تقويت براي موجبي سازمان،
 رسيده قدرت به تازه رژيم هجوم زير در آنان سازماندهي و آموزش

 به حمله دستور ماه چند از کمتر در. نيامد دست به اسالمي جمهوري
 برعليه اسالمي، رژيم توسط »جهاد«. شد صادر خميني وسطت ايران کردستان

 و مدارس ها،کارخانه در اسالمي رژيم توسط هاکمونيست و کرد خلق
 . يافت گسترش هادانشگاه

 و پير نمايندگان که توده رفرميست حزب رژيم، حمالت اين با زمان هم
 تاريخي خيانت به بودند بازگشته ايران داخل به مجدداً شرق بلوک از پاتالش

 را ايران بر حاکم اسالمي فاشيستي رژيم آنان. بودند مشغول ديگر
 بلوک ايدئولوژيک زرادخانه تمام با و کرده ارزيابي »مترقي و ضدامپرياليست«

 کمونيست، نيروهاي تمامي به حمله به شرق رويزيونيستي و بوروکراتيک
 ديگر، سنتي ونيستکم احزاب همچون نيز آنان. بودند پرداخته پيشرو و چپ

 به و جهان در انقالبي چپ هايسازمان و احزاب وسيع محبوبيت مقابل در
 در سنتي احزاب شده شناخته تاکتيک. بودند شده ايزوله التين آمريکاي ويژه
 تشديد و انقالبي چپ هايجنبش جواني و اختالفات از استفاده موارد، اين

 تاکتيک اين. بود انشعاب يجادا سرانجام و جريانات اين دروني اختالفات
 توانستند هارويزونيست سرانجام و شد آزموده سچفخا روي بر شده شناخته

 به منجر که بزنند دامن ايگونه به سچفخا دروني اختالفات به ۱۳۵۹ بهار در
 کفايتيبي و تجربگيبي که انشعابي. بشود سازمان اين در بزرگي انشعاب
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 را آن اصلي زمينه سازماني و تئوري سياسي، زمينه در سچفخا وقت رهبران
 . بود آورده فراهم

 انقالبي چپ طيف نه بود، توده رويزيونيستي حزب نه انشعاب، اصلي برنده
 شاه سرنگوني از پس اجتماعي و سياسي هايتالطم در که سچفخا درون

 سازماندهي مجدداً را خود اسالمي حکومت سرکوب شرايط در بايستيمي
 جست سود چپ آلترناتيو بزرگترين تضعيف از که بود اسالمي رژيم اين. کند

 فراهم را ايران انقالبي و خواهيآزادي جنبش تروحشيانه سرکوب مقدمات تا
 تمامي به رژيم سراسري حمله بزرگ، انشعاب اين از پس سال يک. آورد

 هزار صدها و هاده دستگيري. شد آغاز مخالف احزاب و هاگروه ها،سازمان
 هاآن وسيع روزانه اعدام و مختلف، جريانات هواداران و اعضا کادرها، از تن
 به خود سريع انتقال آماده چپ هايتشکل. شد آغاز ۱۳۶۰ تابستان از

 به ۱۳۶۰ تا ۱۳۵۷ دوره در آنان از بسياري نبودند، مخفي کامالً شرايط
 تعداد و دندبو شده شناسايي و علني اي،توده و کارگري هايفعاليت ضرورِت

-خانه از استفاده و شاه زمان کار سبک که بود وسيع چنان آن چپ، فعالين

 مطلب، شدن کوتاه براي. کردنمي فعالين همه نجات براي کفايتي مخفي، هاي
 و ضدنازي احزاب اعضاي دستگيري و را هيتلر دوران آلمان کافيست فقط

 از پس شصت دهه ياندونز يا آوريد خاطر به را يهوديان و دگرانديشان
 با را آلنده دولت برعليه کودتا از پس شيلي يا و ضدکمونيستي کودتاي
-کمونيست که روزهايي تا کنيد تصور ايران اسالمي حکومت خاص شرايط

 رهبري تحت ايراِن در رسيده قدرت به گرايان اسالم با مبارزه در ايران هاي
 در نيروها از بسياري که شرايطي در. کنيد درک بهتر را گذراندند خميني
 جنگ و بودند خميني »ضدغربي «پردازيعبارت مدهوش الملليبين عرصه

 عنوان به ما، دستگيري براي خوبي بهانه و فرصت عراق، و ايران ارتجاعي
 جنگ هايجبهه در هاکشته تعداد نيز و بود داده »مقدس جنگ «مخالفين
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 پژواکي سياسي زندانيان راسريس و روزانه هاياعدام اخبار که بود باال چنان
 مذهبي فاشيسم برعليه مقاومت تاوان شرايطي، چنين در باري، يافت،نمي

 . پرداختند دگرانديش روشنفکران و ايران کمونيستي جنبش را ايران بر حاکم

 انشعابات از ايسلسله نيز و هادستگيري تلفات، با نيز سچفخا هاسال اين در
 شرايط شوروي، و شرقي اروپاي سقوط با قهقرايي يرس اين. رفتمي قهقرا به

 ممکن نقطه ترينضعيف در ميالدي نود دهه آغاز در را سياسي و الملليبين
 آنچه مشابه تقريباً نيز، ايران چپ و کمونيستي جنبش بر آن تاثيرات. داد قرار
 برخي کشيدند، دست مبارزه سنت از گروهي. بود داد، رخ کشورها ساير در

 اميديبي برخي کردند، تکرار »تاريخ پايان «باب در را فوکوياما التخزعب
 آوري روي قالب در سيستم، تغيير در پيشرو و مردمي هايجنبش از را خود

 دامان به برخي و شدند، ليبرال سوسيال برخي. کردند بيان مدرنيسمپست به
 ... بردند پناه آورمرگ سکتاريسمي و دگماتيسم

 مادي، داليل هست، امپرياليستي نظام و داريسرمايه سيستم هک زماني تا اما
. گفت وداع طبقاتي مبارزه و سوسياليسم با بتوان که است آن از ترقوي

 دوباره نود، هايسال در خود حضيض نقطه طي از پس اجتماعي مبارزه
 امر اين. است ساخته تبديل وسيع اعتراضي حرکات به را خود هايجوشتک

 تعصب بدون که کندمي فراهم چپ فعالين از نويني نسل براي را تيمثب شرايط
 در نوين، دوره در را جديد چپ وظايف پيشين، هاينسل به داوريپيش و

 تعريف يکم و بيست قرن در جهاني داريسرمايه مجدد ساختاريابي دوره
 يک هر نگرآينده پيشروان و مقاومت بنيادگرا، هايجنبش که ايدوره. کنند

 .اندپرداخته معاصر داريسرمايه بست بن با چالش به متفاوت محتوايي با
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 فعال اپوزيسيون: رهايي اندازهايچشم

- بازپس. رودمي قهقرا به تاريخ حرکت گويي که است دهه دو از بيش اينک

 تخريب تعميق و رويپيش محکوم، طبقات سياسي و اجتماعي حقوق گيري
 مطلوبي چندان وضع نيز اين از پيش هک سوم، جهان کشورهاي اقتصاد

 و اروپا عرصه در هافاشيست و افراطي راست تعرض گسترش نداشتند،
-پيوسته هم به هايحلقه همگي ديگر، نمودار و نمونه صدها و هاده و آمريکا

-مي رقم را جهان تاريخ از کنوني دوره شونده تکرار روندهاي که هستند اي

 و طرح مجال چپ، هايجنبش سياسي سرخوردگي و رکود که ايدوره. زنند
 به الملليبين و ملي عرصه در را فاشيستي و ارتجاعي آلترناتيوهاي گسترش

 . است آورده وجود

 هاآن به. کنندمي تقويت را ارتجاعي روندهاي که دارد وجود ايعيني عوامل
 از ينيع عوامل تغيير مدت، کوتاه در. پرداختيم پيشين هايبحث البالي در

 چنين کرديم، اشاره باال در بازهم که گونه همان ولي است، خارج ما عهده
 چنين به بشريت که فريبنده ذهني شرايط آوردن فراهم بدون ايعيني عوامل
 و چپ، پس،. است ناممکن اي،شبهه و شک هيچ بدون درهد، تن هاييرذالت

. داريم گرايانهاهآگ کار و گريروشن براي سنگيني وظايف ما، ميان آن در
 پروژه از هاييبخش در را ما تواندمي شکبي چپ جنبش قديمي هايايده

 در که است موجبي اخير وقايع اما،. رساند ياري چپ نوسازي و بازسازي
 با نيز را اقتصاد و سياست که شويم تشويق تاريخ، واژگونه حرکت دوره
 عالقمنديم چنان هم ما !کنيم معکوس بازخواني چپ سنتي هايايده به توجه

 اندرزهاي و کلي هايايده. نسازيم جدا عملي مشخص کارهاي از را خود که
 هار امروز اندازه به هاامپرياليست که روزهايي يادآوري احتماال و اخالقي
 . کرد نخواهد دوا ما از را دردي نبودند،
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 و آمريکا هايدولت توسط عراق اشغال فعلي، لحظه در مرکزي، مسئله
 مقاومت سرنوشت به منطقه کشورهاي ساير و ايران سرنوشت. است انگليس

 که آنچه پيشبرد براي بنابراين. دارد بستگي گراناشغال مقابل در عراق مردم
 عملي، اقداماتي به نياز ناميم،مي »صلح جنبش «نيز و »صلح حفظ جنبش «ما

 دريافت اقداماتي چنين مرکزي هسته در. داريم مدت کوتاه و مشخص
 به آتي سطور در. دارد قرار طبقاتي مبارزه بالانقطاع گسترش براي ضرورت

 نظر تبادل موجب هاايده اين که اميد اين به. کنيممي اشاره مقدماتي ايده چند
 :شود مختلف کشورهاي از پيشرو نيروهاي مابين بيشتر

  
 دهيد ارتقاء خودي کشور در را طبقاتي مبارزه

 به عراق به آمريکا حمله و جنگ برضد نفر هاميليون اآمريک و اروپا در
 ترخوشحال ولي است، خوشحالي موجب ما براي امر اين. آمدند هاخيابان
 حساسيت چنين نيز، نابيکار و اجتماعي حقوق از دفاع براي که شد خواهيم

 و بهداشت آموزش، صرف که دالري يک هر. باشد داشته وجود واکنشي و
 يک شود،مي صرف اروپايي کشورهاي در انساني زندگي يهاحداقل تضمين

. است ديگر دفاعبي کشورهاي به حمله براي نظامي تجهيز خرج کمتر دالر
 کار نيروي از بيشتر کشيبهره و اجتماعي سيستم تخريب از گري،نظامي

 منتهي سوم جهان کشورهاي منابع غارت به و آغاز، امپرياليستي، کشورهاي
 هاياهرم همه از امپرياليستي سود مافوق تامين براي که يغارت. شودمي

 .جويدمي بهره) جنگ جمله از و (غيراقتصادي و اقتصادي
 اجتماعي سياسي آگاهي ارتقاي و مهاجرين و پناهندگان حقوق از حمايت ما
 مبارزه اين از بخشي را خويش طبقاتي و انساني حقوق از دفاع براي هاآن
 نسبت ولي کرد ابراز »دور راه «از فقط را جنگ با مخالفت تواننمي. دانيممي
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 به مبارز کارگري هاياتحاديه و عموم در کارگري هاياتحاديه تضعيف به
 است سيستمي ضد بر مبارزه برضدجنگ، مبارزه. بود تفاوتبي خاص طور
 ويتنام، در خواه عراق، در خواه کند؛مي بازتوليد و توليد را جنگ اين که

 برعليه مبارزه يعني سيستم، برعليه مبارزه. ايران يا شمالي کره در خواه
 جامعه در روز هر که »اهميتي کم حواشي و جزئيات «تمام با آن، تماميت

 . دهدمي رخ »خودي«

 کار ساعات دانند،نمي را فردايشان تکليف هابازنشسته ندارند، بيمه براي پول
 يا و فني آموزش براي بودجه ند،ده افزايش خواهندمي را کار هايسال و

 سرباز، براي پول ولي... ديگر اهميت کم »مسئله «هزاران و ندارند دانشگاهي
 افغانستان، در مهمات اسلحه، عمومي، مجامع در کنترل هايدوربين پليس،
-بمب ترکيه، مرز در آواکس جاسوسي هواپيماهاي آفريقا، شاخ در ناوگان

 که روست همين از. دارند قبيل اين از ديگري چيز هزار و الکترونيکي هاي
 الملليبين همبستگي. خوديست کشور در طبقاتي مبارزه پيشبرد ما، تاکيد

 با نيز خودشان کشور بر حاکم بورژوازي به هاانسان که است ميسر هنگامي
 ما! سوم جهان کشور فالن در ديکتاتوري با که کنند برخورد قاطعيت همان
 بر حاکم ارتجاعي رژيم با اول درجه در همواره تبعيد در و ايران در هاسال
 به شدمي ايران در شايد خواستيم،مي اگر. کنيممي و کرده مبارزه ايران

 ولي! کنيم لفظي حمله» !!!کامل آزادي «با ديگري کشور هر در ارتجاع
 »خودي بورژوازي «به که شدمي آغاز آنجا سرکوب و دستگيري دردسر،

 ظرفيت امپرياليستي هايجنگ مخالف و چپ نيروهاي اگر! ديمکرمي حمله
 خود بورژوازي به اول درجه در در و کنند آزمايش را خودي هايحکومت

 پيراموني ديگر کشورهاي در يا و خاورميانه در شايد آنگاه کنند، حمله
  .شود فراهم ديگر ارتجاعي هايجنگ وقوع از جلوگيري براي بهتري فرصت
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 امپرياليستي نيروهاي توسط عراق اشغال فوري پايان براي تالش

 با منتها است، سياست ادامه جنگ که ايمشنيده را کلوزويتس گفته اين همه
 . ديگر وسايل

 که است اين داريم هاامپرياليست توسط بغداد اشغال از بعد ما که ديگري راه
 بايستي ديگري ابزار با که بدانيم عراق در نشده تمام جنگي ادامه را سياست

 مقاله اين نوشتن لحظه تا »جنگ پايان «رسمي اعالم. کرد دنبال را کار
 اشغال. است نشده اعالم نيز بوش جرج سوي از هنوز) ۲۰۰۳ دسامبر(

 سطح در صلح مدافعين کردن اميدبي براي مهمي سياسي ترفند بغداد، عجوالنه
- بين حقوق به اوزينمتج برعليه اعتراضات و تظاهرات از دست تا بود جهان

 . بردارند الملل

 در اشارتش نيروهاي تلفات که دهدمي نشان آمريکا دولت رسمي هاياعالم
 در بعث حزب و حسين صدام استقرار دوره از بيش بغداد اشغال از پس دوره
 جنگ باطالق به هاآمريکايي که است ايسرگشوده راز اين. است بوده بغداد

 سازمان کردن وارد براي هاآن هايتالش و انددهش وارد مدت دراز چريکي
 و مزورانه حيله) هاآمريکايي تسلط شرايط حفظ با (عراق کنترل در ملل

 . است جنگ اين در اشانمفتضحانه شکست از گريز براي هاآن وقيحانه

 خواهان بايستي کمونيست و چپ نيروهاي هاآن راس در و صلح جنبش
 همان با. باشند عراق از گراشغال نيروهاي يفور و شرط و قيدبي خروج

 پايان براي بايستي شد اقدام جنگ آغاز با مخالفت براي که گستردگي و توان
 هفته، يا روز هر که باشيم صحنه گرنظاره نبايستي ما. شود اقدام اشغال فوري
 صدها و هاده مقابل در و شوند آمريکا روانه تابوت با آمريکايي سرباز چند
 است جريان در اکنون جنگ. شوند کشته هاآمريکايي حمالت در نيز قيعرا

. بدهند کشتار و درگيري از خبر هاخبرگزاري بغداد اطراف در نبايد حتما و
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 توسط که انگليسي و آمريکايي سربازان و عراق مردم نجات براي امروزه
-انسان هر اند،شده روانه جنگ جبهه به هايشانحکومت وحشتناک پروپاگاند

 .باشد عراق اشغال فوري پايان خواهان بايستي گرايي
  

  جنگي کارانجنايت محاکمه براي الملليبين حقوقي پيگيري

 چپ جنبش فعالين از بسياري کار راهنماي هاسال لنين »ضعيف حلقه «تئوري
 کشورهايي در بخشرهايي مبارزه. بود سوم جهان در چپ فعالين ويژه به و

 در موزامبيک و آنگوال التين، آمريکاي در کوبا آسيا، در تناموي و چين نظير
 گرانتحليل ميالدي، هشتاد دهه از. بود اينظريه چنين دستاورد... و آفريقا

 پيشبرد براي لنيني ايده اين به خواهانجمهوري ويژه به آمريکا، حکومت
 ام،ويتن در شکست از پس. کردند جدي توجه اشانامپرياليستي هايسياست

 سطح در قدرتش بازسازي به سابق دکترين با توانستنمي آمريکا حکومت
 خواهان شد دنبال ريگان دولت در که جديد دکترين از بخشي. بپردازد جهان
 به بتواند آمريکا امپرياليسم تا بود ضعيف اهداف و مدت کوتاه هايجنگ

 .يابد دست پيروزي به خطرناک سياسي_نظامي عوارض بدون و سرعت
 و السالوادور در بخشرهايي جنبش سرکوب در آن خوفناک هاي¬نمونه
 جنگ و گرانادا کوچک جزيره به نظامي حمله مارتي، فارابوندو جبهه

 بر آسان پيروزي. بود نيکاراگوا در ساندينيستي نوپاي دولت برعليه فرسايشي
 ريکاآم امپرياليسم شکسته هم در سياسي آتوريته بازسازي به دفاع،بي دشمن

 به ها،جنگ اين تمام در اما رساند؛ فراوان ياري خارجي، و داخلي عرصه در
 و بشر حقوق گسترده و وسيع نقض به آمريکا حکومت نيکاراگوآ، در ويژه

 . پرداخت المللبين حقوق
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 همان شده، تحريم و شده سالح خلع عراق و افغانستان انتخاب با نيز امروزه
 به تهاجم آغاز با انگليس و آمريکا حکومت سران. کنندمي دنبال را دکترين
 بسيار ثالث، کشور به مهاجم کشورهاي عنوان به را خود پرونده عراق،

 توسط بشر حقوق نقض و المللبين حقوق نقض موارد. اندساخته سنگين
 حتي که است گذشت غيرقابل و وسيع چنان انگليس و آمريکا هايحکومت

 اصل اين به ما. شودمي پرداخته آن به نيز دشانخو کنترل تحت هايرسانه در
 بوش، جرج و برابرند قانون مقابل در هاانسان همه که کنيممي استناد بديهي
 به بايستي کثيف تجاوز اين اندرکاران دست ساير و رامسفلد دونالد بلر، توني

 محاکمه الملليبين دادگاهي در المللبين حقوق و بشر حقوق ناقضين عنوان
 که ماست همه وظيفه جنايت، و جرم سنگين پرونده اين به توجه با. وندش

 سطح در بشر حقوق ناقضين و جنگي کارانجنايت مجازات و محاکمه براي
 ثمره اولين ولي بود، خواهد طوالني راه اين که است طبيعي. کنيم اقدام جهاني
 دراز در و جهاني عمومي افکار سطح در اخالقي محکوميت آن مدت کوتاه
 کارانجنايت براي که گونه همان به مجرمين، مجازات و دستگيري مدت

 . است داد، رخ دوم جنگ از پس فاشيست جنگي

 ايکميته. داريم را امر اين پيگيري براي الملليبين ايکميته تشکيل پيشنهاد ما
 .باشند نداشته حاکم احزاب و هادولت به ايوابستگي گونه هيچ که مستقل

  
 خاورميانه در چپ اپوزيسيون از يبانيپشت

 شهرهاي در نفت، هايچاه برسر خاورميانه در که سختي مجادالت در
 و ارتجاع گازانبري حمله با ما دارد جريان نشين فقير محالت در پرجمعيت،
- حکومت با بايستي جبهه يک در چپ. هستيم مواجه سو چند از امپرياليسم

 سرنگوني براي که نبردي. بجنگد اکشوره اين بر حاکم ارتجاعي هاي
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 صدها و هاده جان بهاي به تاکنون بنيادگرا يا و ديکتاتوري هايحکومت
 ايران، در تنها. است شده تمام خاورميانه در انقالبي و کمونيست هزار

 زندانيان خاورميانه در ديگر کشور هر از بيش اسالمي، جمهوري حکومت
 سال چند هر. است کشته هنرمند و دهنويسن و روشنفکر کمونيست، سياسي،

 ۱۳۶۷ و ۱۳۶۰ مثال براي. است گرفته اوج کشتارها اين منحني بار يک
 .زد دار يا و کرد تيرباران مختلف هايزندان در را نفر صدها روزانه

 يک سلطه خواهد،مي آمريکا امپرياليسم نفتي - نظامي جناح ديگر، سوي در
. دارد »محلي سربازان «به نياز و کند تحميل خاورميانه برسراسر را خود جانبه

 مثل هاييآدم عراق در و کرزاي حامد و شمال اتحاد نيروهاي افغانستان در
 قدرت از ضدانقالبيون و مرتجعين نيز ايران در. دهدمي پر و بال را چلبي
 سمبل «عنوان به موعود روز در که دهدمي داري دل را ايشدهرانده

 جزئيات اقسام و انواع با را سياسي صحنه اين. بازگردند ايران به »دمکراسي
 باقي را اميدواري جاي صحنه اين تمام در نکته يک ولي کرد تردقيق توانمي
 .چپ اپوزيسيون: گذاردمي
 يهودي و اسالمي بنيادگرايان و محلي مرتجعين از پر ايمنطقه در
 به مسيحي جديد بنيادگرايان و هاامپرياليست ،)تندرو هايصهيونيست(

- بهره و المللبين حقوق نقض بشر، حقوق نقض براي همگي که بوش رهبري

 به بايستي اميد و چاره تنها گيرند؛مي سبقت يکديگر از منطقه مردم از کشي
 دولت از دين دستگاه کامل جدايي بر که باشد ايکمونيستي و چپ آلترناتيو

 در را اجتماعي و سياسي هايآزادي تامين و سانسور لغو دارد، تاکيد
 جوييسلطه مقابل در منطقه مردم منافع بر و دهدمي قرار کارش سرلوحه

 سالح خلع و صلح از الملل،بين ديپلماسي قواعد از. کندمي تاکيد امپرياليستي
 و سياسي اقتصادي، شتابان توسعه از ايدوره و کندمي دفاع خاورميانه منطقه



 

 ٤٧   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 وسطايي قرون فضاي در اسارت از خاورميانه ممرد رهايي براي را فرهنگي
 . داندمي ضروري

 آن فعال و مستقل قوي، حضور بر بايستي. است ضرورت چپ، اپوزيسيون
 آلترناتيو آن يا اين بين نوسان و زبونانه تزلزل. کرد تاکيد خاورميانه سطح در

 مقابل در را خود که است رفرميستي و ارتجاعي احزاب برازنده ارتجاعي
 از ديگر جناحي انگيز چندش قدرت به ارتجاع از جناح يک اهريمني قدرت
 .کنندمي واگذار ارتجاع

  
  بنديجمع

 در ديگر هايجنبش از را ايران چپ و کمونيستي جنبش ما •
 ايگوشه نيز را خاورميانه جنبش مجموع و بينيمنمي جدا خاورميانه

 از. دانيممي رنگآينده و چپ کمونيستي، جهاني جنبش مجموع از
 در مرکب ايمجموعه کوتاه نوشته اين در کوشيديم رو همين

 پيشرو نيروهاي وظايف ميان آن در تا کنيم بازسازي را خاورميانه
 اينوشته چنين در که واقفيم ما. باشد بيان قابل ترمشخص کمي
 بسيار موضوعات جاي ،)استداللي نه و (خطابي لحني با و کوتاه
 قهرمانانه مقاومت که روزها اين در خصوص به. خاليست مهمي
. است برانگيخته را منطقه مردم تمام احترام و ستايش عراق، مردم

 وحشيانه ديکتاتوري سلطه زير در هاسال سويي از که مردمي
 کشورشان اشغال از پس و اندداشته قرار حسين صدام و بعث حزب
 برعليه را برنابرا نبردي انگليس، و آمريکا امپرياليسم توسط

 . کنندمي دنبال گراشغال نيروهاي
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-پرسش جاي موارد، از برخي واراشاره ذکر که واقفيم براين عالوه •

 اجازه کنوني پرتالطم دوره همه، اين با. کندمي باز را بسياري هاي
 جديد موج ما، ديدگاه از. دهدنمي ما از کدام هيچ به سکوت
 بلکه ندارد، هاآن قدرت از نشان ،امپرياليستي گرانهاشغال هايجنگ

 عميق بحران از گريز براي که است »جلو به فرار «استراتژي
 پيوستن چنينهم دوره اين. اندکرده اتخاذ سياسي و اقتصادي
 کردعمل و سياست چنين برعليه را مردم هايتوده ميليوني

 »تاريخ پايان «نه که ايدوره. است آورده ارمغان به ايضدانساني
 تمامي و آمريکا اروپا، در بخش رهايي مبارزه تداوم بلکه

 هايسال آلود مه فضاي از که ايدوره. است سوم جهان کشورهاي
 به داري،سرمايه سيستم برضد مبارزه و شويم،مي خارج ميالدي نود
 عرصه در سرمايه مجدد ساختاريابي از حاصل »گلوباليزاسيون «مدد

 . شودمي و  دهش جهاني پيش از بيش جهاني،

-نظامي انحصارات تهاجم جديد موج در که پراهميتي بسيار نکته •
 دوره ناگزير پايان از گريز براي هاآن تالش است، نهفته نفتي

 نااميدانه هايتالش شکست. است جهاني دوم جنگ از پس صنعتي
 و پردامنه عوارض چنان ها،آن خشمگينانه نسبت همان به و

 ويتنام جنگ از پس »تلخ «دوران که دارد بر در ايسياسي گسترده
 به جديد، دوره هاينشينيعقب و هاشکست مقابل در برايشان
 .شودمي گرجلوه گذشته »خوش خاطرات «صورت

-درس اند،افتاده گير آن در که باطالقي بررسي براي عراق نمونه •

 شکست اساسي نقطه سيبرنتيک، گرِينظامي ناکارآيي. است آموز
 خاص طور به و آمريکا هايحکومت جديد نظامي ژياسترات

 نشان را پسر بوِش تا ريگان دوره از خواهانجمهوري حکومت
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 با ضعيف، و کوچک اهداف براي سيبرنتيک گرينظامي. دهدمي
 دراز جنگ براي ولي دارد کارآيي محدود، زماني دامنه در کاربستي

 کنوني سطح با خود تطبيق براي آلترناتيوي هيچ گراياننظامي مدت،
 گرايان،نظامي بستبن اين. ندارند معاصر جهان اجتماعي- اقتصادي

 نقطه همان اين و داد نشان وضوح به را خود عراق صحراهاي در
 سيطره براي را گراياننظامي استراتژي بودن آيندهبي که است ضعفي

 . کندمي آشکار جهان بر

 از پس دوره سياسي يطشرا ترينپيچيده از يکي با خاورميانه در •
 وابسته، و ديکتاتور هاييحکومت ميان در. مواجهيم سرد جنگ

 فزاينده هردم حضور و فاشيستي و ارتجاعي متعدد هاياپوزيسيون
 بايستي رهايي براي راهي پيشرو بشريت امپرياليستي، هايقدرت

-انسان اندازهايچشم گشودن بدون چپ، اپوزيسيون. بگشايد

 ستمتحت هايتوده براي بخشرهايي و جويانهتعدال دوستانه،
 پاسخ لحظه اين در خود تاريخي وظايف به تواندنمي خاورميانه،

 ساير پشتيباني و هماهنگي بدون آن پيشبرد که پاسخي. گويد
 بسي الاقل يا و نيست، ممکن جهان سطح در پيشرو نيروهاي

 . بود خواهد ترسخت

 و است طبقاتي مبارزه در فعال حضور يمعنا به ما، نظرگاه از پشتيباني
 کارکرد. باشد تواندنمي خاصي عرصه به محدود طبقاتي مبارزه در حضور
 ،»گلوباليزاسيون «گيرياوج دوره در ويژه به المللي،بين و ملي عوامل متقابل
 به. طلبدمي ما همه از را تريجانبه همه و ترمنعطف و ترپيچيده عملي برنامه
 خودداري کوتاه بحث يک در مرکب مجموعه اين به پرداختن از دليل همين
  پرداختيم فوري و اوليه ايده چند ذکر به فقط و کرديم
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  روانشناسي فردي و اجتماعي
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  :پذيري واگشت ي مسئله و سياسي ي شكنجه آمدهاي پي ٣

   فرد در بيماري فراسوي بحثي

  دکتر نورايمان قهاري: از
 

 باره  در تحقيقي نتايج برخي از است اي فشرده نوشته اين ::::مقالهمقالهمقالهمقاله    دربارهدربارهدربارهدرباره    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح
 در تفصيل به موضوع. پذيري واگشت  ي مسئله و سياسي شكنجه تاثيرات

. است شده بررسي   ٢باليني روانشناسي ي رشته در نويسنده دكتراي   ي نامه پايان
 مسائل «ي برنامه با يسندهنو راديويي گفتگوي در بار  نخستين مقاله اين از قسمتي

 شده مطرح اجتماعي ديدگي آسيب  و سركوب عنواِن زير آلمان، صداي »بشر حقوق 
 و شكنجه  موضوع به نگرش از اي گونه تنها مقاله اين در شده  ابراز نظرات. است
 به بايد شده شكنجه فرد به آيا اينكه باره  در بحث. است روانشناسي نظر از زندان
 كه اين به توجه با .  دارد ادامه همچنان روانشناسي در نه، يا نگريست  ربيما عنوان

 اين ي خواننده از دارد، تازگي آن پيامدهاي و  شكنجه مورد در بحث ما فرهنگ در
 يدگيد بيآس مورد  در نمايي بعنوان شده ذكر نظريات به شود مي دعوت  مقاله
 باره در گفتگو و بحث به بتواند مقاله اين كه است  اميد. بنگرد شكنجه از يناش

     . زند دامن زمينه اين در گوناگون نظريات 
  

  سياسي شكنجه

 در كه موجودند متعددي هاي عرصه امروز جهان در كه است تأسف جاي
 خود همنوعان عليه انساني غير اَعمالي به خويش منافع حفظ براي افراد  آنها

 نشان  اند شده انجام شكنجه باره در كه تحقيقاتي نمونه، براي. زنند مي دست 
 غرب در  عمده طور به كه پرستي شيطان هاي گروه بين در شكنجه دهندكه مي
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 چرخه  در و مخدر، مواد فروش و خريد كاران اندر دست ميان در هستند،
 هاي زمينه  در شكنجه از استفاده اصلي هدف.   ٣است رايج خانوادگي خشونت

 كه آن دليل  به اما سياسي ي شكنجه است؛ درگير افراد كردن مهار شده ذكر
 كار به مخالفان  سركوب براي و مستبد هاي دولت رسمي ماموران دست به

 شكنجه . است متفاوت شد برده نام آنها از پيشتر كه مواردي با رود مي
 تخريب براي  آن از. است دموكراسي عليه موفق سالحهاي از يكي سياسي،

 از يكي . شود مي استفاده جامعه در وحشت و رعب رواج و اشاعه و فرد
 محيطي  تا است فرهنگ در تغيير ايجاد سياسي ي شكنجه ِاعماِل هدفهاي
 خويش جان حفظ و نفس صيانت خاطر به افراد آن در كه آيد بوجود

  .كنند پيشه خاموشي 
 شكنجه  توكيو در خود ۱۹۷۳ سال نشست در “پزشكي المللي بين ي جامعه” 

 كه ست رواني  يا و جسمي رنجي ِاعمال شكنجه”: كرد تعريف گونه ينا را
 يا افراد طرف از  خودسرانه و سيستماتيك منظم، بطور و عمد به ناپذير، توجيه

 اطالعات،  دادن به مجبور را فردي تا گيرد  انجام دولتي مأموران دستور به
 كه تعريفي  اصلي كانون همچنين،“ .كنند ديگر عمل هر يا  كردن اعتراف
 كه است  قرار بدين داد بدست شكنجه از ۱۹۸۴ سال در متحد ملل سازمان
 درد ايجاد  براي و عمد به دولت ماموران وسيله به كه است عملي شكنجه

  .گيرد مي انجام رواني يا جسمي شديد
 
 عظمت  و شدت بيانگر توانند نمي شكنجه قانوني تعريفهاي اين از كدام هيچ اما

 آوردن  وارد كه حالي در. شوند مي متحمل شكنجه قربانيان كه شندبا رنجي
 انسانيِت  كشاندن نابودي به آن نهايي هدف است، شكنجه اصلي ويژگي درد

 بوجود  قرباني دنياي در شكنجه اعمال با كه تغييري. است خود قرباني
 جسمي  آثار. گذارد مي ثير تا او روابط تمامي بر بوده، جانبه همه آيد،  مي
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 زجرش و شكنجه دوران يادآور عمر پايان تا بدربرده جان براي شكنجه
  .است 

  
  هاي شكنجه عارضه : ۱جدول 

         بالفاصلهبالفاصلهبالفاصلهبالفاصله دائميدائميدائميدائمي

ست  زخمهايي كه سالها جايشان باقي
هاي شكنجه  و قرباني را به ياد لحظه

اندازند، بيماري كليه، دردهاي  مي
مزمن، ميگرن، از دست دادن 

يه، فلج شدن عضو شنوايي، بيماري ر
  بدن
 

از كار افتادن كليه، شكستگي استخوان، 
نرمي استخوان، ورم كردن پا، كاهش 
شديد وزن، پارگي رگها، بيهوشي، عفونت 

 جسميجسميجسميجسمي خون، مرگ

افسردگي، اضطراب، بيقراري، 
خودكشي، كابوس، جهش به گذشته 

، انتظار حمله، مشكل در )فلش بك(
ياد گرفتن مباحث جديد، دشواري 

 آغاز كردن كارهاي نو، كاهش در
  حس شجاعت، نياز عاطفي شديد  

  

ي هيستريك، با خود حرف زدن، از  گريه
دست دادن تمركز فكر و اعصاب، كابوس، 
خودكشي، افسردگي، ترس و اضطراب، 
هذيان، شنيدن صدا و ديدن اشكالي كه 
وجود خارجي ندارند، از دست دادن 

 اعتماد به خود، بروز بيماري رواني

 روانيروانيروانيرواني––––روحيروحيروحيروحي

دوري گزيدن از جمع، ناتواني تحمل 
شركت در جمع بزرگ، اختالل در 
زندگي زناشويي، اختالل در روابط 
اجتماعي، دشواري در سازگاري با 
هر موقعيت جديد در زندگي از قبيل 

  موقعيت كاري
 

  دوري گزيدن از جمع

––––روانيروانيروانيرواني
 اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

  
 خود قرباني روي بر نجهشك  كه اي جسمي و رواني–روحي تأثيرات از برخي

 بدربردگان جان با مزمن بطور ديگر برخي و اند موقتي و بالفاصله گذارد مي 
 داده نشان)  ۱ جدول (زير جدول در تأثيرات اين از برخي. مانند مي باقي 



 ١٢گوهاي زندان شماره گفت   ٥٤

 تحقيق  نتايج از است ايمجموعه اينجا در شده ذكر موردهاي. اند شده 
 هايزندان در شكنجه از بدربردگان جان از گروهي آن در كه نويسنده، 

 همه جدول اين كه است يقين. اند داشته شركت ايران اسالمي  جمهوري
   .گيرد نمي بر در را شكنجه از ناشي  هاي عارضه

 و گذارد يم يباق بدربرده جان فرد يرو بر شکنجه که يراتيتأث به پرداختن
 ديبا همزمان. است برخوردار ياريبس تياهم از آن درمان جهت   در تالش 

 جدا شکنجه، از حاصل يدگيد بيآس يبررس در  که داشت توجه نکته نيا  به
  شکنجه از يناش عوارض در کنکاش و جامعه از بدربرده جان گرفتن نظر  در

 چارچوب از خارج را شده شکنجه فرد که شود يم موجب ،ييتنها  به او 
 به پرداختن يجا به و دهيد     است  يدگيد بيآس نيا باعث که  يبزرگتر

 يعيطب را هاآن اند، شده يا فاجعه نيچن وقوع به  منجر که يماريب  يها ستميس
  .ميبگرد فرد درون يماريب دنبال به داده،  جلوه

 حاصل يدگيد بيآس که ميباش آگاه امر نيا به است يرضرو نيا از گذشته
 تجربه بدربردگان نجا که است يدگيد بيآس اشکال از يکي تنها شکنجه از 
 دوران ران،يا در ياسيس يدگيد بيآس چارچوب در مشخص،   بطور.  کنند يم 
 تيوضع زندان، دوران هاتيتنب محاکمه،  ،ييبازجو و شکنجه ،يريدستگ فرار، 
 بدربردگان جان يبرا و ،يآزاد  از بعد دوران ،يآزاد طيشرا زندان، در يزندگ 

 و روابط دادن    دست از ،ياجتماع گاهيجا و تيهو دادن دست از د،يتبع  در
 آن دوباره يبازساز يدشوار و يزندگ و يخانوادگ و ياجتماع يها يوابستگ 
 بيآس عوارض که هستند شده بافته هم به يا رهيزنج همه و همه د،يتبع   در 
 يا حلقه چند رهيزنج نيا . کننديم تردهيچيپ را شکنحه بهتجر از يناش يدگيد 

 به صرف پرداختن از را ما که کند يم ميترس    را يدگيد بيآس از يريتصو
 يايزوا مهه به   يدگيرس و يبررس و داشته، باز او شکنجه تجربه و فرد 
 ،ياسيس  ،يخيتار يها شهير در کنکاش و مداوم و ياهيال چند ده،يچيپ بهتجر 



 

 ٥٥   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 الزم منظور  نيهم به. دهديم قرار کار دستور در را آن ياجتماع   و يفرهنگ
 .ميبپرداز  ياجتماع يدگيد بيآس مفهوم    به اختصار به نجايا در که است
 

 اجتماعي ديدگي آسيب و ، رواني ديدگي آسيب ديدگي، آسيب

 شخصي از كه هنگامي. است »ديدن آسيب «معني به  trauma  لغتي ريشه
 عضوي هك رود مي گمان چيز هر از پيش است، ميان در سخن »ديده آسيب«  
 يا »ديدگي آسيب «بحث روانشناسي علم در اما. است ديده صدمه او بدن از 
 كه  شود گفته سخن اختالالتي باره در كه گردد مي مطرح زماني »رواني ضربه«  

 هايديدگاه و روابط ها، توانايي احساسات، در ناگوار ي حادثه يك اثر بر
 بنا حادثه، اين. باشد آمده ودبوج پيرامونش دنياي به و خود به نسبت انسان 
 هايي نگراني و فشارها وراي آن شدت و است بيني پيش غيرقابل تعريف، به 
 مورد در. دارند كار و سر آن با شان ي روزمره زندگِي در افراد كه است 
 رواني ديدگي آسيب اما تبعيد و فرار زندان، شكنجه، چون هايي تجربه 
 كه است الزم تريجامع تعريف رابطه اين در بنابراين. است ناكامل توضيحي 
 اين در بردگان بدر جان كه باشد ناگواري پي در پي حوادث عمق بيانگر بتواند 
  .اندكرده تجربه موارد 
 كه اين با كه دهد مي اجازه ما به نو اي مقوله عنوانه ب »اجتماعي ديدگي آسيب« 
 او  كنيم، مي نگاه شكنجه و نزندا مثل شرايطي  اصلي قرباني عنوان به فرد به 

 دنبال  به ما مقوله اين به تكيه با  كه معني اين به. نبينيم جامعه كل از جدا را
 در  جامعه و فرد رابطه چگونگي و ماهيت به بلكه نگشته فرد در بيماري

  جامعه از عضوي عنوان به را فرد  كه تجربياتي به و اجتماعي چارچوبي
 پي اي تاريخي هايواقعيت به تا كنيم مي نگاه دهد مي قرار خود تأثير  تحت 
  .اند آورده وجود به را ديدگي آسيب اين كه كنيم، برخورد هاآن با و ببريم 
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 آيد، مي وجود به غيرمنتظره ي واقعه يك اثر بر كه رواني ٌ ضربه خالف بر
  تنها نه كه است ناگواري پي در پي حوادث ي نتيجه اجتماعي ديدگي آسيب 
 حاكم سيستم ٌ وسيله به توانند مي بلكه نيستند، بيني پيش غيرقابل اًلزوم 
. شوند تحميل جامعه بر سيستماتيك طوره ب و باشند شده هم ريزي برنامه 
 اساس  بر كه است روابطي با فرد طبيعي برخورد نتيجه اجتماعي ديدگي آسيب 

 بنابراين . آيد مي بوجود حكمفرما استبداد از ناشي و انساني غير شرايطي
 غيرطبيعي  طبيعِي باصطالح وضعيت  يك از جزئي اجتماعي ديدگي آسيب
 به كه دهند مي نشان  شرايطي به نسبت طبيعي العملهاي عكس افراد يعني. است

 انسان طبيعي زندگي از  جزيي و آمده وجود به حاكم استبدادي سيستم خاطر
 پيروي نام زير را خود  فرزند مادري مثال، عنوانه ب. باشند نبايد و نيستند ها
  .دهد مي تحويل نظام مأموران به دين از

 بلكه ديده، آسيب فرد درمان تنها نه اجتماعي ديدگي آسيب درمان براي
 زيرا شود، مي ديدگي آسيب اين بروز باعث كه است الزم شرايطي  به برخورد 
 مزمن ديدگي يبآس اين تنها نه شرايط اين ماندن نخورده دست صورت در 
 يكي نمونه براي. دهد مي قرار خود تأثير  زير را بعدي هاينسل بلكه شود مي 
 حيثيت اعاده جامعه، و فرد درمان جهت در برداشتن قدم براي ضروريات از 

 بر مبني اخباري شيوع قبيل از (رواني جنگ وسيله به كه است هاييخانواده  به
 شدن زنداني و) ۱۳۶۰ دهه هايسال در مجاهد دختران اعدام از قبل عقد 
  .دادند دست از را شان اجتماعي روابط و معاش منبع آبرو،  خود فرزندان 

 
 اجازه  ما به  ديدگاه اين از سياسي خشونت از ناشي ديدگي آسيب به نگرش

 است  كننده محدود شرايط به مربوط كه ديگري پديده مورد در تا دهد مي
 نكرده مكث زندان و شكنجه تخريبي آمدهاي پي يرو بر تنها و بپردازيم

 بها آنان ايستادن پا روي دوباره توانايي يا هاانسان  ٤پذيري واگشت به بلكه 
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 وخيمتركنند، را ديدگي آسيب خاص شرايط بعضي است ممكن اينكه با. دهيم 
  . بدهند سوق رشد سوي به را انسانها كه است ممكن هم همانطور 

 

   پذيري واگشت

 ميان  از كه مفهومي ،٥ديدگي آسيب روانشناسي در ست مفهومي پذيري واگشت
 كه  هستند مشكالتي و هاسختي فراسوي كه خيزد برمي زندگي در وقايعي
 فرد به دليل همين به و كند تجربه را هاآن است ممكن روزمره بطور انسان

 سخت رايطش كه جايي در رو همين از. آورد مي وارد شديد و مهلك فشاري 
 مفهوم اين از استفاده و ندارد جايي پذيري واگشت نيستند موجود فشار  و

 اشتباه و معني بي عادي مسايل به شخص برخورد و موقعيت توضيح  براي
 زندگي متفاوت طريق سه به بدربردگان جان  ٦)۱۹۹۲( بيكر گفته به . است
 و ،)اداپتيو ( ٨انطباقي ،)نگاتيو(  ٧منفي: از عبارتند كه برند مي پيش  را خود

  ).كانستراكتيو(     ٩سازنده
  كه است اي فردي و اجتماعي عملكرد نمايانگر منفي نوع از بدربردگي جان

 اين. كند مي   (inhibit) مهار را برده بدر جان اجتماعي كاركردهاي 
 خود يدگيدبيآس منفي هايبخش دام به را شده شكنجه  شخص رفتار

 اكسترم (١٠ افراطي خودخواهي و خودبيني سلوك به عموالًم  و اندازد مي
 فرد زندگي هاي جنبه تمامي بر يدگيد بيآس آن در كه انجامد مي  )اگوتيزم
 تجربيات باره در گفتگو مورد در يا فردي چنين نتيجه در. كندمي پيدا   تسلط

 مورد رد كه كند مي تبديل تابويي به را آن يا دهدمي خرج به افراط  ناگوارش
 منفعل بسيار معموال افراد اين. گفت نبايد سخني و كرد نبايد اي اشاره  حتي آن

 خشونت ديگران با شان شغلي يا خانوادگي روابط در ديگر سوي از يا هستند 
 با آنان روابط كه شود مي باعث رفتاري چنين. دهندمي خرج به زياد 
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 شده  خالي اجتماعي روابط از انپيرامونش رفته رفته بوده، زا تنش اطرافيانشان 
  .بيابند تنها را خود و
 كه رسد مي نظر به آن در كه است نوع آن از انطباقي نوع از بدربردگي جان  
 با  اما است، كرده پيدا دست ثباتي با سازگاري به شغلي و شخصي نظر از فرد 

 ماهيتي  ايدار بنيادي بطور هنوز  انطباق اين كه ديد توان مي نزديكتر مشاهده
 برده بدر جان . است) سروينگ- سلف (خودياور و) سانتريك اگو (  ١١مركز خود

 تمامي خصوصه ب  گذشته، روابط تمامي تا كند مي تالش واقعي بطور انطباقي
 حفظ چون  عنواني زير او. كند بازسازي داده دست از زماني كه را آنچه

 چنين عملكرد يا انديشه .كند مي توجيه را رفتاري چنين فرهنگ
 فاميل فرد، خود كه رود نمي يايدگيد بيآس از فراتر اي ذره اي بدربرده جان 
 يا خود گروه براي تنها را  عظيمي انرژي او. است كرده تجربه اش جامعه يا 

 بر كه ستمي با رابطه در كه حالي در برد مي كاره ب خود كشور با ارتباط  در
 با. زند نمي عمل به دست و گزيند مي وشيخام شود مي وارد ديگر هايگروه 
 ولي  اند موفق افرادي شخصي و شغلي نظر از افراد اين كه آيد مي نظر به اينكه 

 يا انساني عميق روابط ايجاد راه در را خود ناگوار تجربيات اند نتوانسته
  .گيرند كار به بشر حقوق جهاني و همگاني پاسداشِت براي تعهدي 

 
 شودمي  گفته يدگيدبيآس به واكنشي نوع آن به سازنده نوع از بدربردگي ن جا
 روي  كه كند مي كسب خردي و دانش خود ناگوار تجربيات از فرد آن در كه

 برده بدر جان  كه رسد مي نظر به. گذارند مي تأثير مثبت بطور او روابط تمامي
 با يهمدل  و درك قابليت و انساني عميق هايحساسيت واسطه به سازنده
 معني اين  به نه آيد، مي كنار خويش يدگيد بيآس با ديگر هايانسان موقعيت

 تجربياتش  از كه مفهوم اين به بلكه كند فراموش را ناگوارش تجربيات كه
 بهره اي انساني  غير اعمال مورد در دادن آموزش همچنين و گيري درس براي
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 مرتكب ديگر هاينسانا  عليه خاص شرايطي در هاانسان برخي كه گيرد مي
 مختلف هايحركت در غالبا  شان، شخصي سرشت به بنا افراد اين. شوند مي

 شركت سياسي مستقيم فعاليت  يا هنري كارهاي نويسندگي، قبيل از اجتماعي
 درجات خود از و هستند روان سالمت  از برخورداري  نمايانگر اينان. كنند مي

 نشان را شرايط با انطباق و روحي ازگاريس  اجتماعي، رفتار و كاركرد باالي
  .دهند مي
-بيآس قعر در ديگر برخي و پذيرند واگشت هاانسان از برخي چرا كه اين

 تجربيات منفي هاي جنبه با برخورد توانايي و زده پا و دست خود يدگيد
 از بسياري. دارد ادامه همچنان روانشناسي  در كه است بحثي ندارند را  خود

 مثال، بطور. دانندمي چندگانه را پذيري واگشت ي ريشه علم اين محققين 
 شخصي  سرشت نفس، عزت فردي، شخصيت  ١٢»آمريكا روانشناسي ي جامعه«  

 جمله  از را ١٣ او ٌ پروراننده و كودكي در فرد بين دلبستگي و پيوند نوع و
. كنند يم  بازي اي عمده نقش ناگوار وقايع به واكنش در كه داند مي تأثيراتي
 جمهوري  هايزندان بدربردگان جان باره در زمينه اين در نويسنده تحقيق

 جمله  از جمعي، باورهاي در پذيري واگشت منشِأ كه داد نشان اسالمي،
 افراد  پذيري واگشت آن، بر مضاف. است بيني جهان و خانوادگي اعتقادات

 و بشر  حقوق تروسيع زمينه به ايشان گروهي عقايد تبديل شكل به را خود
  .داد بروز) ترنسندنس ( ١٤فراسويي نام به مفهومي

 كه است افرادي مورد در كه كنيم مي اشاره پژوهش از بخشي به ادامه در
 دسته ب نتايج است اميد. شد پذير امكان آنان شركت با بحث مورد تحقيق 

 گامي و پذير واگشت هايانسان پرورش جهت در باشد كمكي بتواند  آمده
 بدربردگاني جان حال بهبود براي جمعي و فردي منابع از استفاده راه  در باشد

   .انگارندمي ناممكن را خود آميز فاجعه تجربيات  از  گذر كه
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  زندان در مقاومت

 در افراد پايداري در ديگران انتظارهاي به پاسخ و خود از انتظار. انتظارها
 چارچوب در كه، آموزد مي ما هب امر اين. كرد بازي اي عمده نقش  زندان

 چون هايي فاجعه برابر در مقاومت توانايي ايران، در سياسي يدگيد  بيآس
 براي. خيزد برمي گروهي/اجتماعي و خانوادگي انتظارهاي از شكنجه  و زندان
 فكر افکنيد مي نظر كه خود گذشته به «كه پرسش اين به پاسخ در  نمونه،

 و زندان تجربيات وجود با كه اند كرده كمك شما به عواملي چه  كنيد مي
 چنين تحقيق در كنندگان شركت از يكي »بمانيد؟ باقي اميدوار هم  باز شكنجه

   : گفت
 اعتقادي  آن اصطالح به كرد، كمك من به زندان در كه عواملي از يكي واقع در
 اصطالح به  مسائل به اعتقادم عدم آن مقابل در و داشتم علم به من كه بود

 من در عدالتي بي  با قوي ضديتي همچنين. بود چيزها اينجور و الطبيعه ماوراء
 دانستم مي من و داشتند  من از ديگران كه بود توقعي ديگر عاملي. داشت وجود

 من روي ها خيلي بيرون در  كه ميدانستم من يعني. دارد وجود توقع اين كه
 بخصوص. نشوند ميدناا  اصطالح به كه ميخواستم من و كنند مي حساب

 اثر من روي خيلي مسئله اين  و دارد من از را توقع اين من همسر كه دانستم مي
 البته و. باشد سرشكسته اصطالح به  من به راجع او كه خواستم نمي كه داشت

 دارد خودش از كال كه توقعي و دارد  آدم كه تجربياتي مسئله اين كنار در
 كه داشتم خود از را توقع اين من كه است  اين حقيقت يعني. است مؤثر خيلي

 را سرم نميتوانم ام زندگي همه در ديگر بخورم، شكست  مسئله اين در اينجا اگر
 و باشم توانم نمي اي عادي آدم من ديگر كه دانستم مي  يعني. كنم بلند
 كرد كمك مورد اين در ام فردي خصوصيات يعني. باشم جور  آن خواستم نمي

   . داشتند من از ديگران كه توقعي و داشتم اًواقع كه عتقاداتيا  اضافه به
 اي جمعي باورهاي اجتماع در خود جايگاه و تجربيات اساس بر ها خانواده

 اساس  بر خانوادگي معيارهاي. آفرينند مي شان جامعه و پيرامون جهان درمورد 
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 جمعي  باورهاي اين گذشته، اين از. گيرند مي شكل جمعي اعتقادات همين
 مجهز اي يافته سازمان تجربيات و وحدت، يكپارچگي، به را خانواده

 بهره مثبت بطور آن از كرده درك را ناماليمات بتوانند آن اعضاي تا نمايند مي 
  .گيرند 

 گر نمايان شد آورده اين از پيش كه مثالي. خويش عقايد به قاطعانه پايبندي
 و پايداري در نوع، هر از ولوژي،ايدئ به قاطعانه پايبندي كه است نقشي 
 در باوري هاي سيستم .كند مي بازي ناماليمات برابر در مقاومت 
 ميان مقايسه در مسئله اين. كنند مي ايفا مهمي بسيار نقش پذيري واگشت 
 ميان همچنين و تركيه در عادي و سياسي ١٥ شده شكنجه زندانيان 
 ديده  ١٦اند بوده زنداني ها نازي هاي اردوگاه در كه يهودياني و هاماركسيست 
 با  توانند مي كه است خود تجربيات در معاني كردن پيدا با ها انسان. است شده 

 در  معاني به يابي دست اين و شوند روبرو زندگي هاي سختي و ها نابساماني
 دنياي  گذشته، هاي نسل تجربيات بر تكيه با ها سختي و ها نابساماني ميان

 انجام  كه است فرهنگي و ايدئولوژيك مذهبي، باورهاي و ف،اطرا اجتماعي
    . است پذير

. زندان از بعد بدربردگان جان نظريات در تغييرات به است مربوط. دگرگوني
 بارها شان زندگي مختلف مراحل در افراد اين نظريات كه اين با بنابراين 
 از بعد يراتتغي مشخص طور به مفهوم اين است، گرفته خود به نو شكلي 
  :آيد مي زير در كه است هايي مضمون شامل مقوله اين. گيرد مي بر در را زندان 

 ماوراي به را او تواند مي انسان تخيل. ناماليمات دركشاكش فردي رشد
 تصورش در تا كند كمك او به و برده فرسا طاقت و دشوار هاي موقعيت 
 شرايطي با نحو بهترين به راه اين از تا بپروراند خود براي جديد امكاناتي 
 در كه دارد را اين توانايي انسان كه وقتي. كند نرم پنجه و دست بار مصيبت 
 سازنده موقعيتي همزمان آور شكست يا سخت آميز، فاجعه موقعيتي گيراگير 
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 جويد، بهره تغيير و رشد براي قوي اي انگيزه عنوان به آن از و ببيند 
 بدربردگان جان مورد در قابليت اين. كند مي پيدا برآمد پذيري واگشت 
 شركت از يكي مثال براي. شد مشاهده بحث مورد تحقيق در كننده شركت 
   :داد توضيح چنين كنندگان 

 هايشبرنامه. داد نشان را گل يك تصوير تلويزيون. بود تلويزيون شب آخر ،... 
 عبادي  از كه كرد پخش تار سه تكنوازي يك بعد. ميكرد تمام جوري اين را

 من يعني. بوديم  شده ميخكوب جور همين بند همه بعد. اصفهان دستگاه در بود،
. ام پي و رگ در  شد آوا صدا آن مثال رفت، كرد، اذيتم آنقدر صدا اصال خودم
 اينجا از ما اگر گفتم  خود پيش. بود خوش خيلي لحظه آن در صدا آن من براى
 بسيار. نه يا بياوريم در توانيم مي  را صدا اين يمببين رويم مي رفتيم، بيرون سالم
 سر ،)دهم مي انجام (بيرون ام آمده االن  كه كارهايي از يكي. شدم صدا آن محو
 آن البته رفتم، كالس ماهي چند  رفتم، صدا  اين دنبال. بود گيري معركه پيري
 تار سه يك بعد و رفتم تار سه كالس بهرحال  ولي نيامد، در هيچوقت صدا

 كه اين ضمن ...گذاشتند مراسم ها بچه كه  جاهايي برخي اتفاقا ...گرفتم
 توضيح برايشان را داستان همين البته. زدم برايشان  هم ساز كردم، سخنراني

 من ساز شنيدن براي هم شما زنم، نمي اي حرفه ساز  من آقا، كه گفتم. دادم
   .ست اطرهخ يك يادآوري اين بهرحال ولي  ايد، نيامده اينجا

 طاقت هايموقعيت به پاسخ در كه است مفهوم اين نمايانگر شده ذكر مثال
 و اند پيدايش و رشد قابل جديد منابعي كنند مي محدود را انسان كه فرسايي 
  .است پذيري واگشت عين خود اين 

 تغييراتي با رابطه در مضمون اين. بشر حقوق مسائل به نگرش در نظر تجديد
 گفتگوي طرِف افراد كه اين با. آيند مي وجود به افراد نظريات در كه است 
 حقوق براي مبارزه و اجتماعي عدالت مسئله به خود اعتقاد سر بر پژوهشي 
 روي  از زندان، از آزادي از پس يعني بار، اين شان موضع ماندند باقي هاانسان 

 آنان . داشت شخصي  حالتي ديگر بار اين شان انتخاب و بود بيشتر اطالعات
. دانستند نمي  بيداد عليه بر مبارزه در شركت الزمه ديگر را فرد كردن قرباني
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 مشخص گروهي  با انطباق روي از صرفاً نه داشتند برمي بار اين كه هاييقدم
 خشونت به  دادن پايان و ها انسان همگاني حقوق از حمايت براي بلكه

   :گفت  چنين تحقيق در انكنندگ شركت از يكي مثال براي. بود سياسي
 كه ميكنم  فكر هستم، اينجا ام، مانده زنده كه االن كه است اين من تالش كال... 

 رفتند مي بايد كه  ندانستند خودشان و رفتند كه انسانهايي قبال در دارم اي وظيفه
. رفتند آرمانهايشان  تمام با آرزوهايشان، تمام با بهرصورت ولي. رفتند نمي يا

 مثال شكل به نه آنها،  راه در كه دارم را وظيفه اين هم االن كه كنم يم فكر
 آن حاصل ها، تجربه  آن حاصل كه نمودي بعنوان بلكه صرف، سياسي
 من. گذشت چه ما بر  رفت، چه ما بر اصطالح به كه بكنم بيان هاست، زندگي

 آن تمام ها، سختي آن تمام فشارها،  آن تمام نتيجه يعني جديد، هستم موجودي
 توانستيم نمي حتي... كردند، مي اعدام و  بردند مي را ها بچه.  شبهايم و روزها

 در ماند،مي ما ذهن در فقط ...بگيريم برايشان مراسمي  مثال يا ببريم، را اسمشان
 اين تالشم تمام و. هستند خاطرمان در هاآن همه هم االن. ماند مي ما خاطر
 هايشان، آرمان اصطالح به براي باشم، ها نهما خدمت در مثال  كه است

 مثل يا نشود، شكنجه و نشود اعدام آنها مثل كسي ديگر كه اين براي  تفكرشان،
  .نشود شكنجه خودم 

 هويتي پايه مشترك و فردي صورت به تاريخي حافظه. تاريخي حافظه
. است سياسي خشونت قربانيان خاطره حافظ و يادآور كه است  جمعي

 مبارزه حقانيت تا دهد مي اجازه خاطرات اين از نگاهداري  و يادآوري
 حافظه. شود بازسازي عدالت برقراري و ها انسان  حقوق براي قربانيان
 وسيله بدين كرده، تسهيل  را آنان هاي خانواده و قربانيان  نام بازسازي تاريخي

 همگاني بطور دبتوان جامعه تا رساند مي اثبات به دوباره را  آنان شرف و اعتبار
 از حمايت براي تاريخي، حافظه همچنين،. بردارد قدم يافتن  ترميم سوي به

 و بشر حقوق نقض به دست كه را هايي دستگاه و اشخاص  آينده، هاي نسل
 هاآن پاسخگويي خواهان و اند د مي مسئول اند زده بشريت  برعليه جنايت
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 چنين تاريخي حافظه ردمو در پژوهش در كنندگان شركت  از يكي. شود مي
  :گويد مي

 جامعه  نخبگان گفت شود مي كه دگرانديش، هايانسان از نسل دو بر آنچه...  
 هفت و  شصت سال در بزرگ كشتار ماجراي فرازش مهمترين و رفته، بودند،

 با. هستم ماجرا  اين ي زنده شاهدان از يكي من. نشود فراموش بايد است، بوده
 صداي با بايد گفت،  بشود كه هرجايي كه مسئولم ودم،خ مشاهدات به توجه
 بوده زندانيان هايلب بر  سكوتي مهر. گفت جانبه همه و گفت فاش گفت، بلند

 آرام آرام. اند كرده باز را  مهر اين كه نيست بيشتر سالي چند اكنون. است
 نداني،ز افراد تعداِد به . شود مي باز دارد يخشان. كنند مي بازگو را ماجراها
 اين ادعاي من. باشند واقعي  توانند مي هاآن همه. دارد وجود شهادت و روايت

. است شهادت كاملترين هفت و شصت  ماجراي از مثال من شهادت كه ندارم را
 سال همه آن از بعد االن كه است همين براي ... . است شخصي روايت يك اين
 قدرت، در موجود فعال ريانج دو از كسي هنوز  گذرد مي بزرگ كشتار از كه

 جنگ پايان در اند نگفته هنوز. است نزده حرف  كشتار آن به راجع كلمه يك
 صلح گشت، برمي جهاني ي جامعه به داشت ايران . گرفتند را تصميم آن چرا
 چهار بياييم كه گفتند را تصميم  اين چگونه. شد مي پذيرفته  قطعنامه شد، مي
. بودند ماجرا اين در فعلي، طلبان اصالح از بعضي تيح. بكشيم  را هزارنفر پنج
 كه معتقدم هم من. كنند مي تغيير  آدمها كه گفت شود مي شكلش  بهترين در

 آن چرا بگويند بايد آنان ولي ايم؟ نكرده تغيير ما خود مگر. كنند مي تغيير  آدمها
 تضميني هچ انديشند، مي ديگر اي گونه كه االن و. انديشيدند گونه آن موقع 
 بلكه  ماست، خود براي نه اين. نشود تكرار سابقشان فكر فردا كه دارد وجود 

 فردا هاي بچه سر بر بال اين اميدوارم يعني. گويم مي فردا نسل براي حداقل
 پيشين سياسي  زنداني عنواِن به خودم صنفي ديد ي زاويه  از حداقل من. نيايد
 زيرا است، الزم. باشد  داشته وجود گارانتي يك تواند مي گويم مي و كنم مي نگاه
 اند نكرده علني را ها بچه اين  قبر هنوز. ..هستيم فراموشكاري ملت ما گويند مي

 خودم حد در كه است اين من  ي وظيفه... كردند را كار اين چرا اند نگفته هنوز
 در هنوز ها بچه از خيلي ي وصيتنامه . نشود فراموش موضوع اين بكوشم

 ي وظيفه نيست، من ي وظيفه فقط  آنها ياد  داشتن نگاه زنده.  است من  ي نهسي
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. ... بشود فراموش موضوع اين نگذاريم كه  ماست ي وظيفه. هست هم تو
 پيرمرد برايش بيايد، وسط به كه  منافعش پاي  كه داد نشان اسالمي جمهوري

 فرقي هيچ ساله ۱۵ مجاهد يا ساله ۱۴ مثالً اقليتي  جوان با ساله ۸۵ بهايي
- انسان معرفتي شاقول خط طبق بر يعني. ديوار ي سينه گذارد مي  را همه. ندارد

 دگرانديش انسان اندركاران، دست ي بقيه و خميني آقاي مثل ايدئولوژيك  هاي
 ماجراهاي  آن خواهم نمي من ...باش نيست به يا بشود تبديل باماباش به بايد  يا

 داشته توان  و بتوانم كه قدر هر من. باشم خيال بي و كنم فراموش را گذشته
 بار ها ده تكرار از  شوم نمي خسته. كنممي تكرار را ماجراها اين سال هر  باشم،

 نه اسمش ديگر  كه است چيزهايي از يكي اين. مسائل اين ي باره صد و
 از. هست و بوده من   زندگي از بخشي كه است جهتي بلكه انقالبي، ي وظيفه

   .شوم نمي خسته كار ينا
 كه  است مقاصدي و معاني داراي بدربرگان جان از گروه اين فرارونده عقايد

  آميز فاجعه  تجربيات مورد در نوع اين از تفكر. گذارد مي قدم شخص فراسوي
 تسلي و داده روشني  و شفافي شانزندگي به بخشيده، انگيزه افراد اين به خود

  .است آنان عذاب بخش
 بود اين شكنجه مورد در مذكور تحقيق نتيجه از بخش اين ي ارائه از هدف

 كرده آشنا اجتماعي ديدگيآسيب و پذيريواگشت مفاهيم با را خواننده  كه
 برخورد چگونگي و شكنجه از بدربردگان جان مسائل به نو نگرشي زمينه 

 طرخا به كه است آن مهم. شود فراهم آميزشان فاجعه تجربيات با  آنان
 رسيدگي از ناپذير جدايي اما الزم امري شده شكنجه فرد درمان كه  بسپاريم

 را بازمانده يدگيد بيآس كه است اي تاريخي و سياسي اجتماعي  شرايط به
 و كند اختيار بيطرفانه موضعي تواند نمي درمانگر راه اين در. كند مي  احاطه

 چنان آن كه حقايقي اثبات براي است گامي بدربرده جان با او  همراهي
 بخاطر بايد درمانگر. عاجزند هاآن گفتن از بدربردگان جان  كه اند فجيع

 جويي عدالت و گردند مي عدالت دنبال بدربردگان جان  تمامي كه بسپارد
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 باورش كه كند مي احساس بدربرده جان كه شود  آغاز يي جا در تواند مي
   .دارند
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    معرفت دو نيابم يناهماهنگ و شکنجه، انسان، ٤

  دکتر نورايمان قهاري: از
 

 از يبرخ يبررس در است يتالش ديدار رو شيپ که يا نوشته :مقالهمقالهمقالهمقاله    دربارهدربارهدربارهدرباره    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح
 شکنجه، و  زندان  طيشرا در يزندان کشاندن شکست به در که يروان يساختارها 

 و اشکال به که هستند  يا ياسيس انيزندان مقاله نيا موضوع. کنند يم يباز نقش
 اي شسته دست خود مواضع از زندان  در کامل، اي يمقطع طور به متفاوت، درجات

 دهينام تواب را آنان ياسالم يجمهور ميرژ  و اند، کرده يهمکار زندانبانان با
 يريپذ کيتفک و يبند ميتقس از نگارنده آنکه وجود با  است، حيتوض به الزم. است

 پرداخت نخواهد زاتيتما نيا به مقاله نيا در ،است آگاه انيزندان  از گروه نيا انيم
 رامونيپ  ،يروانشناس حوزه در ،يپژوهش يها افتهيباز مورد در حيتوض به  صرفا و
   .کرد خواهد بسنده  مسئله نيا

  
  شکنجه 

 خود در توكيو شكنجه را ۱۹۷۳ در نشست سال » بين المللي پزشكيعهجام«
ست كه   رنجي جسمي يا روانيشكنجه ِاعمال«:  کنديماين گونه تعريف 

 سيستماتيك و خودسرانه از طرف افراد يا به دستور ،ناپذير، به عمد توجيه
گيرد تا فرد را مجبور به دادن اطالعات،   انجام شان مأمورانها و بدستدولت

 همچنين، كانون اصلي تعريفي كه سازمان ». كنندييا هر عمل ديگر، اعتراف
 شكنجه :د بدين قرار است دهيمشكنجه بدست  از ۱۹۸۴ملل متحد در سال 

 به عمد و براي ايجاد درد شديد ،عملي است كه به وسيله ماموران دولت
  .گيرد جسمي يا رواني انجام مي
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 "تعريفهاي قانوني" از آن است که ي شکنجه شدگان اما حاکبهت تجريواقع
 يااجعهن فيچننجي باشند كه قربانيان  رتوانند بيانگر شدت شكنجه نمي
به آوردن درد  در حالي كه ويژگي اصلي شكنجه وارد. شوند متحمل مي

 انسانيِت  ويت فردي شخصقرباني است، هدف نهايي آن به نابودي كشاندن
آيد، همه   وجود ميه عمال شكنجه در دنياي قرباني بتغييري كه با ِا. ستوا

ا پايان تمي شكنجه  آثار جس، وگذارد ثير مي  تاشجانبه بوده، بر تمامي روابط
١٧.و زجرش است  يادآور دوران شكنجه با جان بدربرده همراه بوده وعمر

  

 ي كه شكنجه بر اساس آن عواقب تخريبي خود را به بار مييزم هايمکان
ح آنها خواهم پرداخت، مشابه همان يآورد، و من در صفحات بعد به توض

ي از قبيل آدم ربايي و ع ديگري هستند كه زيربناي تاثيرات فجاييزم هايمکان
 توان گفت ين جهت، ميبه هم.  دهنديل ميتجربه اردوگاه هاي مرگ را تشک

 و مداومند، ويژگي هايي ي در پي که پيکه تجربيات تكان دهنده و ناگوار
.  مي شونديروانِي همسان- مشابه داشته، باعث بروز واكنشهاي جسمي

 دهند که داشتن  چند يم ين گواهي تا به امروز بر ايقات روانشناسيتحق
رواني پس - جسميي چگونگي بروز واكنشهايم بر روي مستقي تاثيريژگيو

،   ١٨يدگيب دينه آسيشيپ:  ها عبارتند ازيژگين ويا.  گذارندياز سانحه م
، و  محيط اجتماعي و يفرهنگ-ياسي، چهارچوب س١٩يمعناي دروني و ذهن

 از آسيب ديدگي يوارض ناشن، عيبنابرا. ع ناگواريفردي مربوط به وقا- ميان
رند كه بين عوامل بيولوژيك، رواني،  ي پذير مياز روابط پيچيده اي تأث

  .  انسان موجودنديات شخصي، و  تجربيفرهنگ- اجتماعي
 از موارد، اسارت ياريد، دربسي گوي مييکاي، روانشناس آمر٢٠ث هرمنيجود

 را ي خشمينقربا.  شودي ميت قربانير در شخصييدراز مدت باعث بروز تغ
ن ي ايزي تواند به زندانبان نشان دهد متوجه خود کرده و درون ريکه نم

ان اسارت يد، قرباني گوياو م.  کندي در او بروز ميخشم به شکل افسردگ
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 يم" عارضه بعد از سانحه "ي مکرر دچار نوعيدگيب دي و آسي طو النيها
ش يت بياس چون حسيگريت، عوارض دير در شخصييشوند که افزون بر تغ

، و يفرد-انيرات فوق العاده در روابط ميي، تغياز حد، دلهره مداوم، نا آرام
  .ردي گي را در برميت در ابتکار و نوآوريمحدود

 

 يدگيب دي آسي، که متخصص در روانشناس٢١به گفته ساپِِرتا و وان ِدركُلك
و  واقعه آسيب زا اين است كه مكانيزم هاي رواني يژگيهستند، عملکرد و و

 كنار آمدن و مقابله با مشکالت را در قرباني خود از کار يجسمي الزم برا
رد كه منابع دروني ي گي صورت مي در حاليدگيب ديجه، آسي اندازد؛ در نتيم

 خارجي كافي نبوده و يموفقيت آميز با تهديد فرد براي مقابله يرونيو ب
،  پيوند ناشي از ،  پيوند ناشي از ،  پيوند ناشي از ،  پيوند ناشي از ٢٢ههههغير قابل درك بودن،  پيوند متالشي شدغير قابل درك بودن،  پيوند متالشي شدغير قابل درك بودن،  پيوند متالشي شدغير قابل درك بودن،  پيوند متالشي شد. . . . ناتوان مي شوند
 وقايع آسيب زا يه ايزم پاي چهار مکان و اجتناب ناپذيري و اجتناب ناپذيري و اجتناب ناپذيري و اجتناب ناپذيريآسيب ديدگي،آسيب ديدگي،آسيب ديدگي،آسيب ديدگي،

هستند که ماهيت حاد آسيب ديدگي، و  به طور مشخص، تأثير توانكاه تجربه 
ن ي عملکرد ايح و چگونگيدر ادامه به توض. شكنجه را توضيح مي دهند

  . ده خواهم پرداختيچيزم پيچهار مکان

افتن ي غير قابل درك بودن به معني عدم توانايي فرد در ....درک بودندرک بودندرک بودندرک بودنر قابل ر قابل ر قابل ر قابل ييييغغغغ
 متعارف معلومات ه است كه خارج از محدودي ناگواريدادهاي رويمعاني برا

اين . انسان بوده و قابل تلفيق  و يكپارچه شدن با تجربيات روزمره او نيستند
دي بخاطر ز تا حدويات فاجعه آمي تجربي برايدا کردن معاني در پيدشوار

  .باورهاي فرد نسبت به خود و جايگاهش در جهان است
 به آن ي اجتماعي است که در روانشناسي باوري انسان به سويعيش طبيگرا

٢٣"جهان عادل "يهفرض
ن ين بار توسط ملويه، که اولين فرضيا. نديگويم 

 دهد که يح مين باور را توضي اي شد،  کشش انسان به سوي معرف٢٤ِلرنر
 شودحقشان يدشان ميمردم هر آنچه که عا" ست امن و عادل و ينجهان مکا
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 نگاه جامعه، هر فرد مسئول اتفاقات، از يهه، از زاوين فرضيبر اساس ا". است
  .  ندي آيش ميش پي است که برايي هايجمله نابسامان

ن ي که چني دهند افرادي ميگواه" جهان عادل "يهقات در مورد فرضيتحق
.  افتندي افراد بد اتفاق ميع بد تنها براين باورند که وقايا دارند بر يشيگرا

 قرار ي که مورد تجاوز جنسيزنان: "ل باورها عبارتند ازين قبي از ايينمونه ها
 که از شوهرانشان يزنان" "ک کننده به تن دارند،يرند مسلما لباس تحري گيم

-يض ميه مر کيکسان"ا ي"  انجام داده باشند،يد کار بدي خورند بايکتک م
  ." شندي خويضيشوند خود موجب مر

ن يش انسان نسبت به چنيل گرايدهد که دليح ميتوض" جهان عادل "يهفرض
ش يگرا. افتيع يت از فجاياج او به حس مصونيتوان در احتي را مييباورها

، " هستميرا انسان خوبيع بد مصونم، زي و وقاي عدالتيمن از ب"ن باور که يبه ا
ن يتجربيات مهلک و طاقت فرسا اما ا.  آورديت بوجود ميمندر فرد حس ا

 ها را در هم يت را مخدوش کرده، توانايي فرد در مقابل نابسامانيحس مصون
 ش و درجهيدايروند پدر  ي از عوامل اساسيکينقض باورها .  شكنديم

  . استيدگيب ديآس
ي نسبت به  پس از رودررويي با خشونت، بدرفتاري، و بي عدالتي، ديد قربان

 به عنوان مكاني - ، و به جهان - شكست ناپذيري به عنوان موجود-خود 
ن بوده باقي يش از اي، هرگز نمي تواند ديگر  همانگونه که پ-امن و عادل

بعد از وقوع فاجعه، قرباني معموال در بازسازي ديدگاهش نسبت به . بماند
 اين قبيل كه او  شود ، ازيرامونش دچار افكاري منفي ميش و جهان پيخو

ن حس در يد گفت که ايبا. فردي است بي ارزش، ناتوان، و فاقد صالحيت
 يشتريگرند شدت بي ديا انسان هاي که عامل وقوع آنها انسان يعيمورد فجا

  .ليل زلزله و سي از قبيعي طبيعي کند تا در مقابل فجايدا ميپ
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 در مورد ي اسالميم شاه و جمهوري رژي از جان بدربردگان از زندان هايکي
  : دي گوين ميت انسان چنيد و شخصي دير شکنجه بر رويتأث

 هكنم كه يكي از مشكالت من ك من اين را بعد از سالها هم احساس مي" ...  
درگير هستم اين هست كه من جسارت ندارم، جسارتم  كم شده،  آن هميشه با

 جمله اي هست از يک.  اعتماد به نفسم را از دست داده ام .از دست داده ام
د يگو ژان آمري، يكي از بازمانده هاي اردوگاه هاي مرگ آلمان نازي ها، مي

 تواند دنيا خانه اش يكند ديگر هيچوقت نم كسي كه شكنجه را تجربه مي
 . كنم كه اين به تعبيري در مورد همه صادق است كم و بيش من فكر مي. باشد

كند،   بعد هم دوباره اعتماد مي،بهرحال يک بخش ها را خب آدم ترميم كرده
 ولي شايد نتواند هيچوقت .كند در اين جهان جايي براي خودش احساس مي

يعني هميشه ترس هايي هست، هميشه . ن جهان را ببينديامثل آدم هاي ديگر 
 كه آدم را هميشه ،ن آدم هاي ديگرآ بيگانگي هايي هست از اين دنيا، از کي

شكند اعتماد  ه در اثر شكنجه در انسان مين چيزي كآيعني . كشد عقب مي
 يك ،بيند از انسان ديگر آدم چيزي رو مي. ها آدم است به دنيا و به انسان
اين اعتماد ... بيند كه  بيند، يك وحشيگري را مي ددمنشي، يك بربريتي را مي

   ٢٥». ...كند به انسانيت را در انسان خيلي متزلزل مي

 بلكه با اين امر ،ذاتي غير قابل درك استتجربه شكنجه نه تنها به طور 
 ايجاد سر در  بودن،غير قابل درك آميخته است كه شكنجه گر محيط را براي

ناآشنا بودن . سازمان دهي مي كند يقربان  و آشفتگي هر چه تمام تِر،گمي
 بودن حوادث، همگي دست به ينيش بيمحيط، چشم بند، انزوا، و غير قابل پ

کاهش براي پيدا كردن معاني در اين تجربه را ايي قرباني دست هم داده، توان
 از جان بدربردگان زندان يکي يات شخصير که از تجربيمثال ز.  دهديم

 ها و اغتشاش ي است نشان دهنده سردرگمي اسالمي شاه و جمهوريها
ک و حساب شده در يستماتي است که شکنجه گر به طور سي اي روانيها

  :ند کيجاد مي خود ايقربان
 



 ١٢گوهاي زندان شماره گفت   ٧٢

 فشار جسمي، يعني به شكل كابل و بي خوابي و اين حرف ها بود دو سه "...
   فقط، يعني بي خوابي،رن كردن ديگاآويز .  نبودربعد از دو سه بار ديگ. ربا

 ن هم ديوانه كننده آخوابي دادن كه بي.خوابي منظورم هست ن يعني بياآويز
 دري بود کنم ياد  مثال چه مي باال يه جائي،دبندن  ميادست آدم ر. ست واقعأا
 ، شما ميدنجا بودنآنجا، گوش تا گوش ها، نه اين كه من، همه بچه هايي كه آ

ت هم ي پاد،  بعد البته قبال كابل خوردي.ن فضا از زير چشمبند آي تو دديدي
چون .  تا چند روز به اين صورتد بعد شما هستي. و اينها است و زخمدورم دار

 ا دستت رد بخوابيديهخوا  براي اين كه وقتي ميد، بخوابيدنياتو ، نميدنياتو نمي
 ، اين درد آورد فشار ميود، يه خرده بدن ات شل ميشدنه اچون با دستبند بست

شما . .... دهمينجور ادامه پيدا ميكن. دايستي  دوباره واميد بيدار ميكناتو ر
 کي. دخوابي بدنيا نميتودبر بعد خوابت مي.  است كل روز زيادد،يحساب كن

. دي يا بيداردي خوابدياصال بلد نيست. ديوروز سوم آدم هذيان ميگ. روز، دو روز
   راهرو هم،ي هان، حاال تو بعد،. ديخواب، در حالي كه نيست، خيلي ناجور

 راهروي گنده ايي بود اينجوري بود، اون اتاق هاي بازجوئي اينطرف اين کي
 به ديوار نشسته يين هم همه رو زمين، اين رواجوري آويز سمت هم همين

 ايا پشت به ديوار با چشمبند، آقا زمين خون ريخته، دائم هم چيز آهنگران ر
 دعاي كميل  ، آهنگ آهنگران بلند، يا قرآن يا نوار آهنگران يا دعا،دگذاشتن مي

من : يم تمام چيزه واينها تو مضمون اش بر. نم ندبه و اينهااو دعاي  نميد
دعاي ندبه بخصوص اينه، گريه، . بختم، من گناهكارم، اينهاستپشيمانم، من بد

 يا يكي دنور  ميدبازجوها هم كه از اينجا دارن آهان،   بعد،  .ن دعاا تو هم گريه،
ن زير كابل آ دي كه دارننن صداي جيغ و فرياد كساآ، اصال دزنن  ميدرو دارن

 وداصال ديوانه ميش. ه به هيچ وجه جدا از هم ن،، همه اينها با هم هادخورن مي
؟  است چه جوريديوگ  ميد، آدم باش، شما يك ساعت تو اين فضا،يعني. آدم

همه اينها يك طرف، هر لحظه بازجو از بغلت . داصال همه تعادل آدم بهم ميخور
. د خون فواره ميزن،ت كه خونين و مالين بودي به پاد لگد ميزنک ي شودرد مي

 مثال ، بعد...يه ا چرا اينجا رو كثيف كرددك ميزنن كتا تو رندي آ دوباره مي،بعد
 د يك دختري دار،كه اتاق بغلي فرض كند بيني هو ميک يديستاده اياجا  همين

 ددار. دفهم آدم مي. ديوگ  ميدريد به اين معني كه دارب. ريدبود، ش بازجوئي مي
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 او ،  كردا، او فالن كار ر است او يكي اين است،  او آدرسش اين:د يوگ مي
 .ديوگ  هي ميو ، اد، بازجو هي سؤال ميكندنويس  ميددار.  كردابهمان كار ر

رجوري خواهم شد ديگ  خب پس من هم فردا اين، كهدفهم  آدم مي،ريداين ب .
 يعني . است دختره تا زانو پانسماندبيني ن زير ميآ خرده از ک يدكني نگاه مي

  ». استها بريده حاال بعد از مدت.  بهشدنه اخيلي فشار آورد
 به مراتب آزاردهنده تر يري شده معموال تأثينيش بير قابل پي غيفشارها

ش و يرا گراي، ز گذارندي ميباق افراد يبر رو شده ينيش بي پيازفشارها
ش حفظ ي خوين است که حس کنترل و تداوم را در زندگيزه انسان ايانگ

 قابل درک بودن آن ها ري حوادث ناگوار به غ بودنينيب شير قابل پي غ.کند
ب ي آسش و درجهيداي پدر روند ياساس عامل ني بخشد و اوليشدت م

 ينيب شير قابل پيغمقوله   از جان بدر بردگان در مورديکي. است يدگيد
  :دي گوين مي، چنبودن

 وقت کي. .... انفراديي توودر  كه آدم با چه ديدي مي است مهم اينرآخ" 
 هني كه دو مااد  تو مي... انفراديديو ماه بايد بر به شما كه شما دودنيوگ مي

، براي دو ماه خودت برنامه  استخب اين خيلي مشخص. ي انفراديوبايد بر
 ودش م مياكنم، دو ماه تم كنم، چي مي  قدم ميزنم، ورزش مي:ريزي ميكني

. ودش م ميا روز تا تمک روز يکي ييوگ شمري مي شيني مي نياصال م. رديگ
 انفرادي، كنارت هم ي تودگذار  وسط بازجوئي مياد تو ري آمي وقت کولي ي

 ديو ميگدت ميزنيد صداي آ بعضي روزها هم مي، بعد.دي آهي صداي شكنجه مي
 وردر آ بازجوئي دوباره ميدبر يا مي. يم بازجوئيو بيا بر . نزديات ريحرف ها
اينجا ني كه چه مدت اد تو اوال نمي. دكن خب، اين خيلي فرق مي. انفرادي

 ااون يكي ر. ...ني هر ثانيه بعد چه اتفاقي خواهد افتاداد بعد نمي. خواهي بود
 بعد از د،نهد ني دو ماه، تا دو ماه روزي سه وعده بهت غذا مياد  مي.نياد مي

 ااما اين يكي ر. ودش م ميا تم، عموميدبرن  ميام شد تو را دو ماه تم سه وعده،
در نتيجه خيلي . نيه بعد چه اتفاقي خواهد افتادني كه از اين ثانيه تا ثااد نمي

د كه چكار بكنم ي آ جسمي نه،  به آدم فشار مي... از نظر روحي ودي آفشار مي
 خودش رو مثال سرگرم د تواند براي خودش بگذاريهيچ برنامه ايي هم نم. من
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هو يادش ک يد، براي خودش بگذاري ا برنامه سرگرم كنندهکد يي آتا مي. دبكن
 بعد از  است،هم ، ممكندبرن مي.  مثالدزنن ش ميي صداد يا در ميزنن ،ديآ مي

نه ا در تمام دوره انفرادي يك ددبين  ميدكن  بعدأ كه اين نگاه مي،يك سال هم
خب . ده بودمش...ينجا داشتم ديوانه مآپس چه ام بود كه . كابل هم نخورد

  »... بخوري استنخوردي، ولي در فكرش بودي كه ممكن
بالمن، - ؛ فواء و همکاران و جنف٢٦ نکايباش اوغلو و م(ن ي از محققياريبس

 ي برخي باورنکردن٢٨يريگفته اند که واگشت پذ) ٢٧درج شده در باش اوغلو
 طاقت فرسا را در چهارچوب ياز جان بدربردگان در مقابل شکنجه ها

، و  بر عدم اعتماد به دولتيشان مبنيله باورهاي بوسيتوان تا حدودي مياسيس
ن يبد. ح دادي و شکنجه شان توضيري بودن دستگينيش بين قابل پيهمچن

 در ي ممکن است نقش حفاظتيباور ستِمي و سياسي سيدئولوژي ا کهيمعن
 ي شود بازي که بر جان بدر بردگان از شکنجه وارد ميزان صدمه ايمقابل م

 زندان  از جان بدر بردگان دويکي ).٢٩ي قهار؛باش اوغلو و همکارانش(کنند 
  : دي گوين مين رابطه چني در مورد تجربه خود در اي اسالميشاه و جمهور

. دهيم، خيلي از ماها كرديم داريم يک كاري انجام مي ولي ما احساس مي... "
كرديم كه مثال براي وطن خودمان، براي مردم خودمان، براي  احساس مي

 اينجا اگر ضعف نشان زحمتكشان يه فعاليتي كردي، اينها دشمنان ما اند و ما
ندهيم و در مقابل اينها بايستيم اين سختي ها را تحمل بكنيم به نفع مردم، به نفع 

به هيچ وجه من خودم يادم نيست كه . است... حيثيت مردم، به نفع جنبش 
كردم كه  م، يک ثانيه هم به اين فكر نمييگو  مياراق هم نيست اين رغحتي، ا

  خيلي مهم است چون بعضي ها اينجورفكر مياين. هدر دارد ميرود عمرم
چرا ميفهميدم من ...كردم كه من اينجام دارم عمر من اصال احساس نمي. كردند

،  استبينم چقدر رنج آور  نميابينم، مادرم ر  نميابينم، بچه ام ر  نمياهمسرم ر
 است يگذاشتم كه خب اين يك سختي ا اين را هم به حساب اين مي...  ولي

 كاري را انجام ميدهم، يعني آن کانگار دارم ي...  تحمل بشود ديگركه بايد
جور حساب كتاب  همين. ش استي بعد اينها هم سختي ها،اسمش مبارزه است
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شايد يكي از بزرگترين داليلي ... م يخواهم اين را بگو مي... . ميكردم راحت
نجوري  توانستم حفظ كنم همين است، يعني انگار كه اياكه تعادل خودم ر

   »...دهم اينجا گرفتم، من دارم كاري انجام مي روحيه مي
 ماهيت آسيب ديدگي و، به طور مشخص، تاثير شكنجه ي بررسيدر باال، برا

  بودنينيب شير قابل پيغح مسئله غير قابل درك و ي فرد، به توضيبر رو
ي و در ادامه، به  مسئله پيوند و پيوند ناشي از آسيب ديدگ. ميع پرداختيفجا

  .  مي پردازي ميدگيب دي آسيرين دو در روند شکل گينقش ا

 

   در مورد نقشي كه پيوند ....پيوند متالشي شده و پيوند ناشي از آسيب ديدگيپيوند متالشي شده و پيوند ناشي از آسيب ديدگيپيوند متالشي شده و پيوند ناشي از آسيب ديدگيپيوند متالشي شده و پيوند ناشي از آسيب ديدگي
گران در كنار آمدن و برخورد موفقيت آميز با پي آمدهاي حوادث يبا د

د كه در ل ساِپرتا و وان ِدركُلك گفته اني از قبيناگوار بازي مي كند، محققان
از به پيوند با ديگران موجود است که در يانسان پايه اي بيولوژيك براي ن

ساِپرتا و وان ِدركُلك با اشاره به . ابديمواقع ضعف، خطر و فشار افزايش مي 
 دهند كه درد، خستگي مفرط، حس يح مي توض٣١ و فاكس٣٠تحقيقات بكر

وند به آنان  كه قربانيان شکنجه متحمل مي شي ايوحشت، و صدمات جسم
انگيزه ميدهد تا مراقبت بيشتري را طلب كنند، و كساني كه داراي منابع 

ف تري براي پايداري در مقابل چنين شرايطي هستند به قصد ي ضعيدرون
  .  حس پايداري و ايمني به ديگران چسبيده و متكي مي شوندهبرقرارِي دوبار

 ي اسالمي جمهوريان ها، از جمله آنان که در زندياسيان سيات زندانيتجرب
ن است که امکان شکستن يانگر اي توان فرسا بوده اند، بييمتحمل شکنجه ها

نقش . شتر استي در انزوا به مراتب بي و به ستوه آوردن وي زندانييتوانا
د و يجمع، منبع ام.  استياتيژه و حي ويت فشار و بحران نقشيجمع در موقع

ت نقش ي، در مورد اهمييکاياس آمر، روانشن٣٢والش.  استي زندانيقوت برا
 ي حاد و بحرانيتي با وضعييت رودرروي که مسئوليهنگام: دي گويجمع م
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وند يپ.  شونديتر ميوندها مستحکمتر و قويد، پي آي به شمار مي جمعيامر
ان يآن، زندان کند، که به واسطه يفا مي را اي ايان هم نقش حفاظتيان زندانيم
 و در مقابل يستادگي مواضع خود ايتر رو اراده توانند مستحکمتر و بايم

 ي در مورد برقراري حفاظتين نقشيوندها همچنين پيا. زندانبان مقاومت کنند
 شود در البه يده را مين پديا.  کنندي مي در افراد بازي و روانيتعادل ذهن

 به وضوح ي اسالمي جمهوري جان بدر بردگان از زندان هاي گفته هايال
  :دي گوين مين مقوله چنيان در مورد اي از زندانيکي. مشاهده کرد

ست و اين  ان مثل مااش  هم هستند كه شرايطيكردم كسان ديگر احساس مي«
 هم هست ي كني كس ديگرييعني فكرم. كند ترس و نگراني تو را كمتر مي

وقتي جمع تو را . تو يجمع يک نقطه اتكايي است برا. كند كه مثل تو فكر مي
ش تالش ميكند كه در تو يكند، آن چيزي كه زندانبان با تمام قوا تأئيد مي

شوي اين   جمع مييدر تأئيدي كه تو، بشكند، يعني حس اعتماد به نفس را
  تو را تقويت مي،دهد به تو اعتماد به نفس مي  يعني.گيرد جلوي آن را مي

و بعد .  رژيم، زندانبانان تكي ميشود در مقابل آن تِك- در حقيقت يك پاد. كند
خنده ها، شوخي ها، : اين زندگي جمعي كلي برنامه هاي مشترك داشتيميتو

 دوستي .ن زندگي يكنواخت آ براي استيك استراحت، که بازي هاي مختلف
مانست يعني عشقي  ها، مهر و محبتهايي كه ايجاد ميشد كه واقعأ به عشقي مي

  همه اش فكر مي من براي همين. خيلي مهم بو.م براي خودشابود در هر كد
 در انفرادي بسر ببرم من قطعأ فكر كنم اه سال ر قرار بود من نركنم كه اگ

 و با دريز  يعني من تجربه كردم كه آدم تمام تعادلش بهم مي.ديوانه شده بودم
 كه دكن د، آدم اصال قاطي ميي آهم و خيالبافي مي و.دزن خودش حرف مي

 كنم كه يعني زندگي تو جمع فكر مي.   استم واقعيا و كد استم خيالياكد
  ». براي ما است نقطه قوتي بودهکي

يكي از مخرب ترين آثار شكنجه در تالش فرد براي نگه داشتن پيوندها 
آورد تا در اين عمل، قرباني به نزديكترين منبع اميد روي مي. نمايان مي شود

ميت از در شرايط محرو. دوباره به حالت آرامش رواني و جسمي دست يابد
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ل تحمل يت روحي، از قبي، و محروميي و شنوايينايل بيحواس پنجگانه، از قب
ر، قرباني ممكن است با شكنجه گران خويش پيوندهايي قوي يانزوا و تحق
 کامل چهار ماه ي، که در انزوايبا معمار نوبري مثال خانم سيبرا. برقرار كند

 يز او به عنوان آدم اش را، که اي گذراند، تحول درونيرا در تابوت م
 سازد، يش و همکار زندانبان ميده از اعتقادات سابق خوي بريفرد" ،يانقالب"

  : دهديح مين توضيچن

 که من از يي که در تابوت ها بودم حالت هاين که در دورانيبه خاطر ا "... 
ن که با خود من برخورد يبعد از ا... ر داديين آدم تغيدم رابطه مرا با اين آدم ديا
 شود که هر چه من ي برقرار ميک رابطه اي...  شودي کند نظرش عوض ميم
  ٣٣ »... کردي خواستم فراهم ميم

 جستن و فرار از آن، كمك ي و دور٣٤ آسيب زاهاز به پيوند، به انکار تجربين
 که از امنيت دارد و خودداري يقرباني ممكن است براي حفظ تصوير. كندمي

ميد كه حامي اي وجود دارد، شروع به تنظيم در مقابل از دست دادن اين ا
 خود و هوبرنامه ريزي زندگي خود گرداگرد نگهداري پيوند با اسير كنند

  :دي گويگر مي ديي در جاي خانم معمار نوبر.راضي نگاه داشتن او كند

جاد ين من و حاج داوود اي بي عاطفيک رابطه عرفانينب شدن من، يبعد از ز"
را تنها يز. دا کنمي آزاد شدم بروم او را پيم داشتم وقتين تصمي هميبرا... شد
  ٣٥».شه پشت من بود، حاج داوود بودي که هميکس

ک يان يم کند در ي به آن اشاره مي نوبرمعمار که خانم يمشابه تجربه ا
 معروف ٣٦ندرم استکهلمي و به سدهيگروه گروگان گرفته  شده مشاهده گرد

ح برخورد ي توضي برا،۱۹۷۰ ههه دياول ي در سالها،ندرم استکهلميس. است
 که آنان را به گروگان ينيک بانک نسبت به سارقي کارمندان "ج کنندهيگ"

 شش روز يک مرد برايسه زن و ن واقعه، ي در ا.گرفته بودند بکار برده شد
ن هم ين مدت، سارقي ايط در استکهلم به گروگان گرفته شده و در يدر بانک

تمام گروگان .  نشان داده بودنديو هم به آنان مهرباند کرده يجانشان را تهد
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 يباني پشتبهو مقاومت کرده  شان ي آزادي دولت برايها در مقابل تالش ها
ن که ين ماه بعد از ايچندگروگان ها در واقع، . پرداخته بودندرها ياز گروگانگ

ر احساسات يگروگانگن يسارق هنوز نسبت به  هم داده بودشانس نجاتيپل
  گروگاني دو تن از زنان گروگان به نامزدي و حتند داشتيتانه ادوس

    .، در آمدندد کرده بودندي خود، که جانشان را تهديرهايگ
  
و   نسبت به متعرضي همدردحسن است که يانگر ايندرم استکهلم بيس

 کند که در اثر ي عمل مي دفاعيزميدر ابتدا به عنوان مکان از او يطرفدار
 ي هاي، مهربانن حسيش ايداي پدر رونِد. دي آيوجود مترس از خشونت ب

هرگونه گروگان  شده، و بزرگ، يد زنداني ددر، هاري گروگان گِزيار ناچيبس
 به ن رفتار يا. دکن ي ميابيز ارزي تعرض آمخود را نجات ي براياتيعمل

 يفرد- اني ميان خشونت هايان قرباني بقا در مي براي عاديعنوان واکنش
، کودکان  شوندي ميخانگخشونت  ي که قربانيل زناني، از قبست شده ايتلق

  . مرگياه، و جان بدر بردگان از اردوگاهيان جنگيده، زندانيآزار د
  

 زمان شاه بوده است، در کتاب داد ي، که از مبارزان زندانيدا حاجبيخانم و
ان زن آن دوران است، يگر از زنداني دي و جمعيداد، که شامل خاطرات ويب

  :دي گوين مي رابطه خود با شکنجه گرش چنه باردر
 ي مودبانه صحبت کنم، جلوينيدم با حسي کوشين بودم مي که اويتمام مدت"
هم نسبت به او احساس ترحم . مي دارم فقط به او بگويازيستم و هر نيش بايپا
 مودبانه جلو خشونت ها و بد يدم با رفتاري کوشين که مي کردم، و هم ايم

، او هم شروع کرد با من مودب صحبت يبعد از مدت. رمي را بگشي هايدهن
چ وقت بدون در زدن وارد اتاقم نشد و به مرور سر درد دلش با من يکردن، ه
.  خوردي تواند بخوابد و مشت مشت قرص مي گفت شب ها نميم. باز شد

 سرخ و يش را به من نشان داد؛ ورم داشت و لکه هايک بار هم ساق پاي
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 يش سوخت، گر چه ميدلم برا.  زدي که شالق مياني زندانيه پاهايشب. کبود
 يدانستم که اگر به او دستور بدهند، مرا دوباره به شالق خواهد بست، تا پا

٣٧."مرگ
  

ر خود ي که چگونه گروگان ها با گروگانگ دهديمح يندرم استکهلم توضيس
ن ي در اياتقي، که تحق٣٨ استرنتز به گفته . کنندي مي و همدليکياحساس نزد

  يل به تنفر از شخصي تر از مي به بقاء، قوياز قربانيننه انجام داده  است، يزم
 کم کم زندانبان خود را يقربان. است که در او تناقض بوجود آورده است

د ي آي موجود بيدر صورتت ين وضعيا. ندي بي مي ناجيا حتي خوب، يفرد
  : ر حاصل شده باشديز چهار شرط که

او را  ي کند، و قربانيد به مرگ مي را تهديگريشخص د يفرد) الف
  .ندي بيمن کار  يقادر به انجام ا

 ي اش وابسته به فردين زندگيبنابراو ست، ي قادر به فرار نيقربان) ب
  . کنديدش مياست که تهد

 موجود در گِريدنقطه نظر ن تنها ي برد، بنابرايدر انزوا بسر م يقربان) پ
  .  کنديد مياو را تهدجان که  است ي کسطش ازآِنيمح
،  که موجود استي در چهارچوب وحشترا،د کننده يهد فرد تيقربان) ت

  .د کني ميتلق مهربان يبه گونه ا
 ارتگرر و اسين اسي بي اي وابستگ ووندي، پي عاطفيندرم استکهلم، اتصاليس

 ي کند وليدتان مي به مرگ تهديکس"د که ي آي بوجود ميي در جاواست، 
 از برطرف شدن خطر ي ناشيآسودگ. ٣٩)۱۹۸۰موندز، يس( " کشديا نمشما ر

باعث  که زدي انگي بر مي را در قرباني توام با ترسيق قدردانيمرگ حس عم
. ارتگر امتناع ورزدبه اسنسبت  يت منفا نشان دادن احساس ازي شود قربانيم

ت  آزاد شده به مالقاي گروگان هاين رو است که در موارد متعددياز هم
شنهاد کمک به دفاع از آنان را داده، ير کنندگان خود در زندان رفته اند، پياس
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 ي باعث مسمينامين ديا.  جمع کرده اندي دفاع از آنان کمک مالي برايو حت
 وارد آمده به صدماتان آزار، ي آزاد شده و قربانيشود که گروگان ها

نجه گرانشان  شکمه محاکي برايخودشان را دست کم گرفته و از همکار
  . سرباز زنند

ش، حاج ي از زندانبان خويبانين نوع پشتي از اي هم نمونه ايبا معمار نوبريس
  : آوردياد مين به ي، را چنيداوود رحمان

ن جمله ي ايرون کردند، براي که در آکاکلوپ هامبورگ منو بين بارياول"... 
ن را يد، اي کنيح م اونو مطريبود که بلند شدم و گفتم شما که صد تا کار منف

 سواد فکر يمن آهنگر ب:  پنج هزار نفر آمد گفت کهيد که جلويهم مطرح کن
 سطح باال، همه دنبال دختر ين دکتر مهندس ها و باسوادهاي کردم که ايم

  ٤٠..." هستند، از جمله خود مني و پسر بازيباز
 شكنجه خود را در ين اثرهايران کننده تري که يكي از ويهمان طور

 دهد، پيوندهاي پايدار ممكن يوشش فرد براي نگه داشتن پيوندها نشان مک
. است به محدود كردن تاثير توانكاه برانگيختگي فيزيولوژيكي كمك كنند

 توانند در پيدا كردن معاني در برخورد با يتجربيات قبلي افراد در اين مورد م
ر ي مورد تأث از جان بدر بردگان شکنجه دريکي. ندياين فاجعه به کار آ

  :دي گوي اش ميداريات در پايتجرب

ش به اصطالح اون  اعواملي كه كمك كرد به من در واقع تو زندان يكي"
اعتقادي بود كه گفتم من واقعأ به علم و عدم اعتقاد به مسائل به اصطالح 
ماوراي طبيعي و اينجور چيزها داشتم، اين رو بصورت عيني تو من وجود 

به اصطالح ..  كه به بي عدالتي، به مخاياتقاد ديگه  و همه اون اع،داشت
 و يكي ديگه اش هم اون مسئله است ،ضديت ام با بي عدالتي درم وجود داشت
. دنستم كه اين توقع وجود داراد  و ميدكه واقعأ توقعي كه ديگران از من داشتن

 و من دكنن ها رو من حساب مي نستم كه در بيرون خيلياد كه يعني من مي
 بخصوص مي.  اينودخواستم كه اين حساب به اصطالح چيز نااميد نش مي

 و اين مسئله خيلي رو من اثر دنستم كه همسر من اين توقع رو از من داراد
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 و .  راجع به مندخواستم كه اون به اصطالح سر شكسته باش داشت كه نمي
 دخودش دار و توقعي كه كال از دالبته در كنار اين مسئله تجربياتي كه آدم دار

يعني من اين توقع رو از خودم داشتم حقيقتش كه اگه من اينجا . خيلي مؤثره
 بلند انم سرم راتو م نمي ا تو همه زندگيرشكست بخورم تو اين مسئله ديگ

 نم باشم و نمياتو  من آدم عادي اي نميرنستم كه ديگاد يعني مي. كنم
يعني خصوصيات فردي اين در اين مورد كمك كرد . جوري باشم خواستم اون

  »...دبه اضافه اعتقاداتي كه واقعأ داشتم و توقعي كه ديگران براي من داشتن
  

 ان گذاشتني دهد که بعد از در ميح مي توضش هم در خاطراتي حاجبدايو
ش با واکنش يخو شکنجه گر با همبندان ينياحساسات خود در مورد حس

ثار و يا" به ين باور و اذعان خانم حاجبيا.  شوديان مواجه مد آنيشد
 ينيهمبندان خود است که در احساسات او نسبت به حس" مقاومت دالورانه

  :دي گوي ميدا حاجبيو.  آورديخلل وارد م

ک همبندم از احساس ي به دوستان نزديبه زندان قصر که منتقل شدم، روز"
 روبرو شدم که حرفم را ي منفينان واکنشبا چ.  گفتمينيم نسبت به حسيدلسوز

ز بود، اما چنان يم شگفت انگي براينيزان نفرت آنان از حسيم. فرو خوردم
ثار و مقاومت دالورانه آنان بودم که به خودم و احساسم يمجذوب و مرعوب ا

٤١."شک کردم
   

بر سر مواضع همچنان ن احساسات ي با ايري درگ با وجوديدا حاجبيالبته و
ن يچن.  دهديسر سازش نشان نمچ وجه ي و به ه ماندي مي زندان باقخود در

در ابتدا به  ين احساساتي بروز چنن مسئله است کهينشان دهنده ا يمورد
د ي آي، که در اثر ترس از خشونت بوجود ميدفاع يزيغرزم يمکانک يعنوان 

 شک يب. ءبقاحفظ  ي براي و انساني عاد استي اياستراتژند و ک ي معمل
ن يقات در اي گردد، چنانچه تحقياري تواند شامل حال بسي ميده اين پدينچ
ل بازماندگان ي دراز مدت از قبيان خشونت هاي دهند که قربانينه نشان ميزم
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ن يز از خود چني ني خشونت خانگيا زنان قرباني مرگ ياردوگاه ها
 ن نشانگر آن است کهين مورد همچنيا.  دهندي نشان داده و مياحساسات

به طور . مؤثرند يکشاندن  زندانشکست ا به ياستقامت  در يعوامل متعدد
به عنوان  جمع يباني مستحکم، پشتيستم باوريک سيه بر يمثال، عالوه بر تک

ناتواني در . ع شناخته شده استي در مقابل فجايداري پاي برايگريمنبع مهم د
 معني از دست كمك گيري از ديگران بعد از وقوع حادثه اي مصيبت بار به

 ا موفقيت آميز ب مواجههدادن منبع مهم خارجي اي است كه انسان ها براي 
  . آسيب ديدگي در اختيار دارندي آمدهايپ

فردي در تجربه شكنجه، كه -نقش آسيب زاي شكسته شدن پيوندهاي ميان
در آن قربانيان در انزوا نگه داشته شده و شكنجه گران آنان را به اسارت و 

 کاوه، يآقا. اد خانواده و دوستانشان تهديد مي كنند، بسيار مهم استمرگ افر
 دست شسته بود از مواضع خود ي اسالمي که در زندان جمهوريگري ديزندان

   :دي گوين ميچن

.  شدميا همسان مي کردم و يد مقابله ميا باين اتاق قرار گرفتم ي در ايوقت"... 
ن يم گرفتم که با اينشود، تصمشتر فشار گذاشته ي من بين که روي ايبرا

. دم که متحول شومي دين مسئله نمي در ايمسئله، خودم را همسان کنم و منافات
ه يک تکياز به ي بد که من قرار گرفته بودم، نيط روحين که در آن شرايضمن ا

 داشتم ي و روحيه گاه معنويک تکياج به يط  احتيدر آن شرا. .... گاه داشتم
ط در بسته آمده بودم رابتوانم در يک محيط باز، به ياز مح را که يکه خالء ا

ل يسم را قبول داشت، تبديالي که ماتريک انسانين که من از ينه ا. خودم پر کنم
. .... رفته و حزب اهللا شدهي مذهب را پذيدئولوژي شوم که ايک انسانيبه 

ن يکه ا. ه گاه داشتميک تکياز به ين مفهوم که نيد نه، به اي هم شايخداباور
چ ي، هي شناسي را نميکس.  نفره۴۰ ي متر۱۲ک اتاق يدر . .... خالء را پر کنم
د اگر من در يشا.  و خودتيخودت هست:  نداردي اعتماديگريکس به کس د

 بودم که سر موضع بودند و نماز يي گرفتم، و با بچه هاي قرار ميگري ديجا
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 ي برام رقم ميگريت دنجا نبودم و سرنوشيد من االن ايشا!  خواندندينم
    ٤٢». ....خورد

از طرف " خيانتي" توان يشكنجه اي كه بوسيله دولت اعمال مي شود را م
 تواند به عنوان از دست دادن يدولت در حق قرباني شکنجه قلمداد کرد که م

ساِپرتا و وان .  و هم واقعي، تلقي شود٤٣ مهم، هم به طور نمادييونديپ
 علي رغم نگرش آگاهانه فرد نسبت به دولت خود، ن باورند كهيِدركُلك بر ا

 يي هايژگين اميد يا آرزو كه دولت داراي وي بر ايدر او تمايلي است مبن
از اين رو، خيانت به . پدرانه و مادرانه از قبيل تأمين حمايت و امنيت باشد

اين توقعات و بنابراين از دست دادن اين شكل از پيوند با تأثير شكنجه 
  .   شودتركيب مي

 ديگري نيز در مورد آسيب يعالوه بر آنچه كه تا كنون بيان شد، نظريه ها
قش ي، که تحق٤٤براي نمونه، ميلگرم. ديدگي ناشي از شكنجه مطرح شده اند

 ين دست آوردهاي مقام از مهمتري افراد از  اشخاِص دارايدر مورد فرمانبر
دادن اختيار و د كه ترس از دست ي گوي م شده است، شناختهيروانشناس

تسلط بر خود و رويدادها عاملي است كه باعث ايجاد بحران در فرد شده، و 
 او وارد مي شود فرد را مأيوس كرده، باعث يتهديدي كه به سيستم باور
  .تخريب روحيه او مي گردد

ش ي شكنجه به طور منظم و به عمد، به صورت غير قابل پ....اجتناب ناپذيرياجتناب ناپذيرياجتناب ناپذيرياجتناب ناپذيري
 يچ کاريعمال مي شود و قرباني نمي تواند با انجام ه و غير قابل گريز اينيب

 موارد، حتي همكاري و اعتراف به ندرت يدر برخ. ِاعمال آن را مهار كند
 چون ديگر محققان ٤٥ِمالمد و همكارانش. باعث پايان شكنجه مي شوند

اظهار مي دارند كه شكنجه عامل از بين بردن حس كنترل و تسلط فرد بر 
 به غير قابل كنترل بودن زمان آغاز و پايان ٤٦ و سليگمنپيترسون. خود است

 و آزار او اشاره کرده، نتيجه مي گيرند كه آغاز غير قابل يتعدي به قربان



 ١٢گوهاي زندان شماره گفت   ٨٤

پيش بيني و اجتناب ناپذير اين واقعه فاجعه آميز منجر به كوشش هايي بي 
ثمر براي رودرروئي و كنارآمدن با اين واقعه، و همچنين سبب كاهش عزت 

 .   سرزنشي در قرباني مي شود- و ايجاد خودنفس

 و شدت بروز يمدت و دوران شكنجه روحي و جسمي مي تواند در چگونگ
مالمد و (  کند ي نقشي تعيين كننده باز٤٧"اختالالت پس از سانحه در قرباني"

ن به تكرار و شدت يزان وخامت اين اختالل ها همچنيم).  ۱۹۹۰همكارانش، 
ساِپرتا و وان ). ۱۹۹۲ساِپرتا و وان ِدركُلك ،(تگي دارد حادثه فاجعه آميز بس

ِدركُلك با تكيه بر نتايج به دست آمده از تحقيق در مورد حيواناِت آسيب 
، جدائي ٤٨"مادري" مي كنند كه تاريخچه محروميت از توجه ينيش بيديده، پ

 امكان آسيب پذيري برخي از افراد يمكرر، يا آسيب ديدگي در دوران کودک
نجه شده را افزايش داده، ممكن است باعث باال رفتن خطر بروز اختالل شك

  . پس از سانحه گردد

  

ن باورند كه ناتواني در فرار و غلبه بر فشار منجر يساِپرتا و وان ِدركُلك بر ا
.  و برانگيختگِي فيزيولوژيكي او مي شوديش هجوم وحشت در قربانيبه افزا

 مزمن ي تواند باعث بروز اختالل هايم مدت آنگاه يفشار شديد و طوالن
بدن " تيهشدار و امن "ييسم ابتداي در فرد شود، که براثر آن مکانيکيولوژيب

ا عکس العمل ين صورت، فرد آسيب ديده ممكن است يدر ا. ناتوان گردد
ا از يش از حد از خود نشان دهد، و ي بيجانيک هيولوژيزي و في روانيها
 شود که به طور يعي واکنش نسبت به وقا دري حسيگر، دچار بي ديسو
اين ناتواني ظاهري در اداره كردن . زندي انگي را بر مي احساسات مختلفيعاد

مكانيسم بيولوژيكي هشدار و برانگيختگي، ممكن است در نوع برخورد 
 نمونه، فرد ممکن يبرا. قرباني نسبت به محرك هاي متفاوت نقش بازي كند

دن يا در اثر شني از جا بپرد و بلرزد يدن آرام دردن بسته شي با شنياست حت
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از .  است، خشونت به خرج دهديادآور فاجعه اي او ي که برايژه ايلغت و
 در واکنش ممکن است خود را بصورت حس نکردن ي حسيگر، بي ديسو

  .  ناگوار نشان دهديدن واقعه ايا ديدن يا خشم در مقابل شنيغم، ترس، 
  

 در مقابله افراد يواکنش هاامون شکنجه و اثرات آن، ريقات پيعالوه بر تحق
 ي اجتماعيلي تحميها ر نقشيژه در زندان، و تأثي بو،"در بند بودن" هبا مقول
 معروف به يقي در تحق و زندانبان،ي، به طور مشخص زندان رفتار آنانيبر رو

 به نام يروانشناسن پژوهش، يدر ا.  شده استيبررس زندان استنفورد
 و "يزندان" ي که نقشهاي او ، با استفاده از داوطلبانيقيم تحقي و ت٤٩ دومباريز
.  کردنديزک زندان را بازساي ي ساختگطيمحعهده گرفتند، ه  را ب"زندانبان"
 زود يلي داشت و خيار کوتاهي عمر بسيل اخالقيل مسايق به دلين تحقيا

  . متوقف شد
  
 را به عهده گرفته بود تا تفاوت ن پروژهي اي ماليبانيکا پشتي آمريياي دريروين
 ٥٠يياي تفنگداران دريبا زندان هارا  خود ي زندان هايستم درونيان سيم

ش ي آزما بهه راين فرضيمباردو و همکارانش اين منظور، زيبه ا. نشان دهد
 از خود يي هاشي گرا٥١ينشيگز-ان با خوديگذاشتند که زندانبانان و زندان

 . انجامديت ميط بد در آن وضعيشراجاِد ياعتا به ي دهند که طبيبروز م
.  شدندي در روزنامه گردآوريله آگهيق بوسين تحقيشرکت کنندگان در ا

 ي مساوه به دو دستبي ترتيبدون نقشه و بست و چهار مرد جوان يب
  . ندگشتم يتقس" زندانبانان"و " انيزندان"
  از خود،٥٢ي سردرگم احساسشرکت کنندگاندر  که هدفن يبا ا، مباردويز
 فراهم  آناني را برايط خاصيشرا، جاد کندي ا٥٤يت باختگي، و هو٥٣يگانگيب

   :ن رهنمود دادي چن"زندانبانان" به او. آورد
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د ي توانيم.  ديجاد کني ها حس بطالت و وحشت ايد در زنداني توانيشما م«
ستم است، و آنان ي شان کامال تحت کنترل شما، من، و سيد که زندگينشان ده

ت شان را يم فرديما قصد دار.  ندارنديم خصوصي و  حريونه حقوق فردچگيه
 که حاصل خواهد آمد يزيسرانجام چ. مي گوناگون از آنان صلب کنياز راه ها

م داشت و يت ما قدرت کامل را خواهين وضعيدر ا.  در آنان استيحس ناتوان
٥٥» .چيآنان ه

 

ران، به ي در اياسيسان يه زنداني را به وضوح عليين روش هايکاربرد چن
، يدر آن دوران، اسداللّه الجورد. ميخصوص در دهه شصت، مشاهده کرده ا

ان ي زندانگوش را به ين جمالتي چنگر زندانبانانيد  و يحاج داوود رحمان
  :  رساندنديم

 يشغال مچاله تان مآک تکه يمثل .  کنمي خودم لهتان مين دست هايبا هم"
 کنم که ي ميکار. د که الي زرورق پيچيدندتوني هستييشماها کثافت ها. کنم
 يا بري، ي ما کار بکني و برايا تواب شده باشي ييايرون بيب"  دستگاه" ازيوقت
 يآنقدر آنجا م. يگن دستگاه تواب سازين تخت ها ميبه ا. وارين گوشه دياو

کنم؛ بعد ازتان تواب صفر يک تکه کثافت لهتان مياول مثل . ديد تا خرد بشيمون
. ن تخت ها هم هستندينجا هستم، ايحواست باشه تا من ا.  سازميلومتر ميک
  ٥٦».نجا آخر خطهي، اي فهميم

حق توالت . ر قابل تحمل شدي و غير بهداشتيبه سرعت غ" مباردويزنداِن ز"
 در آمد و عموما به درخواست استفاده از آن يرفتن به صورت انحصار

ز کردن توالت ها با دست يبه تم" انيزندان" از يبرخ.   شديجواب رد داده م
رون برده شده و ي خواب از سلول ها بيتشک ها.  واداشته شدنديخال

غذا هم .  سلول گشتنديمانين سي زميدن بر رويوادار به خواب" انيزندان"
مجبور به " انيزندان. " شديغ ميدر" انيزندان"ه، از يمکررا به منظور تنب
با . انه شدنديز هم جنسگرايرآميمال تحق و متحمل اعيگذراندن در  برهنگ

، "زندانبان ها"ن تن از ي چنديستيانه و ساديق، رفتار آزارگرايافتن تحقيادامه 
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ن ها خاموشند، ي کردند دوربي که فکر ميبه خصوص در طول شب، در زمان
رفتار " زندانبان ها"ک سوم يبا يمحققان گزارش دادند که تقر. افتي يفزون
ق زودتر از وقت موعد خاتمه ي که تحقي بروز دادند، و وقت از خوديستيساد

  . بودندين مسئله ناراضين افراد از ايشتر ايافت، بي
 سرکوب و کنترل يبرا" زندانبانان"ک شورش، يدر روز دوم، بعد از وقوع 

با " زندانبانان"ن لحظه، ياز ا. ، داوطلبانه به ساعات کار خود افزودند"انيزندان"
،  آنان را "بد"و " خوب" "انيزندان"در دو سلول " انيزندان" دادنم و قراريتقس
ان آنان يجاد کنند که در مين تصور را در آنان ايختند تا ايگر برانگيکديه يعل

گر در يت روبرو شد و پس از آن دين طرح با موفقيا. ن وجود دارديخبرچ
ابتدا ، که در "انيزندان "يسر شمار.  صورت نگرفتيشورش بزرگ" زندان"

 ييل به عذاب هاي گرفت، تبديدشان انجام ميت جدي آنان با هويي آشنايبرا
ز ي ني بدنيه هايرا تنب" انيزندان" "زندانبانان" آن يد که در طيچند ساعته گرد

  .  کردنديم
ق ي حاد از تحقي روانيب هايبه علت متحمل شدن آس" انيزندان"دو نفر از 

 از داوطلبانان يکي. ن گشتنديگزيجاگر يله دو داوطلب ديحذف شده و بوس
د ي نپائيريد. دست به اعتصاب غذا زد" زندانبانان"د، در پاسخ به رفتار يجد

 کوچک بود انداخته شد، و ي که گنجه ايک انفراديکه او به زور به درون 
وادار گشت تا " زندانبانان"له ي که در آنجا بود به وسيدر مدت سه ساعت

" انيزندان. "ده بود در دست نگهداردي ممانعت ورز را که از خوردنشييغذا
ن ي سوء استفاده از ايبرا.  کردنديگر او  را مسئله ساز و آشوبگر فرض ميد

 خود را يا پتوهاي: ديگر گفتند انتخاب کنيد" انيزندان"به " زندانبانان"حس، 
  نگه داشته خواهديتمام شب در انفراد" مسئله ساز  "يا زندانيد، يل دهيتحو
بعدا با دخالت .  خود را انتخاب کردنديگر نگه داشتن پتوهايان ديزندان. شد

  . مذکور به سلولش بازگردانده شد" يزندان"مباردو، يز
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رفتار " انيزندان"را يمباردو و همکارانش به سرعت متوقف شد زيق زيتحق
مل ار متحيرفته، رنج بسيرا پذ" زندانبانان"ز يرآمي، آزاردهنده، و تحقيستيساد

.  گشتنديد روحي شديشده، و در انتها، اغلب دچار عوارض و واکنش ها
 ي زودتر از زمان مقرر  شد، آن هم در ازايشنهاد آزاديپ" انيزندان" به يوقت

 گرفت، يق تعلق مي شرکت در تحقي که به آن ها برايعدم پرداخت پول
 مشروط پس يدشنهاِد آزاين پي ايرفتند، اما وقتين مسئله را پذيشتر آنان ايب

ن رفتار يمباردو  از ايز.  را ترک نکردنديقيچکدام پروژه تحقيگرفته شد ه
 نشان داده و ي خود سازگاريجه گرفت که شرکت کنندگان با نقش هاينت

 يدر روانشناس ٥٧"شنيزينترناليا"ا ي ساختن يدرون.  ساخته انديآنان را درون
 يره برايارها و غي، مع، آداب ها، نگرش هارش باورها، ارزشي پذيبه معن
    . شخص استخود

د ي شديرفته رفته اختالل ها" انيزندان"ق خود نوشت که يمباردو در تحقيز
، "انيزندان" از يکي سطح بدن ي نمونه، بر رويبرا.  از خود نشان دادنديروان

 يرهاي مشروطش موافقت نشده، کهين که با آزادي بردن به ايپس از پ
ر قابل کنترل و افکار ي بدون اراده و غيه هاي گر. بروز کرد٥٨ي تن- روان

  . ديج گرديان راين زندانيشان در بيپراکنده و پر
 ي مربوط به کشتارهاي در کتاب٥٩استاب "،تماشاگران" نقش لهدر مورد مسئ

 ي اوقات خاموشيگاه: "سدي نوي مي گروهيهاگر خشونتي و ديدست جمع
 در همه جا به ،مردم.  دهديمح ني توضز رايهمه چنيجه ترس است، اما اينت

،  شانيفرهنگ يهنجارهان، دولت، و يت از طرف متخصصيح واقعيقبول توض
عدم وجود .  دهنديل نشان مي تماته هستند،ي قدرت و آتوريکه سمبل ها

ا منفعل يبرخورد فعال  و " جهان عادل،يهفرض"ش به ينظرات مخالف، گرا
 دهد ير ميي تغي طور،قتي و حق،ود، برداشت تماشاگران را در مورد خيفرد

پس از اعتراض به تنها مباردو يز .دن شماريه کرده و مجاز ميکه ظلم را توج
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 ييق آشناين تحقي که با اي زنيدانشجوله ي به وس"زندان"ت وحشتناک يوضع
م يتصم، مصاحبه با شرکت کنندگان آورده شده بود يبراو  نداشت يقبل

بعد از تنها شش روز از . ز موعد خاتمه دهدن پروژه زودتر ايگرفت که به ا
 در ،مباردو ابراز داشتيز. ده شديق برچين تحقي که مد نظر بود، ايدو هفته ا

تش را يو  وضع" زندان"ق که يتحق اه نفر افراد خارج از جش از پنيبان يم
ر ي زي اخالق از نظرن پروژه رايا  ذکر شدهيمشاهده کرده بودند، تنها دانشجو

  . ده بودسؤال بر
 به يدئولوژي ا کهيدر حال  دهد، چگونه افرادينشان م مباردوي زقيتحقج ينتا

 ي اجتماعيبانيپشت آن ي برا ورده،ه اش کي توج، دادهي آنان جنبه قانونرفتار
 جهي نتج باي نتانيا.  گردندي مر و فرمانبرداريرپذي تأث آورد،ي فراهم ميو نهاد

 دستوربه  يعاد يافراد که در آن دارد،  مطابقت ٦٠لگرمي مي استنلاتقيتحق
  کشندهظاهرا يکي شوک الکترنجا محقق،ي قدرت و مقام، در اي دارايشخص

به همکار دند، ي شني او را مي را، با وجود آن که ناله ها و اعتراض هايا
قش به يمباردو در خاتمه تحقي که زيجيگر از  نتاي ديکي.  وارد آوردندمحقق

 نه عوامل، و يط  اجتماعيمح و طيشرا  است کهني کند ايآن اشاره م
در  شرکت کنندگان  گشتند کهي و اعمالرفتاربروز  باعث يتيشخص -يفطر
 يبرامباردو يزق يج تحقياز نتان که، يو سرانجام ا. ق از خود نشان دادنديتحق
 شود، که در ي هم استفاده م٦١ن دو معرفتي مابيده ناهماهنگيح دادن پديتوض

  .  پردازمي مادامه به آن
 

  ن دو معرفتي مابيه ناهماهنگي  نظر

 يقاتش در مورد باورهاي تحقي، در پي ، روانشناس اجتماع٦٢نگريون فستيل
  :ديگوين مي چنيافرقه
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به او . رش داديي توان تغي مي ست که به سختيک انسانيولوژيديانسان ا«
ا ارقام را به يت ها يواقع.  گرداندي بر ميد و او رويد مخالف نظرش هستييبگو

د يبه منطقش متوسل شو. ر سؤال خواهد برديد و او منابع تان را زياو نشان ده
ز از تناقضات ي پرهي او برايشياما، چاره اند. ديو او نقطه نظرتان را نخواهد د

م فرد با تمام وجودش به يفرض کن.  روديک اعتقاد ميفراتر از حفظ ساده 
ن اعتقاد دارد ي که به ايکه او به خاطر تعهدگر آن يفرض د.  اعتقاد دارديزيچ

ح يل صريو سرانجام، فرض آن که، به او دال.  زندي دست ميبه عمال قاطانه ا
چه خواهد .  شودي بر اشتباه بودن باورش ارائه داده مي مبنير قابل انکاريو غ

 متقاعدتر از قبل در ير، بلکه حتيشد؟ فرد به طور مکرر نه تنها تزلزل ناپذ
 در واقع، او ممکن است يحت.  خواهد کرديدش پافشاري عقايد درستمور
  » . نشان دهديشترياق بيگران به قبول نظرگاهش اشتي قانع کردن ديبرا

 از يحالت:  است"  ادراکي شناختيناجور"ن دو معرفت، ي مابيناهماهنگ
 فرد و ين باور کنوني مابي است که بر اثر وجود تناقضي روحينابسامان
 ي مخالف ممکن است درست باشد حاصل مين که باوري از اي حاکيشواهد
 آزار دهنده ي، حالت اضطراب و کشمکش دروني شناختين ناجوريا. گردد

  .     کندين باور متناقض بروز ميا چندي است که بر اثر داشتن همزمان دو يا
ن بار ينخستن دو معرفت ي ما بيا ناهماهنگي " ادراکي شناختيناجور"ه ينظر

 مشاهده کرد که بعد از آن نگريفست.  شد مطرح۱۹۵۶ در ٦٣نگريوسط فستت
  نادرستامتي و روز قيي فضايمعتقد به  آدمها ي رهبر فرقه اييشگويکه پ
 کرده و يشتر پافشاري اعتقادات شان بي آن فرقه روي در آمد، اعضاکاراز 
ش ي که پيح داد وقتياو توض. دداشتنگران ير دادن افکار ديي در تغي سعيحت
 با ک فرقه،ي متعلق به ياعضا ،ندي آي در م کارشتباه از اي افرقه ي هاييگو

 به وقوع ي بر رو، شانيي خداييبع راهنماا من بريپافشارو قوا د يتجد
  .  شوندي متمرکز ماشتباه ي هاييش گويوستن پيپ
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ن که فرد ي دهد که پس از ايح مين دو معرفت توضي ما بيه ناهماهنگي نظر
 ي گردد، چه اتفاقي ندارد روبرو مي اش هماهنگي قبلي که با باورهاياوربا ب

ش در تناقضند ي زند که با باورهاي مين که دست به عملي افتد، و بعد از ايم
 کند که متناقض يان مين دو معرفت بي مابيه ناهماهنگينظر.  شوديچه م

ا يد يد جديا عقايا اختراع افکار يبودن معرفت ها ذهن را مجبور به کسب 
ک ي. ابدين باورها کاهش ي بي کند تا ناسازگاريد موجود مياصالح عقا

 ين است که شواهد متناقضين دو معرفت اي ما بيه ناهماهنگيبخش مهم نظر
 ندارد که فرد ي باشند؛ و اگر نه، لزوميد باورکردني شوند بايکه به فرد ارائه م

  .  ن دو باور متفاوت بجنگدي انتخاب ما بيبرا
 حل ي براي قويزه اي شود، فرد انگيجاد ميان باورها يب ي که ناهماهنگيوقت

اقض از دو راه استفاده نن تي حل اي افراد برااًعموم.  کنديدا مين تناقض پيا
ده ي متناقض را نادا شواهِدي  اندازنديه خود را به دور  ميا باور اولي:  کننديم
 که يشتر به آن اشاره شد، وقتيه پ کي مثال، در مورد فرقه ايبرا. رندي گيم
 ي بر متالشيک خانم خانه دار مبني به يي فضايله آدميام فرستاده شده بوسيپ

ن معرفت ها ي مابينگهدر آمد، ناهمااز کار برآورده نشده ين، انتظاريشدن زم
شتر ين مسئله باعث شد که بيا. افتيش ين باور افزاي ايدر فرقه دنباله رو

 ييشگوي به پ،ي شناختي کاهش ناجوري برادر جا، ،ن فرقهي اياعضا
ن ي به خاطر آنان از اييند که موجودات فضاي آورند، و بگوي رويديجد

   . کرده بودندياره چشم پوشيس
 متناقض از يابد که باورهاي ي کاهش مين دو معرفت زماني مابيناهماهنگ

ماهنگ ت باور هيا اهمين گردد، يگزي جايديان برداشته شود، درک جديم
افتن تناقض و ي کاهش ي، براين که باورياحتمال ا. دا کنديش پيافزا

امکان .  داردير بستگييزان مقاومت در برابر تغيابد به مير يي، تغيناهماهنگ
شتر است تا ي دارند بير مقاومت کمتريي که در برابر تغييعوض شدن باورها
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 در مقابل يداريزان پايم.  دارنديشتري بيدارير پايي که در برابر تغييباورها
 ياري آن با بسيت و هماهنگي آن باور به واقعير، بسته به جوابگوئييتغ

 دارد به يِر باور و رفتار، بستگييمقاومت در مقابل تغ. گر استي ديباورها
ن به يد بپردازد، و همچني که باييد متحمل شود، بهاي که فرد بايمقدار درد

  .  آوردي بار من رفتار بهي که ايتي و رضايخشنود
شكنجه اغلب بين تصوري كه فرد از خود دارد و رفتاري كه براي بقاء الزم ”

كوردن، ادلمن،الگوس، (“ تشخيص داده مي شود تناقض ايجاد مي كند
شكنجه گر هم زمان با در هم   ٦٤).۱۹۹۲نيكولتي، كرسنر، و  گروشاس، 

تواند او را شكستن باورهاي قرباني نسبت به خود و جهان پيرامونش مي 
 ذهني جديدي از خود به عنوان فردي ناتوان، ٦٥ا طرحيوادار به قبول تصور 

قرباني ممكن است ). ۱۹۹۲لك،ركُرتا و وان ِدساپِِ(و مطيع كند  فرمانبردار
 را كه شكنجه گر از واقعيت ارائه مي دهد بپذيرد، زيرا او به طرز يساختار

 را که در ٦٦يبرانگيختگي ا احتياج دارد كه شدت وحشت ويرانگر و يحاد
آن بسر مي برد کاهش داده و احساس نظم و امنيت را دوباره براي خود 

  .برقرار سازد
   :دي گوين مي در مصاحبه اش با مجله آرش چنيبا معمار نوبريس

 ي من اثر گذاشت و براي افتاد که رويحاج داوود مطرح کرد که در تو اتفاق"
 يش من مي آمد پيمرتب م... تو کار کنم ي کردم که رويشتر سعين من بيهم

دانستم باهاش حرف ي زد و من چون اونو ضد انقالب مينشست و حرف م
٦٧."زدمينم

  

 خود يا درک قبلي کند که فرد بر عکس باورها ي بروز مي وقتيناهماهنگ
 تواند با ين دو معرفت مي ما بيناهماهنگ. دي گوي ميزيا چي انجام داده يعمل

. ابديک است کاهش يد نزديشتر به عمل جدي که بي به باورير باور قبلييتغ
 داشته است؛ از يد باز مين فرد را از انجام عمل جديشيک طرف، باور پياز 
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ا يل پاداش يد مؤثرند، از قبي که در انجام عمل جدييگر، فاکتورهايطرف د
 ين عمل مي هماهنگ با اييد به مجازات، باعث بوجود آمدن باورهايتهد

نند، و هر ي آفريل ميه و دلي عمل انجام شده توجي برايين باورهايچن. شوند
ن معرفت ي ما بيشتر باشد، ناهماهنگي بيهين باور توجيت ايچقدر تعداد و اهم

  . ها کمتر خواهد بود
 ي و رفتاريسم فکري توان تصور کرد چه مکانيحات مين توضيبا اتکاء به ا

 عمل کرده و ٦٨ کردندي بسنده نمينين، به خصوص آنان که به خبرچيدر تواب
 يسم را ارائه مين مکاني عملکرد اي از چگونگيرير تصويمثال ز.  کنديم

  :دي گوين مي چنياسالم ي جمهوري از جان بدربردگان زندان هايکي. دهد
. از رهبرهاي حزب بود كه بريده بود. اينها يک نفر را گذاشتند پهلوي من..."

. ذاشتندش كه من رو به اصطالح تضعيف بكنداين را دو سه روز پهلوي من گ
 كاردان تئاتر کتيپ تئاتري، يعني ي. خيلي آگاه. اون هم آدم البته واردي بود

بعد از چيزش هم كه آزاد شد .  از نظر هنري تئاتر...بود و بسيار با معلومات
فيلمساز شد براي جمهوري اسالمي، بعدش هم تو جبهه كشته شد نميدانم كجا 

 يعني واقعأ صادقانه خودش را به جمهوري ... يک جوري كشته شدكشته شد
اين صبح تا شب اوال هزارتا از . اسالمي واگذار كرده بود، يک همچين تيپي بود

اين دعاها و اينها را ياد گرفته بود حفظ كرده بود، نمازش مثال يک ساعت و 
كارهايي  يه  بعدش،. بعدش دعاهاش شروع ميشد. نيم دو ساعت طول ميكشيد

من يادم ميامد مادربزرگم اينجوري بود كه شب بلند ميشد نماز شب ...كه فقط 
بعدش هم شروع . اين خيلي ديگر افراطي بود.  اينجوري مذهبي بود ميخواند،

البته من تو اين جنبه عقب نمي ماندم ازش، . ميكرد به ما چيز كردن و اينها
عقب نبودم ميتوانستم باهاش چون من از نظر بحث فلسفي و مذهبي و اينها 

يعني اون ضرر ميكرد تو بحث اگر ميخواست رو مسائل فلسفي با . حريف بشوم
سر چه .  حمله كردم... تا اين كه يک دفعه من بهش..... من بحث بكند

موضوعي بود؟ سر يک مسئله انساني بود، يعني من مسئله رابطه جمهوري 
دچار . كه اين دچار تناقض شد بحثي باهاش كردم کاسالمي با انسانيت ي
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تناقض شد و بعد ديد اين اشتباه كرده اين بحث رو كرده چون خودش متزلزل 
رفت و فحش داد و داد و . بلند شد و عصباني شد و تمام. شد يک مقداري

.  من تو را ميشناسم:بعد يک دفعه نگاه كرد تو صورت من گفت. فرياد و اينها
ش دريده يبعد تا چشمها.  شد تو صورت منش دو، دريدهيانگار يکهو چشمها

 :بعد گفت. فهميدم كه اين شناخت من را. يک دفعه موهاي بدنم راست شد،شد 
.  ما همديگر را نديده ايم هيچوقتد نه اشتباه ميكني:گفتم. من تو را ميشناسم

اگر . م كجا ديده امت ولي تو را ميشناسمي نه و الزم هم نيست به تو بگو:گفت
رفت .... م و بالفاصله هم رفتيت داشتي بگو ولي من به تو نميگوخودت دوس

  ... "بيرون و كه اطالعاتش را داد و برگشت
 يرغم سعي عل"نوباوران"ن معرفت ها آنقدر مهم است که ي مابينقش ناهماهنگ

 ي اشتباه و برفتارشان باور و دانند که ي از خود، ميدر پنهان کردنش، حت
 هيتوجا ي تواند تماما با انکار ين معرفت ها نمي مابيگن ناهماهنيا. ست اهيپا

 افراد آن است که ن تناقضي کاهش ايبراگر يراه د. ن برودياز بباورها 
اگر چه، . درست است" نوباوران " يستم اعتقادي متقاعد شوند که سيشتريب
: د درست باشديستم باي، آن س"ضحابه طور و "ن کوشش به انجام برسد،يا
ه، ين توجيبا استفاده از ا." رش جرم سهل تريشتر، پذي هرچه بک جرميشر"

 ياو  مابد که ي ي کاهش ميي تا جافردها درون  ن معرفتي مابيناهماهنگ
ل است که بعد از هر ين دليبه ا. دياي خود کنار بي با تناقض درونتواند

د يجدگران به قبول آن باور يش در متقاعد کردن دي افزا،ک باوريشکست در 
 شاهد ي اسالمي جمهورين است که در زندان هاي، و چن شوديشاهده مم
 با آنان گمارده ييان مقاوم به رودرروي متقاعد کردن زندانيم که توابان برايآن
  .م افزوده شودين به رژيشتر به شمار معتقدي بي شوند، تا تعداديم
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 سخن آخر 

، و يقربان ين مقاله به مسئله شکنجه و اثرات مهلک آن بر رويدر ا
 ي نقش بازي توانند در به شکست کشاندن زنداني که مي اي روانيساختارها

 ي مساويطيم که در شراي  اشاره کردين، به عوامليکنند پرداخته، همچن
 ينه روانشناسيقات در زمي از تحقيريبا بهره گ . شوندي افراد ميداريباعث پا

ک اعمال يستماتيو سح داده شد که چگونه شکنجه به طور حساب شده يتوض
 است که در يم شکنجه فاجعه ايگفت.  کندي را دنبال ميشده و اهداف مشخص

ت و يت ، فرديک طرف و حفظ شخصيل به زنده ماندن از ين مي، بيقربان
درك م   غير قابل يديد.  کنديجاد ميگر ، تناقض اي ديش از طرفيد خويعقا

 و اجتناب ناپذيري  ب ديدگي، بودن،   پيوند متالشي شده، پيوند ناشي از آسي
 وقايع آسيب زا هستند چگونه عمل کرده و چه يه ايزم پايکه چهار مکان

 که واكنش حاكي از آسيب ان شديب.  گذارندي مي فرد باقي بر رويريتأث
، يعني گردد كه تمامي راه ها براي فرار بسته اند؛ يدار مي پديديدگي زمان

 دچار اختالل شده و از پا مي ي زمان،قايعتوانايي قرباني براي برخورد به و
 امنيتش هيعلگر قادر نيست، براي از بين بردن تهديد عظيمي كه يافتد که او د

ن يم به رابطه بي داشتين اشاره ايهمچن. ، دست به كاري بزنددريگ يمصورت 
فردي، و درجه اختالل -  و حمايت هاي ميانگراني با داز دست دادن پيوند

  .يدگيبعد از آسيب د
جه يوندها، و در نتي نشان داد که باورها، پيقات روانشناسي بر تحقيمرور

، امکان مقاومت يگران از ويانتظارات فرد از خود، و تصور او از انتظارات د
 و يه بر همکاريم با تکي گفت. دهنديش ميمات را افزايدر مقابل نامال

ابد و از طرف ي يش ميلبه بر مشکالت افزاغگران امکان ي با ديهمبستگ
در زندان .  شوندي مستحکم تر ميفرد- اني، روابط ميگر، در مواقع بحرانيد
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 ي مقابله با سختي برايله ايگر را به عنوان وسيکديان به ي زندانيهم، وابستگ
 استقامت و ي در برقرارياتي حي نه تنها نقشين وابستگيا. ميبه شمار آوردها 
ز ين آنان يروان و يروح تعادل  وظ سالمت حفيبرا ، بلکه دارد افراديداريپا

ن امر مهم که نظرات سياسي يا ي به اياز آن گذشته، آگاه.  استيضرور
مذهبي مشترك ممكن است به زجر افراد معني و مفهوم بخشيده و تا حدودي 

 شكنجه حائل و حفاظ واقع شود به ما گوشزد کرد تا مخربدر مقابل اثرات 
ند در برخورد موفقيت آميز با آسيب ديدگي،  هنگام نگريستن به نقش پيو

  . ميريگروهي را در نظر بگ-وابستگي هاي قوي درون
ش يداي پيد و ارعاب و روند چگونگيندرم استکهلم و نقش تهديدر مورد س

ن يگفته شد در ا. ح داده شدير توضي نسبت به شکنجه گر و گروگانگيسمپات
و " خوب "يه عنوان فرد شخص متعرض به جان خود را بيندرم قربانيس

 ي افتد که قرباني اتفاق ميطين در شرايا.  کندي ميابيارز" يناج "يحت
ان يش از سه تا چهار روز در بند بوده، متعرض را قادر به پايحداقل ب

 زنده ماندن به  ي نداشته و برايند، راه فراري خود ببيدن به زندگيبخش
 وقوع يگر برايط الزم ديشراد که يان گردين بيهمچن. متعرض وابسته باشد

 خارج به دور نگهداشته شده و ياي از دنين است که قربانيندرم استهکلم ايس
تنها از نقطه نظر متعرض آگاه باشد، و در آخر، متعرض را در ذهن خود به 

  .ابدي کند بي مي که به او مهربانيعنوان فرد
 ي براي منطقِهيک توجي  ساختِنرونِد ،٦٩يل تراشي، دليدر علم روانشناس

 يل تراشيدل. ف شده استي تعر منفعل بودنا ي، رفتارم، يک تصمياتخاِذ 
 پهنه، ک ي تواند در ي م شود کهيم حاصل يگري دي رواننِدي فرااساسا از راه

ن مقاله به يدر ا .رديانجام گ  ٧١مه آگاهانهي  تا عمدتا ن٧٠ارياز کامال هوش
ن يا نقش م کهيجه گرفتينت. مي ها پرداختن معرفتي مابيناهماهنگمقوله 

 شان يرغم سعيعل" نوباوران" که  برخوردار استيتياهم  از چنانيناهماهنگ



 

 ٩٧   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 . است اشتباهباورهاشان دانند که ي از خودشان،  مي، حت آندر پنهان کردن
ا ي تواند تماما با انکار کردن ين معرفت ها نمي مابيناهماهنگم که ياشاره کرد

  يگريراه د، و ن برودي نبوده است از بيچه که قطعرامون آني پيل تراشيدل
شتر و ي اگر افراد ب:دهد کاهش  را ماندهي باقيتناقض درون الزم است تا

 درست است، پس به طور يستم اعتقاديک سي متقاعد شوند که يشتريب
ل ين دليهمبه ح داد که ينگر توضيفست. د درست باشديستم بايضح، آن ساو

گران به يش در متقاعد کردن دي افزا،ک باوريست در است که بعد از هر شک
ن کوشش به انجام برسد، ياگر ا، چرا که  شوديقبول آن باور مشاهده م

 که بتوانند با ييابد تا جاي ين معرفتها درون معتقدان کاهش مي مابيناهماهنگ
 .   کنندي زندگيآن ناهماهنگ

 شکنجه و هرا در بارمان يحات داده شده، دانسته هايحال با توجه به توض
 و ي تجربگي هم گذاشته، و ضمن در نظر گرفتن بيرات مخرب آن رويتأث

وند با ي که در آن خالء پيگاهيم به جايان، بپردازي از زندانياري بسيجوان
م که يوسته در کاربوده اس، و فراموش نکنيگران موجود، و ترس از مرگ پيد
در . ش نداشته استي خوي قبليا در باورهيهم فرد از ابتدا اصرار" ديشا"
 ي هايمهربان"همراه با " خواست زنده ماندن"ن خالء، ترس از مرگ و يا

ه ي توجيبرا يقربان . اندازديم را به دام يقربان زندانبان و شکنجه گر "زيناچ
 را  زندانبان و شکنجه گردگاهير داده و دييتغ را شيش، باورهاياعمال خو

فرو آمده بوجود  اش يتناقض درونکه در اثر  يب تا آشو کندين آن ميگزيجا
 ي تناقض.ابدي ينمکاهش " ينيخبرچ" اما تنها با ين آشوب دروني ا.کندکش 
به گرد " نادم" تالش ي پس تمام.داج داري بزرگتر احتيهي توج،عظمت به آن

 با باورها، ي خود بر اساس هماهنگي باورها، رفتار، و زندگهم دوباريتنظ
گران را هم به يحال اگر د.  گردديش مي شکنجه گر خويدگرفتار، و زن

 ي دروني، و ناهنجارين کشاکش، ناهماهنگياورد چه بسا اي خود بيسو
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قت از آن او بوده است به ين باور که از ابتدا حقيافت، و ايکاهش خواهد 
  .   نشانده خواهد شديکرس

، يفراموش. د سپريست به دست فراموشي باي را نميخيع تاريبدون شک، فجا
 تنها ضامن يخي کند، و حافظه تاريگر هموار ميع دي وقوع فجايراه را برا

و اما، اگر . ه انسان ها ستيات انسان ها عليان جنايبزرگداشت نام قربان
م، ي بمانيدار باقي قد علم کرده و پاي ارتجاعيستم هايم در مقابل سيبخواه

 ي شود، و چرا برخيده ميش کي به نابوديت انسانين که چگونه هويدرک ا
 به ي که دولتمردان براييدر جا.  کنند الزم استين قهقرا سقوط ميبه ا
 ي روانشناسيافت هاي است خود را  به بازي کشاندن هر چه که انسانينابود

ن بردن ي در از بييزم هايد بدانند که چه مکانيز باين ني کنند، مبارزيمجهز م
 يو با استفاده و توسل به چه ساختارها دست اندر کارند، يت انسانيهو

 کرد و يداريز پايع فاجعه آميرات وقاي توان در مقابل تأثي مي ايروان
  .  نشان داديريواگشت پذ
 فرد را خاموش کرده و امواج وحشت را به سراسر جامعه ياسيسرکوب س

ب يان آسيافتن قرباني دهد که بهبود يقت به ما هشدار مين  حقيا.  فرستديم
ست ي فرد ني بهبودي تنها محدود به معناياسي از خشونت سي ناشيدگيد

ران با وجود تعداد يجامعه ا.  شوديبلکه شامل درمان در سطح جامعه م
 ياست هايز سيت آميده شده، که محصول موفقي به شکست کشي زندانياديز

دا يم پي ترمي است، تنها زماني اسالميافته و سرکوب گرانه جمهوريسازمان 
 که مرتکب يعي در مورد فجاي پاسخگوئي براين دولتياهد کرد که مسئولخو

ده شوند و فرد و جامعه سرکوب شده به يز محاکمه کشي ميشده اند به پا
ست به ي بايم جامعه، مي ترميبرا.  قدم بردارندي بازسازيموازات هم به سو

ل ي، از قبرانيده جامعه ايگر اقشار صدمه دي، همانند د"انيقربان"ن يدرمان ا
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 يزي، که محصول برنامه ر...، معتادان، زنان تحت ستم ويابانيکودکان خ
  .  هستند پرداختي ضد مردميميحساب شده رژ

که در زندان به عامل " ،يده شده اي به شکست کشيزندان"ان يگفتگو م
را ي ندارد، زيي، جاين مقطع زمانيدر ا" مقاوم، "يل شده، و زندانيسرکوب تبد

ش، قدرت انتخاب ي خوياست، که در روند بازساز" مقاوم "يدانن حق زنيا
 ي خواهد روبرو شده و از هر کس که ميداشته باشد تا با هر کس که م

 که آزارش داده يحق اوست تا خود را نه تنها از کسان. ندي گزيخواهد دور
 تلخ زندان است ياد آور روزهاي او ياند در امان بدارد، بلکه به آنچه برا

ن دو گروه ي و درمان افراد متعلق به ايدگيرس. ن حق اوستيا.  کندپشت
 که خود ي است و نه افرادي تخصصي و درماني اجتماعيفه نهادهايوظ
 ير انساني بس غيطي شان را تحت شراي پر ارزش زندگي از سالهاياريبس

  .  مشترک بوده اندي با دردي کرده و شاهد مرگ مردان و زنانيسپر
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    يديتبع شدگان شکنجه ارکن در ٥

  دکتر نورايمان قهاري: از
 

ل جنگ، شکنجه و زندان، و يها، از قبدست دولته  شده بيزيرسرکوب برنامه
 است ياسي سي از خشونتياد و فحشا، بخشي به معضل فقر، اعتيعدم پاسخگوئ

.  و کل جامعه در بر دارد فرد، خانوادهي مخرب و خطرناک برايو عواقب
 نبوده و ي خنثين اساس استوار است که خشونت عمليشونت بر اف خيتعر

مدهاي  آيكي از پي .شودي متفاوت مي در ابعاديدگيدبيباعث وقوع آس
 زندگي  و آغاز ايرانيان وطنيجالجمهوري اسالمي توسط دولت سركوب 

 از ين که اقشار مختلفي با ا.ه استدر غربت و در شرايطي طاقت فرسا بودآنان 
ران ي مجبور به ترک ايم اسالميش از سه ده تسلط رژيان در طول بيرانيا

 بوده است، يم اسالميکه نشانگر اوج سرکوب رژ ،۱۳۶۰ دهه ياند، طگشته
پس خته و سيران گريم از اي مخالف رژياسين سي از فعاليميل عظيخ

ران راه يج به خارج از ايتدره بز يم ني رژجانبدربردگان از زندان و شکنجه
- ي وطن ميا ترک اجباريد يدهند که تبعيقات روانشناسانه نشان ميتحق. تندافي

ن تجربه با ترک يا.  افراد محسوب شودين ضربات در زندگيتواند از بزرگتر
شود، فرق داشته و يده مي شده و هدفمند زادگاه، که مهاجرت ناميزيربرنامه

 جانبدربردگان ي آن، برامضاف بر.  افراد در بر داردي را براي متفاوتيآمدهايپ
ن يا. رديگيتر به خود متر و دردناکدهيچي پيتيد ماهياز شکنجه، تجربه تبع

 فرد، خانواده و جامعه، به ي شکنجه برايآمدهايمقاله ضمن پرداخت به پ
 پا يت رويد و قابليجان بدربردگان از شکنجه در تبعده يچي پبه تجريبررس

ن مقاله متعلقند به يها در ا نقل قولمجموعه. زدپردايستادن دوباره آنان ميا
 يم جمهوريقات نگارنده با جانبدربردگان از شکنجه و زندان در رژيتحق

     . برنديد بسر مي، که در تبعياسالم
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   آني آمدهاي و پياسي شکنجه س

 به منظور گرفتن يا جسمي يا درد روحي اعمال هرگونه آزار ياسيشکنجه س
 و ياسي، سي، صنفين اجتماعين نوع شکنجه، فعاليا. ه استيا تنبياطالعات 

 يا به دستور دولت و افراد دولتيوابستگان آنان را نشانه گرفته و با اجازه 
ده ي بر سر پدگوگفت. گرددي شده اعمال ميزير برنامهيانجام و به شکل

-يا م ري شفاف و مشخصيريگز بوده و موضعيانگ بحث برشکنجه عموماً
 يبررس دانسته ياسي سيصرفا خشونتکنجه را  افراد شيبرخ .طلبد

ن درمان ي از متخصصيارياما، اصرار بس. ننديبي آن را الزم نمروانشناسانه
که در چارچوب و  نين است که شکنجه، صرف نظر از ايشدگان بر اشکنجه
 ي بر رويرات هولناکي اعمال شده باشد، تأثياسير سيا غي ياسي سيبا هدف

-ي از آن، مي به عوارض ناشيدگي در رسي گذارده، و کوتاهي خود باقيقربان
قات يتحق.  مزمن گردديتين عوارض به ماهيل ايتواند منجر به تبد

 از ي ناشافتهي نيدهند که عوارض بهبودينه نشان مين زميروانشناسانه در ا
 روزمره و يهاتي به مسئوليتواند فرد را در پاسخگوئي ميدگيب ديآس
  .   خود ناتوان سازدي روابط سالم اجتماعيراربرق
 يخصلت که ييا فاجعهزا؛بي آس استييا واقعهشکنجهم که ي نداشته باشيشک

 يقربانو تسلط بر ذهن  تي شخصي با هدف نابود داشته ونهابغرنج و چندگ
 از شکنجه ي از آنند که اثرات ناشي حاکيقات متعددي تحق. شودياعمال م

 ييزابيات آسيگر از تجربي ديه شده مشابه اثرات برخ فرد شکنجيبر رو
 يعيوقا. شوندي و مداوم اعمال مي در پيطور په هستند، که همانند شکنجه، ب

، ي کودکان، خشونت خانوادگي آزار جنسن دست عبارتند از  تجربهياز ا
گونه ني که ايعوارض . مرگيها اردوگاه و تجربهيربائ، آدميريگروگان گ
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ده، همه جانبه و مزمن  يچي پيگذارند اغلب به صورتي ميب زا بجاي  آسعيوقا
  . شونديان ميدر فرد نما

 از اشکال يکيبه مثابه همانطور که گفته شد، هدف از کاربرد شکنجه 
 تسلط بر او بلکه در ي است، اما نه فقط براتخريب فرد، سرکوب سياسي

فرهنگ اطاعت و اشاعه ان شهروندان و در خدمت يدر م وحشت جاديا جهت
-يکه شکنجه منيرغم اي است که علين روياز هم. ت جامعهيسکوت در کل

اثرات   در فرد گردد،ي روانيدگيب ديجاد آسيم باعث ايطور مستقه تواند ب
تواند باعث يشکنجه م. رديگيز در بر ميمخرب آن خانواده و جامعه را ن

رغم يعل عه گشته، و در سطوح مختلف جاميش اختالالت رفتاريدايپ
متحمل را و جامعه ، خانواده ، فردستادني پا ايت دوباره رويقابلمقاومت و 

 را ي بعديهاراتش نسلي که تأثيسازد، ضربات  دراز مدت هولناک ويضربات
توان در ي شکنجه را  نميآمدهاين سبب است که پيبد. رنديگيز فرا مين

" ختالل استرس پس از سانحها"ل ي از قبي روانيماريب چارچوب محدود
ها  در مورد آنحيتوضدر فرد به  يف مشکالت روانيصرفا با تعر گنجاند، و

انداخته و به آن ين اثرات را از نظر ني ايست ابعاد اجتماعيبايپرداخت، بلکه م
  .   پاسخ داد

         در فرد در فرد در فرد در فردييييدگدگدگدگييييب دب دب دب دييييظهور آسظهور آسظهور آسظهور آس
ن فرد  از شکنجه در روند درماي ناشي عوارض فرديتمرکز صرف بر رو

 ياديت زين حال پرداختن به آن از اهميانه بوده، و در عيگرالي تقليروش
 از ي ناشيدگيدبي آسيجا به بروز انتزاعنين رو، در ايبرخوردار است؛ از هم

 از تجربه شکنجه در يعوارض ناش. ته خواهد شدشکنجه در فرد پرداخ
 " از سانحه پس  استرسلاختال" ابد، کهيي گوناگون تبلور ميان به اشکاليقربان
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Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) از يبخش 
     . دهديح مي آمدها را توضيپن يا هديچيپ يه هايا و اليزوا

 يگري ديبراآن وقوع ا شاهد ي  روبرو شدهياما با فاجعهيمستق که يافراد
 تجربها وحشت ي ي همراه با ناتوانيواکنشبوده، و در پاسخ به آن فاجعه 

از  پس ل استرساختال"شوند که به آن  ي ميايدگيب دي، دچار آساندکرده
ا ي افراد ي مرگ واقعتواند شاملين نوع فاجعه ميا . شودي گفته م"سانحه

 يگريا دي خود يت فرديا تعرض به تمامي و يا جراحت جديد به مرگ يتهد
و  داشته حضوردر فرد ک ماه يش از يد بياختالالت و عوارض بان يا .باشد

ا ي، ي، کاِري اجتماعيهانهي در زميا آشفتگير ي چشمگيباعث فرسودگ
 اختالل" تا بتوان اظهار داشت فرد از دن شويگر زندگي مهم ديهانهيزم

توانند يعوارض م اختالالت ون يا. برديرنج م“  پس از واقعهاسترس
له افراد يوسه بن از آها بعد  ساليها و حتا ماهيبعد از وقوع حادثه بالفاصله 

  . تجربه شوند
  : عبارتند از"از سانحه پس ل استرساختال" يهامشخصه
شان يپر  ويگهان نايادآوري هليبوس  فردتوسطتجربه مکرر فاجعه  •

 ي، خواب ها مخلافکار ،ي ذهنريتصاوهجوم . حادثهآن  يزا
 در حال وقوع ن که فاجعه دوبارهياحساس ا    آشفته کننده مکرر، و

ن عوارض حس تکرار فاجعه را ياه ده بواسطيب دي آسفرد. است
 . کنديدوباره تجربه م

 که با ي خارجي با محرک هاياروئيد در روي شدي روانيآشفتگ •
 ؛ از آننديا سمبلي از فاجعه تشابه داشته و يجنبه ا

 که يا خارجي ي دروني با محرک هاياروئي در رويواکنش جسم •
  ؛ از آننديا سمبليو  از فاجعه تشابه داشته يابا جنبه
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گاه قدرت قرار ي در جاي که از نظر قربانيعدم اعتماد به اشخاص •
 ؛..اني، کارفرماان، روانشناسان، پزشکالدارند مثل وک

، اتت، تفکر، احساسيدن از هرگونه فعالي گزي فعال در دوريسع •
 ند؛ادآور فاجعه اي که ييا گفتگوهايافراد، اماکن، 

 ؛ از خاطرات مربوط به فاجعهيم مهيهافراموش کردن قسمت •

 ه مورد عالق که قبالييهاتيل به انجام فعاليکاهش قابل توجه در م •
 اند؛فرد بوده

 ؛گراني از دي و گسستگياحساس دور •

 ؛)دني در عشق ورزيناتوان(ت در پهنه احساسات يمحدود •

الت، يداشتن خانواده، تحص  دريديناام(نده يحس کوتاه بودن آ •
  ؛  ...)، کارفرزند

  ؛تيان عصبانيا طغي يتندخوئ •

 ؛ي ذهن در تمرکزيدشوار •

ر در ييتغتواند همراه با ي که ميگوش به زنگ بودن بطور افراط •
ستم ي، کارکرد سيستم گوارشيتنفس، ضربان قلب، کارکرد س

 ي به بروز درد در نواحبوده وچه ها ي ماهي، و انقباض دائميادرار
 ؛انجامديبپشت و سر  

   ؛طکه خوردن مفري •
گونه بروز ني بدي اسالميدو تن از جانبدربردگان از شکنجه و زندان جمهور

  : دهنديح مي از عوارض ذکر شده در باال را در مورد خود توضيبرخ
 – لغت آلماني(ايم همن اينجا كه تقاضاي پناهندگي داده بودم، توي : "م

بعد حالت . مرفتها دستشوئي ميكرديم، بعد شبپناهندگي زندگي مي) خوابگاه
- رفتم، نصف شب مي هر بار كه مي.نداختا عمومي مي بنِد ياِداراهرو من ر

اش كردم همه كه باز مياافتادم، در راي ميم دستشوئي، ياد صحنهوخواستم بر
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 چون اين صحنه توي بند اتفاق افتاده د،ن باشا جسد آويزکمنتظر بودم االن ي
رفتم اين حالت  شب دستشوئي مي و اين هر شب كه من نصف، نصف شب،بود

  ".بينم ميان صحنه رآكنم و  وا ميا كه االن در ر بهم، ناخودآگاه بود،
  
 اوني كه اثر گذاشته ، كه استاين است اون چيزهايي كه برام ملموس"...: ح

 مسئله ترسي ،كنم از همون زندان و شكنجه و اينها باشهاالن يادم مياد فكر مي
م، وراي مي ادارهکد موقعي كه مثال به يي من پيش مياكه بدون اراده توي
-م، صبحور كه مييا يا هرجاي رسمي،مور يا سر كار ميدبخصوص صبح باش

هر قدر هم در ظاهر كه دارم .  حالت اضطراب دارمکاش ياول. ها بخصوص
فهمم كه  ولي خودم مي،فهمهكنم اصال معلوم نيست، يعني طرف نميبرخورد مي

نم ادترسم دقيق نميحاال از چي مي.  يعني مضطرب به معناي ترسمربمن مضط
 چه د،كردنن صبح هايي كه هر روز صبح صدا مياكنم اين همولي فكر مي

 ا تمام صبح تا ظهر رد ببرندخواستن بازجوئي مي،هازمان شاه چه زمان اين
گ ها اين زن اون صداي زنگ، زنگ اداري بخصوص زمان اين.منتظر بوديم
كرد كسي تلفن مي. دزدنها مياش از اين زنگنم چي چي بود همهااداري نميد

 زنگ اين کيم، اينجا تو آلمان هم هست يوريا چي بود؟ تو ادارات هم مي
 من دنهخوا انگار ميدزناون مي.  يعني فالن شماره افتاد كه نوبت ماستدزنمي
 يا يه ندنجا يه پولي بهت بدهم بريم اويهخواحاال هيچي مي.  بازجوئيد ببرنار

  "...دد به ما پول بدههخوا مي استپولي بگيري مثال، بانك
 جانبدربردگان از ،"از سانحه پس ل استرساختال " ازيعوارض ناشبر هوالع

ها  از آنيبرخ را تجربه کنند که يگري داختالالتممکن است  شکنجه
، يخوابيس، بأيوسواس، ، يترس مزمن، اضطراب، افسردگ: عبارتند از

اشتها، توهم، عدم اعتماد به نفس، حس گناه، حس  شيا افزايکابوس، کاهش 
ت از يت حفظ و حماي انجام کار، عدم باور به قابلييشرم، عدم باور در توانا

، عدم ي شخصيها، تمرکز بر کمبوديشدگريخود و کودکان خود، حس تحق
، يريم گي در تصميئ، عدم توانا)يآموختن ناتوان(شرفت يتحرک در جهت پ

ن در مقابل يرش و تمکي، و پذيفرد-اني در روابط مياعتماديبروز حس ب
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 در يسيت، دگرديرات در شخصييتغ، ي از نظر اجتماعيحقوقيهرگونه ب
- ر نمونهيدر ز. گرانيا ديدست خود ه  بيدگيدبيت، و خطر تکرار آسيهو

  :ميخوانيدربردگان من مشکالت را از زبان دو تن از جانبي از بروز چنيهائ
جا مثال همين. موشهو مورد هجوم واقع ميکكنم يهميشه احساس مي: "... م

اش ام، همهنشسته)  مترو- لغت آلماني( توي قطارم، مثال توي اوبان  ها،امنشسته
 اكنم از پشت من راش فكر مييا  همه. دهو يكي بهم حمله كنکانتظار دارم ي

   من قوي بود،ينقدر توآحتي اين حس . لي دارم خيا، اين حس ردگيرنمي
 خيلي ااين تقاضاي پناهندگي دادن هم من ر، مده بودم اينجا تقاضايآوقتي كه 

 ياد بازجوئي اها من رن مصاحبهآن بازجوئي، تمام آ. ها ياد زندان انداختموقع
ز اتاق كردم اجازه ندارم ا فكر مي،بعد توي اتاق بودم، در بسته بود. انداختمي

جوري باشم، نم، شايد فقط من ايناد جوري، شايد نميکبعد ي. موبيرون بر
 جوري انگار، چه ک، ولي يدجوري نباشن زندان اينرهاي ديگشايد بچه

، اصال تجربه نكرده مسئله د كسي كه مثال منعي نشده باشجوري بگم؟
 کي،  است چيز ممنوعکكردم ياش احساس مي ولي من همها،ممنوعيت ر

.   استكردم ممنوعنجا اصال هيچ چيزي نداشت، فكر ميآمثال .  استچيز آزاد
 اصال دركي از ممنوعيت د تجربه نكرده باشادر صورتي كه كسي كه زندان ر

- هو ميکي من مثال خيلي جاها مثال اين يبرا. طرح نيستمش يبه اين شكل برا

اين .. . .ش با خودم درگيرماني؟ همها، ميدا بعد بايد تصميم بگيرم كه اين رود،ش
 يتو  مثال،مايد حتي نسبت به محيط معموليآحالت خيلي برام پيش مي

  ". اصال خيلي چيزهاي معمولي،دانشگاه
  
 به طوري كه همسرم گاهي ،، غذاينه كار تو زمينه مثال حتي تفريحتو زم"...: ح

 امتحاني ک ياي تو خب اين غذاي جديد راه تو محافظه كار شدديوگبه من مي
م، اين هخوا ميان قبلي رام نه من هميوگمي.  مثالدبكن شايد خوشمزه باش

عنوان مثال ساده ه  باحاال اين ر. مهخوا ولش كن نمي استنم چيادهيچ نمي
د چون دنيا هم يم پيش بياي ولي اين موضوع باعث شده كه مشكل برا،گفتم

اش بيشتر  اين مورد وضعتر شده و برعكس آدم بايد در سريعاًحركتش اخير
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 مقدار سبب شده کاين ي.  با تغييراتدخواهان تحول و تغيير و هماهنگ باش
نم ادمي. م در زمينه كاري در زمينه زندگي عاديوكه دچار مشكالتي هم بش

م محدود هخوامحافظه كار و مي.  است اما چكار كنم؟ سختم است،مشكلم اين
 يا چه اً و چون ذات،م جلوودارم، بيشتر نرنم و ادن چيزي كه ميا هميوباشم ر

 تمام  استجوري بوده، درست عكس اين يا از قديم اين استنم غريضيادمي
 يعني اصال آدم ساكني دوست ندارم باشم، اين دچار تناقض .موجوديت من

تناقض به اين معني كه خب . ددهم و اين رنجم ميوشم، دچار تناقض ميوشمي
 ،يوي باهاش مواجه بشو برد، بپذيريديهخوا نمياديد روقتي كه شما چيز ج

 ر ولي چون از طرف ديگ،افتي از چيزهاي جديدي، عقب ميوبهش آشنا بش
 اين ،م بهشونم يا مسلط بشا بدابشدت تمايل و آرزو دارم كه چيزهاي جديد ر

اينجوري بگيم . بعد يعني هم ميل دارم هم توان ندارم. دهعقب افتادگي رنجم مي
  ." ندارماميل دارم بكنم ولي توانش ر. ريمتاحتر

ب زا ي واقعه آسض و سرکوب،ي موارد، مثل رودررو شدن با تبعيبرخدر 
. تکرار شود يدگيدبي آسه و شديبازساز فرد يبرادوباره ممکن است 

 ي الزم برايشود جان بدر برده نتواند به آرامش دروني باعث من امريا
 و وجود ،ديقوع دوباره فاجعه به اشکال جدو .ابدي دست  خوديبازساز

 يدگيچي با هم، باعث پ،" پس از واقعه استرساختالالت"عوارض 
 نيتکرار ا شده، و در جانبدربردگان از شکنجه يدگيب ديت آسيماه

در دراز مدت  خود و به نوبه در خواب، تاختالال همراه با عوارض
 در يتن-روان مفرط تختالالا. دگردي بدن ميمنيستم ايف سيباعث تضع

عنوان ه وال بم، و معودش يمده يجان بدربردگان از شکنجه به کرات د
 از يبرخ) ۱(  نمودار .نديآي و اضطراب بشمار مي افسردگينمود جسم

شوند يده مي را که در جانبدربردگان از شکنجه ديتن-  روانيهايماريب
، دو تن از ميخواني مري ز که دريدر دو نقل قولدهد، و ينشان م
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ن ي از ايبرخ خود از ي شخصدر باره تجربهجانبدربردگان از شکنجه، 
  :زنندي حرف ميتن-  و روانيعوارض جسم

م ي وقتي كه عصباني هستم پا. پا دارمه كشان،ها، اضطراب دارماضطراب"... : م
ها، هاي اعداميبينم، خوابخواب مي.  خوابي توودشبشدت پرتاب مي

 اها رنم آدماتوبينم كه مثال نميخواب مي. بينمها را ميدان و اينهاي زنخواب
  ."ببينم، مثال زنداني هستم

  
 اها ر اين.ش زده بود بيرونيم رگ هايپا. م را دو سال پيش عمل كردميپا": م

بعد توي . ودش جمع ميودرهاي رگ بود كه خون ميگي، تمام پارهدكشيدن
 كه دكتر بهم ،قتي كه رفتم توي زندان اوين در واقع و،بيست و يك سالگي

گفت اين بيماري مال بيماري يك . ياهگفت كه عمل كنيم، گفت آرترز گرفت
من تو سن بيست و يك سالگي به . دگيرست كه آرترز مياآدم شصت ساله 

من .  درد دارم،گرفته بودم ها آرترزهايي كه زده بود و اينخاطر قنداق تفنگ
- يعني مدام بايد با قرص. افتادم سه روز در ماه مي،روز ن دو زندايها توسال

 خب توي شرايط .ددرد بسيار شديدي دار. كردمم ميا آراهاي مسكن خودم ر
 ،بعد وقتي كه مواظبت نكنم. عادي قرص مسكن بايد مثل نقل و نبات بخورم

د يا ميودشمنقبض مي ها تمام اين رگ ها  تمام اينديعني از يه فازي كه بگذر
 توي همون افونت خوني كه ا، معده ر بعد به طور اتومات اين ناراحتِي.به سر
 توي شرايط انفرادي گوهردشت -  نستم هيچ غذايي بخورماتو ديگه نمي،داشتم

 بعد .دياام فشار ميام از پشت به معده كه به معدهدرسكه بودم، به اينجايي مي
رم، باال وآرم، باال ميوا ديگه باال مي.رموا باال مي استامهر چي كه تو معده

م، وشرم ديگه خوب ميوآبعد وقتي كه باال مي. رم، حالت تهوع خيلي بدوآمي
يه .  استولي دوران سياه و خيلي دوران بدي. دخوابها مين التهابآيعني تمام 

-  زنده ميود مير آدم ميدنيوگم كه مثال مييوجوري بگنم ايناتوجورايي مي

  ."د دارا اون حالت ر،ودش
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   از شکنجه از شکنجه از شکنجه از شکنجهييييد عوارض ناشد عوارض ناشد عوارض ناشد عوارض ناشييييعوامل موثر در تشدعوامل موثر در تشدعوامل موثر در تشدعوامل موثر در تشد

 از ي ناشيآمدهايپ بروز  شدت ويد در چگونگنتوانمي که ي از عوامليبرخ
شكنجه روحي و  شدت  و، تناوبمدت مربوط به  کننديشکنجه نقش باز

تاريخچه ل، ي، از قبيگريعوامل د. شودي است که بر فرد اعمال مجسمي
 ، ياي از مادر در دوران نوزاد جدائي مكرر ومادري"يت از توجه محروم
را در يبعد آسيب پذيري بيز ضرين يديدگي در دوران کودک آسيبتجربه 

 ممكن است باعث افزايش خطر بروز باال برده وبرخي از افراد شكنجه شده 
   . پس از واقعه گرددتاختالال

        ::::جهجهجهجه شکن شکن شکن شکنييييتنتنتنتن- - - -  از عوارض روان  از عوارض روان  از عوارض روان  از عوارض روان ييييبرخبرخبرخبرخ): ): ): ): ١١١١((((نمودار نمودار نمودار نمودار 
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، اشيريناپذبي آست وي تصور او از امن بريمبنفرد،   درنيشي پينقض باورها

 که يا فاجعهي قابل قبول برايحيا توضي معنا، ،ليدا کردن دليدر پاو  يناتوان
 نظم، ي است داراي باور که جهان مکاننيرخ داده است، و نقض اش يبرا
 و شدت يتوانند در بروز چگونگي هستند که ميگريعوامل دت الدعت و يامن
 با خشونت، مواجههاز معموال پس . فا کنندي اييها فرد نقشيدگيدبيآس

 اعتماد قرباني نسبت به خود به عنوان در حسعدالتي، بدرفتاري، و بي
ه گر بي ديها شكست ناپذير، جهان به عنوان مكاني امن و انسانيموجود

 پس از آن قرباني در شود، ويخلل وارد م قابل اعتماد يعنوان افراد
 ينگرشرامونش دچار يش و جهان پيبازسازي دوباره ديدگاهش نسبت به خو

   . ابديي م ناتوان وارزش بيت،يکفايبفردي خود را ،  گشتهمنفي
 نقش ي روانيماري که در بي از عوامليکيعنوان ه کاهش در عزت نفس ب

 فرد از ظاهر يابي مثل ارزيعوامل فرد.  شده استکند شناختهي ميباز
- ي مينيبکمرامونش، که فرد را دچار خوديط پين و محي، رفتار والديجسم

 آنان را به فکر ي در افراد گشته و حتيتوانند باعث بروز افسردگيز ميد نينما
 ياري که به جانبدربردگان از شکنجه ي مثال، کسانيبرا. اندازدي بيخودکش

اند آن گروه از جانبدربردگان از شکنجه که از انطباق نند مشاهده کردهرسايم
توانند عزت نفس خود ياند، مزدهيباز مگران سر ش با مطالبات شکنجهيخو

دار گشته است، ممکن است شان خدشهرا حفظ کنند، و آنان که عزت نفس
 ي و از دست دادن اعتماد به نفس و اضطراب شده و حتيدچار افسردگ

  .   کننديمبادرت به خودکش
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        يييي اجتماع اجتماع اجتماع اجتماعييييدگدگدگدگييييب دب دب دب ديييي از عوامل آس از عوامل آس از عوامل آس از عوامل آسييييککککيييي    يييياساساساسييييشکنجه سشکنجه سشکنجه سشکنجه س
در فرد م شكنجه ي مستقکه اثرات نيد کرد با ايد دوباره تاکينجا بايدر ا

ه ان شکنجه شدگان بي همسران، فرزندان و اطرافابد،ييشکنجه شده تبلور م
 آن در يبيات تخرطور کل، از اثره  بي بعديهاژه و جامعه و نسليطور و
ک يا مادر در همسران و کودکان يشدن پدر  که شکنجهيراتيتأث. ستنديامان ن

ده شده است ين، ديهمچن. انددهيگذارند به کرات به ثبت رسي ميخانواده باق
آمار نشان .  کنديدگيب ديتواند پدر و مادر را دچار آسي فرزند مکه شکنجه

- روانيگر از دردهايش از کودکان ديبشدگان دهند که کودکان شکنجهيم
 متعدد ي، و مشکالت روحيريادگي در ي، دشواري، سردرد، افسردگيتن

   . کننديت ميشکا
گر ي ديکي ي اجتماعيدگيب ديگر، آسيا به عبارت دي مشترک، يدگيدبيآس

، از جمله ياسي سيهايدگيدبيان آسيقربانده يچيات پياز ابعاد مهم تجرب
 ييتواند به تنهاي فرد نميدگيب دي آسيل، بررسين دليهمه ب. شکنجه است

 و ياسي باشد که سرکوب سي در فرد و اجتماعيدگيدبي آثار آسيايگو
ديدگي اجتماعي آسيبن ي ا.شوندي از آن را متحمل مي ناشيانسانريروابط غ
آن را  سيستم حاكم   است كهيمشقت بارپي  در پي يدادهايرو محصول

ر يدر ز. دکني مطور سيستماتيك بر جامعه تحميله  و بهکردريزي  برنامه
 از يکي را از زبان ياسي س شکنجهي اجتماع– يرات خانوادگي از تاثيانمونه

  :ميخوانيجانبدر بردگان م
 ۱۶، ۱۵شد گفت  ميه برادرزاده اي من داشتم كه دختر بچ،سال شصت"...: م

اين به اتهام پخش . گم بودبسيار درسخوان و دختر دوم برادر بزر. ساله بود
. آموزي سازمان مجاهدين دستگير شداعالميه و مثال در ميليشياي دانش

اي كه ما دستگيري اين مصادف شد با بهم ريختن تمام گرماي كانون خانواده
در حقيقت اين خانواده با حضور برادر بزرگ و بقيه برادرها يک . با هم داشتيم
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ه يک جورهايي زير يک سقف بوديم همه جورهايي يک فاميل بزرگ بود ك
هامان مشترك بود، دردهامان هم  يعني يه منافع مشتركي داشتيم، خوشي. مون

وقتي كه دستگير شد،  خب با آن روابطي كه تو جنوب شهر ... مشترك بود
برادر بزرگم كه االن .  ناقص كردهد، زن داداش خود من كه خب يک سكتبو

دانيد كه اخبار خيلي ضد و نقيضي در ارتباط با يهم حضور دارد، آن موقع م
خصوص در ه كردند،  بهاي مجاهد، كه خب گروهي اعدام مياعدام بچه

آوردند، خب تو شايعات بود طوري بود كه خبر ميارتباط با دخترها، مثال اين
اش هم واقعي بود، كه مثال در مقابل فالن قدر طال يا نقره، يديگر، كه بخش

ر را شب اعدامش به عقد يک پاسدار در آوردند كه مثال باكره از دنيا فالن دخت
ش هست، ياي كه در حقيقت بافت سنتي توخب اين تو روابط خانواده. نرود

توانم بعد جنوب تهران، تو روابط فاميل، آشنا، محل، فشارش در حقيقت مي
، روي اش كه خب روي خانواده بوديک بخش. م كه چند جانبه بود ديگريبگو

يعني اون مثال . مادر من، بعد روي مادر خوِد، زن برادرم، بخصوص خود برادرم
كه اين، هاي اول تا اينكشتند همان شبتر بوده دخترش را ميبراش راحت

يعني هر . جور اين ماجرا ادامه پيدا داشته باشد، اين اخبار رو هي بشنودهمين
ئل دخترتان، اين ند اين وسايانه بگوآن منتظر بوديم كه مثال ساكي بيارند در خ

ها ديگر، توي اون هجوم افتاد اون سالكه اين اتفاقات مي. شاهم مثال مهريه
هرحال ه ب. افتاد ديگر توي سراسر جامعهايماني كه سال شصت اتفاق داشت مي

با خبر اعدام، يعني با دادن اين حكم، كه . اين دختر را بهش دادند اعدام، اول
تند كه آره اين حكمش اعدام است ولي هنوز اجرا نشده، تمكيز نشده، آمدند گف

اين رفت شوراي عالي قم و تو شوراي عالي قم با . هاچون سنش كم بود و اين
 اًخب،  برادر من واقع.  اصطالح حكميك درجه تبديل به حكم ابد شد، اين به

 از آن روابط يعني از آن روابطي كه تو محل بود،. گير شد يک جورهاييزمين
اي كه آن يكي برادرم توي محل ما مردساالرانه، از آن چيزي كه، اعتبار قبلي

. مثال تو اين سن برادر من سيگاري شد. ها، خيلي سخت بود ديگرداشتيم و اين
بعد ترياكي شد، يعني االن من يه برادر بزرگم هنوز كه هنوز . پناه برد به سيگار

كردن خودشان و كه كم هم ورهايي فراموشآن يک ج... است ترياك ميكشد
فقط در ارتباط با خانواده .  دهمم، دارم توضيح مييگونبوده، اين روابطي كه مي
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... . هاي موازي اين وضعيت توشونخيلي خانواده .ما اين مسئله پيش نيامد
مادرهايي بودند كه اصال ديگر كمر راست نكردند، بلند نشدند، توي خبرها 

نيتروگليسيرين كه  هاي م زن برادر من هنوز از اين، با اين قرصيگويم. هااين
  "..گذرانداش را ميها در حقيقت دارد زندگيگذارند زير زبان، هنوز با آنمي

 است که خود در  برخورد طبيعي فرد با روابطيآمديپ ي اجتماعديدگي آسيب
 ،بنابراين. شونديد ميولتانساني و ناشي از استبداد حكمفرما  شرايطي غيرجهينت

  طبيعي وضعيت باصطالح غيرطبيعِي ديدگي اجتماعي جزئي از يك آسيب
دهند كه   طبيعي نسبت به شرايطي نشان ميييهاواکنشيعني افراد .  استشده

- و جزيي از زندگي طبيعي انساناند به وجود آمدهسرکوبگربه خاطر سيستم 

ن ي شده در اطبيعي غيرطبيعِيت يضعن وي ايژگيو. ها نيستند و نبايد باشند
 و ي اعالم نشده بطور درونييِاعمال خشونت، پارامترها ياست که در راستا

 .شونديل مي از فرهنگ غالب تبديخاموش به جزئ
 روشن يدر فرد، جدا از لزوم اتکا بر مفهوم  شکنجهيآمدهاي پي بررسيبرا

ط قبل از يل شراي قب ازيدگيدبي مختلف آسيهاجنبه ديده، باين پدياز ا
 يط آزاديل شرايگر از قبي دي،  مشکالت دوران زندان و فاکتورهايريدستگ

 ي از وطن و زندگيا رانده شدن اجباريو بعد از آن، از جمله سرکوب مجدد 
 از وطن، ي رانده شدن اجبارنجا، مسئلهيدر ا. ز در نظر داشتيد را نيدر تبع

  .ميدهي قرار مي درک آن را مورد بررستيد و اهمي در تبعي و زندگيپناهندگ
     

  دي در تبعيزندگ

طور خاص، ه موضوع مورد بحث ما فرِد به اجبار از وطن رانده شده، و ب
 مهاجرت و ان تجربهيک مينجا تفکين در اي شکنجه شده است، بنابرايديتبع
شرفت در يشود که با هدف پي گفته ميمهاجر به فرد.  استيد ضروريتبع
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- برنامهي، به صورتيلي و تحصيل اقتصادي، از قبي مختلف زندگياهنهيزم

کند تا در آنجا ماندگار يگر نقل مکان مي دي به کشوري شده و اراديزير
 به ش اجباراًي است که به منظور حفظ جان خوي اما انسانيديفرد تبع. شود

رد، و در يگيشود، در آنجا پناه ميا فرستاده ميخته يگر گري ديکشور
. پروراندي بازگشت به زادگاه خود را در سر مياي موارد، همواره روياريسب
گونه در ني اي اسالمي جمهوريها از جانبدربردگان از شکنجه در زندانيکي

ديگويد مي اش در تبعي زندگباره:  
 د، با من كاري نداشته باشندهمين فقط مطمئن باشم كه باهام كاري ندارن"...: م

ندنم من ا اينجا ميعني اصال هر لحظه. نمامرج كشور باقي نمييك ثانيه در خا
. ها با بقيه كاري ندارمميوگ ميا شخصي رمنِ .  منهكنم بيشتر فرو رفتنفكر مي

 جوري فقط مطمئن ک و يد من ندارياي در حقيقت اينجا براچون هيچ جاذبه
ر لحظه برداشته و اين فشار ه. ميرم جور بدي نميکميرم، اينجا يهستم كه نمي

 ا اين اعتراف را،ندن و اين راكنم جهت اينجا ماي درنگ نمي من ثانيهه،بش
يكي از . امخوابم و با اين اميد زندهمين اميد مي ه شما بكنم كه هر شب بهيبرا

 تخيل باشه كه اش شايد همون مقوله بخشک منه، منتها ياي آيندههاميدواري
  ." كرديم راصحبتش

ي و فقدان دائمي داغداريتوان نوعي وطن را ميا ترک اجباريد يبع تتجربه 
 افراد، يان عمر و نسل به نسل بر رويتواند تا پايکه اثرات آن م دانست،
 که به اجبار يا کسي يدي فرد تبعيبرا.  بماندي باقيها و جوامع قربانخانواده

، ياس احسيها ارزشيزد، ترک هر آنچه که دارايگرياز وطن خود م
ن مسئله ي آزادانه بوده، و اي است بندرت انتخابي و معنوي، فرهنگياجتماع

  .سازديزا مبي او آسيد را برايتجربه تبع
، که ي و اجتماعيزا، در نبود منابع روانبيقرار گرفتن در معرض حوادث آس

کنند، ممکن است باعث بروز يع را محدود مين وقاي اياثرات جراحت
 از ي که پس از آزادياجانبدربردگان از شکنجه.  شودياختالالت متعدد
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 را يدييت و تأيبرند اغلب حمايد بسر ميزندان مجبور به فرار شده و در تبع
- يافت نمياز دارند از هموطنان خود دري خود نيدگيب دي گذر از آسيکه برا
 يهاتي و حماي از فقر و نبود همبستگي ناشيهايآنان با دشوار. کنند

-ير مي سالمت جان و روان شان تأثيشوند که بر روي مواجه ميئياجتماع
ا امکان يد فرستاده شده ين گروه از جانبدربردگان، که به تبعي اي برا.گذارند
دا کرده، و ي پيد اجتماعي جديک معنيابند، عوارض و اختالالت ييفرار م

 از ي ناشي وطن ممکن است عوارض روحيمشکالت مربوط به ترک اجبار
  . تر کنددهيچيشکنجه را پ

ق يب زا و عمي حس دردناِک آسيدي حاکم بر فرد تبعين حس اساسياول
 است مثل متعلقات، خانه، يهيفقدان آنچه که قابل لمس و بد. فقدان است

ک، و از يگر روابط نزدي، مقام، زبان، افراد خانواده و ديشغل، نقش اجتماع
 است مثل از ي و شخصي، ذهنيرونشتر دي و بيهيدست دادن آنچه که کمتر بد

، عزت نفس، يت شخصيگران، از دست دادن هويدادن حس اعتماد به ددست
ن ي حاصل آمده از ايدگيدبين روست که  آسياز ا. و حس احترام به خود

 ي، احساسي جسميا و تجربهي اجتماع- ياسي سيفقداِن گزاف همزمان اتفاق
  .   استيو روان

 كه دوباره  استكه آدم تو زندگي تو تبعيد مثل كسي است ش ايناحقيقت: "ب
- ايي كه آدم پشت سر خودش داشته، گذشتهيعني تمام زندگي. دمده باشآبدنيا 

تو زندگي اينجا . ديآ به حساب نميرايي كه پشت سر خودش داشته اينجا ديگ
 آدمي كه االن از مدرسه کمن درست مثل ي. ودهمه چيز بايد از اول شروع بش

 ،تو شرايط اينجا نه زباني بلد بودم. مرحله تبعيد شدم  محيط كار شده واردوارد
يي داشتم كه ا و نه محيط زندگيدها بخورنه كاري بلد بودم كه به درد اين

دادم، در واقع همه چيز رو بايد خودم انجام مي. نم بهش اطمينان و اتكا بكنمابتو
، بعد سعي كنم به د اينجا باش اون هم زباني كه مورد قبول،زبان ياد بگيرم

 دوره كار ،هايي كه فرض كن چون دوره،اصطالح مورد پذيرش قرار بگيرم
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 و د سري افرادي كه تو اين جامعه بزرگ شده بودنک كه من ديدم با ييآموزي
 و در ،هانآ شرايط من با ،ها خب خيلي متفاوت بود و ايندزندگي كرده بودن

 به اصطالح ،كشم باال ِبانم خودم راتو كه مينجاييآعين حال سعي كردم تا 
ولي مني كه عادت كرده بودم تو دوره . هانآنم از اعقب نم، ها همنم با اينابتو

 تحصيالت موفقيت آميز كرده باشم و ،جا تو ايرانآن ،خودم تو زندگي خودم
نزده سال ا كار معتدلي به اصطالح، پکنم دانشگاه رفته باشم بعدش هم يادنمي
 ولي اينجا درست . در شرايط مديريت كار كردم،نجا كار كردم تو ايرانآمن 

 اكردم و خودم ر آدمي كه از صفر شروع كرده عمال بايستي شروع ميکمثل ي
ولي .  وضعيتي كه در خيلي از موارد مورد پسند من نبودکدادم با يانطباق مي

. كردمجا زندگي ميهرحال اينه  يعني بايست ب،ن نداشتمآايي غير از چاره
يعني .  آدم تو چنين شرايطيودش مقدار دچار از خود بيگانگي ميکياً نتيجت

بينم اينجا محلي  مي،ام به گذشته،م به خودم برگردمه هر وقت بخوارمن ديگ
كنم وقتي دارم اينجا  با ديد همينجا نگاه مي،ندارم، يعني بايد همه چيز اينجا

اين جامعه من .  كه توقع اين جامعه از من هست يعني در حدي،كنمزندگي مي
 .دمده اينجا كار بكنآكسي كه   ودبيندو ميه  آدم كامال درجکعنوان يه  بار

البته خب من آشناهايي دارم  .د من ندارنه شرايط گذشت وشناختي از مسائل
 دناهنستا ولي تود، كه بهرحال مال همين جامعه هستندهايي هستناينجا، دوست

طور ه ب ...نمانم مثال بهشون بشناسا بتوا يا خودم رد مقدار بشناسنک يا رمن
آدمي كه مثال حاال ناموفق بوده يا مثال داراي موفقيت ک يرا كلي جامعه من 

 کم كه ياه، چون من عادت كرداً به من مسلمدروآ اين فشار مي...دبينكم مي
كنيم م كه مثال فرض ميجوري تربيت شداصال اين. ما وضعيتد باشرجور ديگ

ولي اينجا .  آدم به اصطالح شناخته شده باشمک آدم تحصيل كرده باشم، يکي
  ".طوري نيستاين

ب زا است ي آسن تجربه عمدهي شکنجه دوم شکنجه شده، تجربهيدي تبعيبرا
م، ي عظيهمراه با مواجهه با فقدان. شودي مبيد ترکي تبعکه با تجربه

او اغلب . شودي اغلب با احساس گناه زنده ماندن روبرو ميدي تبعجانبدربرده
 ياريام و بسچرا من زنده مانده"ن سوال بدون جواب روبرو است که يبا ا
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رسانند ي مياريد يان شکنجه در تبعي که به قرباني افراد"اند؟گر جان باختهيد
 ي، که در طها ساليا حتيها  ماهيتوانند براين افراد ميمشاهده کرده اند که ا

شوند، بدون نشان از يا به عقب رانده ميآن احساسات دردناک کتمان شده 
 از عوارض ين مدت زماِن خاليدر طول هم.  کنندي زندگياچ عارضهيه

 را صرف ي فراواني هستند و انرژياست که آنان به دنبال گرفتن پناهندگ
ن که روابط ين عوارض اما پس از ايا. کننديد مي در تبعي زندگيبازساز

 شده و اسکان مجدد حاصل گشته است احتمال ي بازسازيدوباره تا حدود
شتر جانبدربردگان با عوارض مختلف يدر دراز مدت، ب. کننديدا ميبازگشت پ

 تجربه شده ط فاجعهيتواند هم به شرايشوند که مي روبرو مي و روحيجسم
ا ي، يدر دوران کودکش از آن، مثل تحمل خشونت و آزار يو هم به مسائل پ

 نتواند به ي داغداريعي اگر پروسه طب.ن فرار مربوط باشندي در حيدشوار
 يوندد که در آن فرد برايپيوقوع مه  بيري تأخيرد، واکنشيموقع انجام گ

ن واکنش به يا. ماندي ميها در حالت خشم و اندوه سرکوب شده باقسال
 يهاش در عرصهيهاتيمسئول پاسخ به ي او برايق افتاده در ناتوانيتعو

  . شوديان ميره نمايها و غي، دوستي، اجتماعي، کاريخانوادگ
 يچ اطالع مشخصي خود هي به خوديدينجا الزم به گفتن است واژه تبعيدر ا

ن فرد نسبت به يد که ايگويدهد و به ما نمي به ما نميديدر باره فرد تبع
د يد تأکين بايهمچن. ته است داشي وطنش چه واکنشي و ترک اجباريجابجائ

ن يشوند در اثر اين خود مي که مجبور به ترک سرزمي افراديکرد تمام
ن باورند که ين بر اي از متخصصيارين که بسينند، با ايبيب نميتجربه آس
 از ياري بس."ماندي ميشکنجه شده باق"جانبدر برده از شکنجه، پناهنده 

ن فرصت، يدا شدن اوليباال بوده و با پ ي تخصصيهاتي قابليپناهندگان دارا
ل شدن  به يز و تبديآمتي اسکان مجدِد موفقيشان را برايهايبه سرعت توانائ

تواند نقش يفرهنگ افراد م. سازنديان ميزبان نماي م از جامعهيبخش مهم
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ه گونه بنيفا کند، و اي شان ايد زندگيط جدي آنان با محي در هماهنگيمهم
 يشتري بي فرهنگيکي که نزديزباني مي پناهندگان در کشورهارسد کهينظر م

  .   داشته باشندي بهتري روحيبا آنان دارند، ممکن است زندگ
-توان نشانهيکند، هنوز مي مر و رويزاش را ي قربانياين که شکنجه دنيبا ا

 از ياري بسي ذهن را در زندگي و بارور سالمت روان و جسميها
 افراد بعد از رودر رو شدن با يبرخ. جه مشاهده کردجانبدربردگان از شکن

ن ي که ايابند، تا جائييشتر دست مي رشد بي تازه براي به منابععيفجا
آورد که ي را فراهم ميتي فرد موقعي و اجتماعي فرديهانهي زميات برايتجرب

دش کسب ي جديت در زندگي موفقي تازه براينشيرو و بيط نين شراياو از ا
  .  کند

  
  پذيري  واگشت

 از ي ناشيآمدهاي در باره پديدگيروانشناسي آسيبقات در حوزه يتحق
باره ق نگارنده دريع ناگوار، و سرکوب، از جمله تحقيکننده، وقاط محدوديشرا
، ي اسالمي جمهوريها جان بدربرده از شکنجه در زندانياسيان سيزندان

كنند، ي متررا وخيمديدگي  آسيب  شرايط يبرخ  کهييدهند درجاينشان م
به عبارت . ها را به سوي رشد سوق دهند انسانيتوانند برخيمطور هم همان

- تي موقعيتواند راهگشاي مي زندگيهان چالشيگر، غالب آمدن بر بدتريد
" رشد پس از واقعه" و باعث  فرد بودهيشرفت اجتماعي پي برايدي جديها

فرد توانايي ف مختصر آن ي و تعرده شدهي نامپذيريواگشتده ين پدي ا.گردد
 استفاده از ،شرايط سخت و فشارنبود  در .استدوباره روي پا ايستادن  يبرا

معني  ل بيئ به مسافردبرخورد ت و يموفقپذيري براي توضيح  مفهوم واگشت
ط محدود کننده و ين نه شرايد کرد که ايد تأکين باي همچن.و اشتباه استبوده 
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ات، يات، تجربي برخورد انسان بر اساس خصوصينگسرکوبگرانه، بلکه چگو
ط است که او را يها و اهدافش، به آن شراآرمان ها و باورها، و مشخصه

پذيري را چندگانه   واگشتٌ  ريشهبسياري از محققين ٧٢.سازدير ميواگشت پذ
.  در افراد موثرنديري در رشد واگشت پذيدانسته و معتقدند عوامل متعدد

شخصيت فردي، عزت نفس، سرشت شخصي : امل عبارتند ازن عوي از ايبرخ
، دهدي که او را پرورش ميو نوع پيوند و دلبستگي بين فرد در كودكي و کس

 تحقيق . حل و برخورد با مشکالتي چگونگ خانواده در بارهيهاو آموزش
هاي جمهوري اسالمي، زنداناز بدربردگان  باره جاننويسنده در اين زمينه در

پذيري در باورهاي جمعي، از جمله اعتقادات  اد كه منشِأ واگشتنشان د
افراد خود را ن ياپذيري  مضاف بر آن، واگشت. بيني است خانوادگي و جهان

تر حقوق بشر و مفهومي به به شكل تبديل عقايد گروهي ايشان به زمينه وسيع
 .نام فراسويي بروز داد

-بتي بر مصيگرهيمنتظره و چري غيهات مقابله با شکستي قابليريپذواگشت

دانند که چگونه دوباره به ير ميار واگشت پذيافراد بس.   ناخواسته استيها
 مطلوب ياجهيدن به نتي رسيشه باالخره برايرا هميستند زي خود باي پايرو
ر يپذرات را تحمل کنند چون انعطافييتوانند تغيآنان م. کننديدا مي پيراه

 با ياري و هميرات وفق داده، و ضمن  همکاريي با تغسرعت خود راه بوده، ب
ر بهتر از يپذار واگشتي افراد بس.آموزنديات سخت خود ميگران، از تجربيد
دانند چگونه از يرا ميتوانند مشکالت بزرگ را تحمل کنند زيگران ميد

 يان افراد اغلب پس از واقعهيا.  کسب کننديبت بار توانائيات مصيتجرب
 که آنان اغلب در ين معنيکنند؛ بديت را تجربه ميا موفقير رشد بت بايمص
  .  شونديا بهتر از گذشته ميتر يان قويپا
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 است ي اسالميرو جمهيهابردگان از شکنجه از جانبدريکير از ينقل قول ز
- ين مي برخورد با مشکالت، پس از تجربه زندانش چنيو در مورد توانائ

  :ديگو
، شايد همان زندان، اين است كه خودم، مثال بخصوص يک تأثير ديگه هم": م

تواني مي تواني يک چيزي را، اين است كه مي كنم،اش ميتوي درس تجربه
، يعني نه اين كه هيچ چيزي ...يعني هيچ چيزي. تواني غلبه كنيغلبه كني، مي

دانم، براي خود من ، نمي.... شايد دهد كه،نيست، ولي يک چيزي به آدم مي
م بابا جان تو آن همه را كشيدي حاال يک يگوجوري است كه مثال ميناي

براي خود من اين را . تواني، تالش كنخواهي مثال زيرش، ميامتحان را مي
. ييتواني از پسش بر بيابيشتر آورده، يک حالت اين كه مثال به هر حال مي

 رو براي من يعني اين حالت. ات رو بكنات را بكن ، سعيادامه بده، تالش
    ."آورده

 اشاره شده است که يريپذ از واگشتي به نوعيدگيدبي آسيدر روانشناس
ا هر يکه آ دي کرده، و بر اساس عملکرد افراد سنجيبندتوان آن را درجهيم
  ): برتيسا( برخوردارند يري از واگشت پذياک از چه درجهي

وده و به  فرد الزم بي حفظ انرژي برايري اول واگشت پذهدرج •
  .  او مربوط استي، سالمت، و تندرستيحفظ ثبات عاطف

 يعني  فرد است،ي توانائيروني تمرکز بيري دوم واگشت پذهدرج •
د با آن ي که بايهائ حل مشکالت و چالشي فرد براي بااليتوانائ

  .  روبر شود
 داشتن ي، به معنيي تواناي تمرکز درونيري سوم واگشت پذهدرج •

 ي بر رويريپذن درجه از واگشتيا.  استي درونيت قويفرد
 ي مثل عزت نفس و اعتماد بنفس قويريپذ واگشتيهاشهير

  . متمرکز است
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 رشد بوده و ي به خوبيها، مهارتيري چهارم واگشت پذهدرج •
ار ي که در افراد بسييات و مهارت هايشوند به خصوصيمربوط م

  . شوديده مير ديواگشت پذ
مترقبه ري غي از ره آوردهايريگفرد در بهره پنجم استعداد هدرج •

 امکان يريپذن درجه از واگشتي هر آنچه که در باالتريعنياست، 
  .   نامدي مي به خوشبختيل بدبختيبرت آن را تبديسا. ر استيپذ

ن يآن است، اه  انواع و گستري بررسيري واگشت پذهديگر به پديه نگاه ديزاو
ز يآمتي پا برخواستن، انطباق موفقي روهدوبارت ي را قابليرينگاه واگشت پذ

 مقابله با مشقت يشتر براي بيافتن به آمادگي مشقت بار و دست يابا واقعه
ا واگشت ي که افراد ين معني، بدي دوقطبييادهيعنوان پده ده، آن را بي ديبعد
ف، ين تعريبه ا، بنايريپذواگشت). مستن(کند ي نميابيستند، ارزيا نيرند و يپذ

 متفاوت اما مرتبط به هم است که به اشکال يهاتي از ظرفيامجموعه
  :  شونديان ميشود و به انواع گوناگون نمايان ميمتفاوت در افراد نما

ت تاب آوردن در مقابل ضربات و يقابل: ي حفاظتيريپذواگشت •
-چين که فرد متحمل هيد است بدون اي دراز مدت و شديفشارها

 و عادات فرد ي و معنوينجا منابع شخصي در ا. شوديگونه جراحت
  . فا کنندي در حفاظت از او ايتوانند نقش بزرگيم

ف بعد از ي خفي متحمل شدن جراحتيتوانائ: ي مقاومتيريپذواگشت •
 .تقبل فشار

 کامل پس ع و نسبتاًي سري بازسازيتوانائ: يمي ترميريپذ واگشت •
نجا فرد يدر ا. ار پر تنشياز قرار گرفتن در معرض حوادث بس

گران و انتظارات و يشود، اما با کمک دي ميدگيدبيمتحمل آس
 .کندي ميع بازسازيتفکر مثبت خود را سر
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 ي باقيفرد با هرگونه جراحت و ناتوان: ييا مقابلهيريپذ واگشت •
 موثر مقابله ي خود  فاتحانه و به شکليدگيدبي از آسيمانده ناش

  . کنديم
گر از ي ديکيان سخنان يات را در ميخصوصن ي از ايتبلور برخ

، که در مورد رشد ي اسالميجانبدربردگان از شکنجه و زندان در جمهور
  :ديتوان ديد، ميگويها سخن ميش در مقابله با سختيهاتيقابل

يعني ... . كار نشد ندارد، به زبان عاميانهمن كال االن شعارم اين است كه : "م
اش بايد اش تو اين رشته فكر كن ما همه نمونه سادهببين االن مثال، حاال يک

 ديگر من يعني ببين كاري كه حتي سيم ديگر، بعد بعضي از شبها واقعاًكار بنوي
تازه ... دهند، بعد تو اين سندانشجوهاي آلماني خودشون به سختي انجام مي

ايي رو شروع  بكن و بعد خب كار مشكليه، مثال درس، يک همچين رشته
كنم مشكله ولي ها، يعني همه جا اين فكر مياي؟ ولي دارم اينجا ميگمهمتوج

ها ديگر فكر اين است كه يعني بعضي شب. م تأثيرش چي استيخوام بگومي
خواب، خستگي، بعد اون كار را داري مثال كن مثال چند شب نخوابيدي، بي

م يگو، ميميگواش به خودم اين را ميمن همه. رويديگر مراحل آخر را مي
يعني در واقع من . هاي آخر است روزهاي آخر است، فكر كن اونجا استشب

اش االن درس است كه حاال عمده. كنم تو همه چيدارم اين توش زندگي مي
گم تعريف كردن كنم اين را نه به صورت، ميم و سعي مييبار سنگين است برا

در واقع يعني حاال . ل بدهمكنم انتقاداستان مالنصرالدين براي بقيه، سعي مي
م مسائل مختلف است، اختالفات زن و شوهري است، مشكل بچه است، يگومي

م يبيماري سرطان است، هرچي كه هست يعني من هي سعي ميكنم اين را بگو
 گاهي هم پايه مادي و عيني .شودشود، صد در صد درست ميكه درست مي

شود ديگر، شود، يه جوري مييها ولي مطمئنم باالخره پائيز درست مندارد
  ..."شودحاال نشد، سال ديگر مي

 ي افراد در روند درمان و بازسازواگشت پذيريت ي و استفاده از قابلييشناسا
ده افراد ين پديبا شناخت از ا.  برخوردار استياژهيت ويفرد و جامعه از اهم
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 يابياه و ارزگديدوار گشته، از اتخاذ ديش امي خويتوانند به روند بهبوديم
 حاصل آمده يدگيب ديتواند در اثر آسي نسبت به خود، که ميکامال منف

ها و  مهارتيريادگين، افراد و جوامع با يهمچن. نندي گزيباشد، دور
توانند در مقابل يش مي خويها و منابع درونتي به قابليابي و دستيبازساز

 و ضربات مخرب شتر نشان دادهي بيداري از خود پاي زندگيمشقات بعد
 از شکنجه بدربردگان جان از درمانگران که با ي برخ. را متحمل شونديکمتر

ن افراد و ي در ايري تبلور واگشت پذيکنند در مورد چگونگيکار م ديدر تبع
د ي از شکنجه در تبعبدربردگان جانکر يببه گفته . اند آنان نوشتهيروند بازساز

  :برند زنده زندگي خود را پيش ميبه سه طريق منفي، انطباقي، و سا
در حوزه برده جانبدر ي رفتاريهاتيمحدودبدربردگي از نوع منفي  جان
-قسمت را به دام  اواً  غالبدهد، کهياش را نشان م و اجتماعييشخص يزندگ

م با خودبيني وأ تيبه رفتار منجر، و ختها اند خوديب زاي آستجربه منفي يها
 تسلط ،گانن گروه از جانبدر بردياعملکرد در . دگردي مفرط ميو خودپرست

توان مشاهده کرد؛ يشان را مهاي زندگي  آنان بر تمامي جنبهيدگيب ديآس
-  افراط به خرج ميان تجربيات ناگوارشهد يا در گفتگو دربارافرا نيا يعني

 نآنا. اي نبايد كرد  اشاره به آند كه حتينكن د يا آن را به تابويي تبديل مينده
با   خوديکار در روابط خانوادگي يا بوده و ممکن است بسيار منفعل معموأل

روابط  در  تنشجادياباعث ار رفتن نوع يا .ز برخورد کننديآم خشونتگرانيد
از روابط اجتماعي خالي را رفته رفته پيرامونشان و ، ان شدهياطرافآنان با 

  .کنديم
 هبدربرد رسد كه جان به نظر ميطور  ني ابدربردگي از نوع انطباقي جاندر 

اما با   دست پيدا کند،يتوانسته است از نظر شخصي و شغلي به ثباتي نسب
طور بنيادي داراي ه  كه اين انطباق هنوز بديفهمتوان  ميقتر ي دقييامشاهده

طور واقعي تالش ه برده انطباقي ب بدر جان. مركز و خودياور است ماهيتي خود
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خصوص تمامي آنچه را كه زماني از دست ه ط گذشته، بكند تا تمامي رواب مي
ل حفظ فرهنگ چنين رفتاري ي و تحت عنواني از قبرده،داده بود بازسازي ك

- بياي از آس  ذرهيا بدربرده انديشه يا عملكرد چنين جان. كند را توجيه مي
او . رود اش تجربه كرده است فراتر نمي  كه خود او، خانواده يا جامعهيدگيد

برده اما  كار ه  براي گروه يا در ارتباط با كشور خود انرژي عظيمي را بتنها
شود خاموشي گزيده و  هاي ديگر وارد ميدر رابطه با ستمي كه بر گروه

آيد كه اين افراد از نظر شغلي و شخصي  كه به نظر مي با اين. مانديمنفعل م
را در راه ايجاد روابط اند تجربيات ناگوار خود   نتوانسته، امااند افرادي موفق

عميق انساني يا تعهدي براي پاسداشِت همگاني و جهاني حقوق بشر به كار 
  . گيرند

شود  گفته مييدگيدبي آن نوع واكنشي به آسبدربردگي از نوع سازنده به ن جا
كند كه روي  كه در آن فرد از تجربيات ناگوار خود دانش و خردي كسب مي

برده سازنده  بدر رسد كه جان نظر مي به. گذارند ثبت مي مي تأثيرات اوهمه روابط
هاي عميق انساني و قابليت درك و همدلي با موقعيت به واسطه حساسيت

آيد، نه به اين معني كه   خويش كنار مييدگيدبيهاي ديگر با آسانسان
كند بلكه به اين مفهوم كه از تجربياتش يتجربيات ناگوارش را فراموش م

ها  برخي انسان انساني همچنين آموزش در مورد اعمال غير ويريادگيبراي 
شان، اين افراد بنا به سرشت شخصي. گيرد هاي ديگر بهره ميبر عليه انسان

هاي مختلف اجتماعي از قبيل نويسندگي، كارهاي هنري يا  در حركتاًغالب
از  برخورداري  ن افراد نمايانگريا. كنند فعاليت مستقيم سياسي شركت مي

 از رفتار اجتماعي، سازگاري روحي يسالمت روان بوده و از خود سطح باالئ
 توان ي را مبدربردگي از نوع سازنده ن جا .دهند و انطباق با شرايط را نشان مي

ن يبرت از ايف ساي پنجم در تعرا درجهي يرين درجه از واگشت پذي باالتربا
  .سه کرديده مقايپد
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  سخن آخر

 ي زندگيعي طبانيقطع حرکت و جر و يجاد گسستگيعث ازا بابيآسع يوقا
، آنقدر دردناک ياسيس شکنجه و زندان يزابيات آسي تجرب.شونديم

 خاطره  جان بدربردگان ب، از مواردياري که در بسندر قابل باورايهولناک و غ
  خاطرات دردناک،يادآوريگران باورشان نکنند، ترس از يکه دنيترس از ا

 و عيافجآن ترس از تجربه دوباره  ع،ياح فجي توضيلمات برادا نکردن کيپ
 به يات خود، حتي تجربياز بازگوئ رندين که مورد قضاوت قرار گيترس از ا

در پاسخ به مسائل پناهندگان شکنجه  .کنندي مي خوددارشانروانشناسان
ن افراد گذشته است را ي آنچه بر ايدگيچيد پين و درمانگران بايشده، محقق

 ياد را واقعهين راستا، الزم است تجربه تبعيدر ا. ژه قرار دهنديد توجه ومور
 و ناخواسته، باعث ي ناگهانيعنوان امره  کرد، که بنا به خصلتش بيابيارز

 به يابي دستياش برا فرد با جامعهيعيجاد گسست در روند ارتباط طبيا
تنها از شکنجه  از جانبدر بردگان ياريبس. شودي منسجم و ارزشمند ميتيهو

ها برند، بلکه آني رنج نميت و خسران فرديو زخم و جراحت و محروم
 ي گروهيي و معناي اجتماعي، که مربوط به ساختاريک فقدان جمعيمتحمل 
 يتيم آنان را در ادامه وضعي عظين فقدانيباشند، و تداوم چنيز مياست، ن

  .  دهديدردناک قرار م
 هستند، ي و روحي جسميهايدگيب دي آساگرچه پناهندگان اغلب متحمل

اتخاذ . شوندينم" اختالل استرس پس از سانحه "يماري  آنان دچار باما همه
که ني بر ايد مبنيشدگان در تبع در مورد شکنجهي و کليهرگونه موضع افراط

کدام چيا به هياج دارند ي احتيني و بالي روانپزشکيهاها به کمک آنهمه
ن گمان يتوان بر اينم.  بزرگ استيستند اشتباهي نييهاکمکن يازمند چنين
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اج دارند، ي احتيني و بالي روانپزشکيهاشدگان به درمانبود که همه شکنجه
-يافت مي خود را دريازهاي پاسخ ني سطحيايابي آنان تنها با ارزيا همگي

از ي و  بر اساس نيابيد در دسترس بوده و پس از ارزينه بايگز  هر دو.کنند
   .رندي گار شکنجه شدگان قراريست در اختيبايم

رند، يگي بهره ميالت درماني آن دسته از جان بدربردگان که از تسهيبرا
ناپذير از رسيدگي به شرايط اجتماعي   امري الزم اما جداييآناندرمان 

 ي در موارد.شده است شانيدگيب ديآس  باعثاي است كه سياسي و تاريخي
-ياسيع سيخ و وقاي که با تاريه روانشناسان و روانپزشکانشود کيده ميد

 ي از سرکوب آشنائي ناشيدگيب دي آسدهيران و پدي ايفرهنگ- ياجتماع
ندارند عوارض گزارش شده توسط جانبدربردگان از شکنجه، پناهندگان 

ل ي از قبيشيپر از اختالالت روانيا فرزندان آنان را به اشتباه ناشي ياسيس
- يانبار باعث مين اشتباه زيا. کنندي ميابي ارزيا اختالل دوقطبي يزوفرنياسک

بهره مانده، نه تنها اعتماد خود نسبت به يشود افراد از درمان مناسب ب
 ي، جسميتر روحميت وخيدرمانگران را از دست دهند بلکه روزبروز با وضع

با  که ياندرمانگرن الزم به گفتن است يهمچن.  روبرو شونديو اجتماع
شنوند يدر مقابل آنچه که مند نتوا  نميکننديجانبدربردگان ازشکنجه کار م

ت ي موفقي برابدربرده  با جانآنان و همراهي ،دنطرفانه اختيار كنضعي بيامو
يدرمانگران بوس.  استياتي حي امري درمانپروسهجانبدربردگان فرا له 

ل شده ي که بر آنان تحميئهايعدالتي باشند بر بيشوند تا شاهدانيخوانده م
نش يگز بري خود مبني آموزش دانشگاه که بواسطهياندرمانگر. است

ا هر ي ،"ي و شخصياسيس"ان يک ميا تفکيمار، ي در قبال بي خنثيگاهيجا
 يبانيتگرانه در پشتي حمايار کردن موضعيا ناتوان از اختيل يميگر بيل ديدل

در بدربردگان  د كه جاننخاطر بسپاره بايد باند از شکنجه از جان بدربردگان
 در روند تواند  مي عدالت از حس ياذره دوباره يبرقرار و ند عدالتيجستجو
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گردد  آغاز کند که باورش دارند،ي که جان بدربرده حس ميدرمان، در جائ
 مهلک ي بهبود جان بدربرده عواقبيتواند براين مين بي آنان در ايطرفيو ب

  . داشته باشددر بر
 که جان بدربردگان يان در مورد عوارضيها و اطرافسرانجام، آموزش خانواده

ن عوارض ي که ايم اثراتي درک و ترميکنند، تالش براياز شکنجه تجربه م
ن مسئله که چه ين تالش در جهت درک ايگذارند و همچنيها مبر خانواده

دار بوده و  برخورياژهيت وي موثرند از اهميري در رشد واگشت پذيعوامل
 ياستفاده از دارو برا. ست در روند درمان جان بدربرده گنجانده شوديبايم

د و عوارض ي شديل وهم، کابوس، افسردگي از عوارض از قبيدرمان برخ
 ي موارد ضرروياري در بسيد بوده و حتي مفيدگيب دي از آسيگر ناشيد

 که در ي فرديها دوباره به مهارتيابي و دستيکار اندازه زمان، بهم. است
 نداشته است از ي به عقب رانده شده و فرد به آن دسترسيدگيب دي آسجهينت

افتن ي، بازي دوباره به منابع درونيابين دستيا. ند درمان استيلزومات فرا
ها تنها با مصرف دارو ممکن نبوده و ي و جنبش توانائيداري خود و بيصدا

 که يطلبد، درمانيش را مي خويشرکت فعال فرد در روند درمان و بازساز
 فعال يعنوان عنصره  بازگشت به جامعه بيبدربرده برا جانيجيشرفت تدريپ

  .  را در دستور کار خود دارديفردانيرگذار با روابط سالم ميو تاث
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    جامعه يروان سالمت يابيباز  يسو به يا روزنه يدادخواه ٦

  دکتر نورايمان قهاري: از
 

 يجمهور محاکمه  يبرا يالملل نيب دادگاه تدارک کارزار نشست در يسخنران متن
 تيبشر هيعل اتيجنا جرم به رانيا ياسالم

     سوئد استکهلم، در ۲۰۱۱ مه ماه ۲۱ کشنبهي
  

 که از شاهدان يزيرا او تنها چيست، زي نيطرِف جالد را گرفتن کار دشوار
او  . نزنندي دست به عملنند،يب ي که مين است که در مقابل قصاوتيخواهد ا يم

 حساب "ها يبد" نسبت به ي و ناشنوائينائيالت افراد به سکوت، نابي تمايرو
 .کند يم

ت يت او به مسئوليگران با درک وضع ازمند است تا نظارهيِ جالد اما نيقربان
العمل نشان دهند، با او  کشد عکس ي که او ميش در قبال درد و رنجيخو

ل ي تمايول .نجام گرفته را به خاطر بسپارند کنند، و قصاوت ايهمدرد
ان يگر نگاه کنند، انگار که قرباني ديين است که به سويا تماشاگران اغلب بر

 .اند ينامرئ
 يگاهيجا هاست که از  شصت و فرزندان آنان سالههبازماندگان سرکوب د

  .ران و جهان قرار داشته اندي در چشمان مردم اينامرئ
 ي هنوز نه تنها برا۱۳۶۷شدگان تابستان  عام دان قتلگر، فرزني دييسو از

وقت ازآنشان نبوده است  چي آنچه که هياند، بلکه برا آنچه که از دست داده
ها به سرقت رفته و  که از آنيا يکودک: کنند ي ميتا از دست دهند، عزادار

 .ستي نيشدن نيگزيجا



 

 ١٢٩   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 از يي رهاي و اگر توانائش کرد،يتوان رها يآنچه را که نتوان به زبان آورد، نم
 هکريک نسل به پي هکرين شده و از پي از آن چرکي ناشيها آن نباشد، زخم

  .ابدي يگر انتقال مي دينسل
د ي ببخش؛اند ها گذشته شود گذشته يدربردگان و بازماندگان گفته م هب به جان

  .دي خود ادامه دهيد و به زندگيها را دفن کن گذشته! دي فراموش نکنيول
مورد تجارب خود   جامعه، سکوت بازماندگان دري از سويهائ ن واکنشينچ

چکس به آنان يرساند که ه ي ميريگ جهين نتيها را به اکند و آن ين ميرا تضم
تواند درک کند بر آنان چه رفته است،  يچکس واقعا نميدهد و ه يت نمياهم

جاد يجر به ات منين در نهايا. اند  داشتهيا  مشابهه که تجربيمگر کسان
 و يسو کين بازماندگان از ي بيسکوت و خاموش  بري نانوشته مبنيقرارداد

 بازماندگان از لحاظ ي که برايا واقعه. شود يگر مي ديجامعه از سو
ار مضر است و احساس انزوا، ي بسي و رواني اجتماع-  ي، فرهنگيخانوادگ

 .کند يمد يها تشد و عدم اعتماد نسبت به جامعه را در آنييتنها
  ياسيسرکوب س

ه يعل  ِاعمال خشونت و نقض حقوق بشريم اسالميکه رژنيرغم ايعل
تش تا به امروز، به اشکال ي را، از آغاز موجودياسين سيشهروندان و فعال

ن يتر جانبه ن و همهيتر ن، گستردهي از هولناکتريکيمتفاوت ادامه داده، 
ران را در دهه شصت ين در ايه مخالفيشده عل ي سازماندهيها سرکوب

جاد يک و ايستماتي سي با ِاعمال سرکوبيم اسالميرژ. مرتکب شده است
ه راند، کنند  فلجيا ي خاموشيسوه  شصت، جامعه را بههر در ديگي پيوحشت

 .ران حکمفرما نمودي اهو ترس و سکوت را بر جامع



 ١٢گوهاي زندان شماره گفت   ١٣٠

 ترس و سکوت

ر آن يپذنا ي و عواقب جدائيترس و سکوت ابزار ترور و سرکوب دولت
د ي را بازتوليشتريزند و سکوت ترس ب ي سکوت را دامن م،ترس. هستند

  .کند يم
ت و جان فقط از راه ي است که در آن حفظ  موجوديجاد فرهنگي ا،هدف

 بقا، ي برايقي تطبيک استراتژيعنوان ه سکوت ب .ر استيپذ سکوت امکان
 به يابي و دستياع در رشد روابط اجتم،د کردهياحساس انزوا در افراد را تشد

 .کند يجاد مي اختالل اي مشترک و جمعيها حل ها و راه پاسخ
 جامعه خود ي بهتر براياندهيجاد آي فرد به ايدوارين بردن امي از ب،هدف
 آن فرد يزند که ط ي را دامن ميتداوم و استمرار ترس و سکوت، روند. است

 ي فرديرسد که تنها به بقا ي مي از ناتوانيا ، به مرحلهيدي مکرر ناامهبا تجرب
 .شدياند يخود م

شده از طرف دولت را هر  ليتحم" ي رسميها داستان"تداوم سکوت در جامعه 
 ي براباًيص آنچه در حال وقوع است را تقريت کرده، و تشخيشتر تقويچه ب

د ي شدياعتماد يجاد حس بين روند، به ايو تداوم ا. سازد يرممکن ميمردم غ
 .انجامد ي و جامعه مدر فرد، خانواده

کسان شمردن يا عدم ي، يتفاوت ي، ترس، بها به مردم دولتيليجنگ تحم
 ، به سکوت مردم در برابرياسين سيسرنوشت خود با سرنوشت فعال

، روزانه ي منسجم و همگانيد و در نبودِ اعتراضيها انجام ها و اعدام يريدستگ
 دهه شصت هي اوليها ش در سالي و دگراندياسيش از صدها فعال سيب

ه  هزاران تن از آنان ب۶۷ در تابستان تنهار، شکنجه، اعدام و سرانجام يدستگ
ن يسرکوب مخالف. عام شدند  قتليطور دستجمعه  بيم اسالميدست رژ
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سابقه بوده  ي معاصر ما بياسيخ سين گسترده در تاري چني در ابعادياسيس
  .است

رانگر يرات ويعام نبودند که تاث و قتلم شكنجه، اعدام يان مستقياما تنها قربان
 . را تجربه کردندياسين سرکوب سيا

 ي براي عواقب دهشتناکيست، و خشونت دولتي ني خنثيخشونت عمل
همراه داشته و باعث ه ران بي اهها و بالطبع جامع م آن، خانوادهيان مستقيقربان

  . متفاوت گشته استي در ابعاديدگيد بيبروز آس
 نجات از ي برايوندد که هرگونه اقداميپ يوقوع مه  بين زمايدگيد بيآس

ر يپذ  که نه مقاومت و نه فرار امکانيزمان: ده استيفا ي در حال وقوع بهفاجع
 .است

 يژه است، که با ِاعمال تهاجمي ويزا بي آسه از تجربي نوعياسيسرکوب س
 رغميعل و .رديگ ي جامعه صورت ميل به هدف کنترل عمومي نيمشخص برا

افراد و ) ستادني پا ايت دوباره رويقابل (يريپذ مقاومت و امکان واگشت
 .شوند ي هولناک و مخرب ميت جامعه متحمل ضرباتيها و تمام خانواده

  ي اجتماعيدگيد بي و آسياسيسرکوب س
 ياسي در چارچوب تداوم خشونت سيدگيد بي آسيِِ، موارد فردليدلن يهمه ب

 و بروز يريگ  شكلي چگونگهتواند بازگوكنند ي نميچگاه به تماميران، هيدر ا
 و ياسي سهديچيل مسائل پيد ازتقلياختالالت در فرد و جامعه باشد، و با

 . کردي خودداري رواني به حد عوارض فرديخيتار
ات ي از ابعاد مهم تجربيکي ي اجتماعيدگيد بيا آسي مشترک يدگيد بيآس

 از ي ناشيها يدگيد بيد آسيگار و شدرات مانديانگر تاثيان، و بي قربانهديچيپ
 .  استياسيس آزار
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رمنتظره است، يز و غيآم ک واقعه فاجعهيآمد ي كه پي روانهبر خالف ضرب
ستم يس  است كه ي در پيبار پ  مشقتيدادهاي روهجي نتي اجتماعيدگيد بيآس

  .کند يل مي و هدفمندانه بر جامعه تحميزير ها را برنامهحاكم آن
 و ي فرديتي حاد است، که ماهيدگيد بي از آسي نوعي اجتماعيدگيد بيآس

ان ابعاد ي ميزا و وابستگ بي آسه واقع که تداوم و شدِتيتي دارد، ماهيجمع
  . دهند يل مي  آن را تشکي اصليها اش، مشخصه ي و روانياجتماع

 است که در آن يکيالکتي دي خصلتيزا دارا بيف، واقعه آسين تعريبر اساس ا
 نهفته يا يزا در روابط اجتماع بيت واقعه آسي است، اما ماهي اصليقربانفرد 

  . از آن استياست که فرد تنها بخش
د آن را به يشود، با ي در فرد آشکار ميدگيد بين آسيکه آثار ا نيپس، با ا

 يِ مبتنياسي و سيستم اجتماعي از سي و ناشيرانساني غيعنوان محصول روابط
ن چارچوب يشمار آورد و در همه  بيخشونت دولتاستثمار، سرکوب و  بر

 .قرار داد يو بررس يابيمورد ارز
ب حس تعلق فرد به جامعه و ي تخريدگيد بين آسي ايآمدها ي از پيکي

  .استاش  ي اجتماعيها تيفعال
ن است که در ي اي اجتماعيدگيد بي آسيآمدهاين پيبارتر گر از تاسفي ديکي

 حفظ خود يتالش افراد برا ، ويکوب دولتعمال خشونت و سرتداوم روند ِا
ده و خاموش در اشخاص و جامعه يطور خزه نشده ب  اعالمييو بقاء، پارامترها

  .شوند يل مي از فرهنگ غالب تبدي گشته و به جزئيدرون
آمد برخورد ي به عنوان پي اجتماعيدگيد بيتوان از آس ينجا ميپس در ا

 يعني.  صحبت کرد"شده يعي طبيِِعيرطبيغ"اصطالح ه  بِتي فرد با وضع"ِيعيطب"
ستم يس دهند كه به خاطر ي نشان ميطي نسبت به شرايعي طبييهاافراد واکنش

د يستند و نبايها ن  انسانيعي طبي از زندگيياند و جز سرکوبگر به وجود آمده
 . باشند
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ن روابط يند، حفظ اهست يدگيد بين نوع آسي علت ايچون روابط اجتماع
ک نسل به يده از يد بيش تعداد افراد آسي و افزايدگيد بيال آسمنجر به انتق

 .شود يگر مي دينسل
 شده يعي طبيعيرطبيت غيوضع

 يط رشد عاديها که در شرا تي از وضعي برخيطين شراي چنيدر راستا
از . شوند يل ميها تحم  شده و به تودهيعيشوند طب ي مي تلقيعيرطبي غياجتماع
  :اد کردير به عنوان نمونه ي زيها تيتوان از وضع يجمله م
 حفظ نظام جگرگوشه خود را به مقامات ي براي پدراي مادر •

 .دهند يل ميتحو

ر و شکنجه يشوند و شاهد زجر و تحق يكودكان در زندان بزرگ م •
کنند  ي دوگانه رشد ميطيآنان در مح .شوند يپدرانشان م مادران و

 و از "منافق"و  "نجس"ک طرف يکه در آن پدران و مادرانشان از 
 دوگانه شکل يطيمح تشان دريگر قهرمانند، و شخصيطرف د

  . بودن و سکوت راز بقاء استيرد، که در آن نامرئيگ يم
 رشد ي مثبت برايرگذاريت و تاثي حفظ امنين به جايمعلم •

شوند که  يل مي تبدين آزار کودکانيش، به عامليشاگردان خو
  .اند عدام شدها اياند و  يپدران و مادرانشان زندان

 ي به رادارها" از منکريامر به معروف و نه"ها به نام  يهمشاگرد •
  .شوند يل مي حکومت تبد"يتين تربيعامل" ين برايخبرچ
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   سرکوبيآمدهايپ

 ي گذرا به برخيا ر اشارهيدر ز. ارندي سرکوب بسيم و جانبي مستقيآمدهايپ
  :گردد يآمدها مين پياز ا

  .شوند ير ميگ نيها فلج و زم ي و اعدامانيمادران و پدران زندان •
  .شوند يسرپرست م ي بياريکودکان بس •
ا همراه خانواده از ي تنها يت جاني حفظ امنيگر براي دياريبس •

 يها نيکنند و به سرزم ي خطرناک عبور ميها ها و جنگل کوه
، يکاري، فقر، بيتيهو يب(د يروند، تا با رنج تبع يناشناخته م

 يسودا ، ير، افسردگي، تحقيخانمان يو زبان، ب با فرهنگ يگانگيب
  .دست و پنجه نرم کنند...)  بازگشتيشگيهم

  .شوند ير ميبانگيها با فقر گر يان و اعداميهمسران زندان •
اند  ان و آنان که آزاد شدهي زندانيها گان از ترس به خانوادهيهمسا •

 .کنند ي نميسالم

   سرکوب و رشد کودکانيآمدهايپ

کنند ممکن  ي ميآلود زندگ ط ناامن و ترسي که تحت شرايانانکودکان و نوجو
 يدگيد بي از عالئم آسيعي وسه شده و دامني اجتماعيدگيد بياست دچار آس

  .را از خود بروزدهند
زا،  بيت و نوع واقعه آسي در کودکان به ماهيدگيد بي آس بروزعالئميچگونگ

ت يخانواده و شخصت و سالمت ي حماهت، واکنش و درجيمرحله رشد، جنس
زا در کودکان اغلب در واکنش  بيع آسياثرات وقا . دارنديکودک بستگ

د، ي شدهين واکنش اولياما با وجود ا .شود يان مي نمايد عاطفي شديفور
 نسبتا ثابت در کودکان رشد ي عاطفياحساس يک بي از يممکن است شکل
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 است يم احساسي عظهني آنان در پاسخ به هزيکه معموال واکنش دفاع کند
 باعث ي دفاعييزدا تين حساسيا.   تجارب خود بپردازنديد برايکه با

 فاقد يتفاوت، سرد و حت ي روزمره بيکودکان در زندگن ياشود  يم
  .ندياينظر به احساسات ب

زا ممکن است در کودکان و  بيع آسي از وقايگر، اثرات ناشي دياز سو
در  .ان شودي نمايتالالت رفتارا اخي، يصورت اضطراب دائمه نوجوانان ب

، ي مدنيها يت آزاديک، مانند محدوديستماتي تداوم خشونت سيفضا
ن يجانبه شوند، که ا نان همهياطم  وعدميتوانند دچار احساس ناامن يکودکان م

سرکوب و  .شود ينده مي در مورد آيديجاد احساس نااميخود باعث ا
، يگذار اد به نفس و خودارزش رشد اعتمي بر روي منفيراتي تاثيعدالت يب

ها و امکانات در  حل دن راهيت ديرودررو شدن با خطر، و قابل شجاعِت
  .کودکان و نوجوانان دارد

ت ي رشد سالم شخصي بر روييها تين محدوديترس حاکم بر جامعه همچن
 موجود و ي کردن الگوهاي که بر اساس درونيگذارد، رشد يکودک م

 .رديگ ي صورت مي و فرديتماع اجيها نهيانتخاب آزاد گز
 شصت در ههشدگان د عام ان و قتليطور خاص، در مورد فرزندان اعدامه ب
 هتجرب :زا اشاره کرد بيتوان به دو شکل مشخص از تجربه آس يران، ميا

 يهائ يکار ها و پنهان  دروغه از پدر و مادر و تجربي و شخصيکيزي فييجدا
  .اند  شدهيسازوحشت جا که در بطن سرکوب، ستم و

ق دستگاه ترس ي شصت، ِاعمال سکوت در مدارس از طرهه نمونه، در ديبرا
ا ي پدر ينکه چه کساني در مورد ايا  دورهيريو کنترل با استفاده از آمارگ

 .گرفت ي به ظاهر دلسوزانه انجام مياند، در پوشش مادرشان را از دست داده
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  يريپذ واگشت

کند،  ير و رو ميزت آن يدر کلاش را  ي قربانياي دنياسيکه سرکوب س نيبا ا
 از ياري بسي ذهن را در زندگي سالمت روان و باروريها توان نشانه يهنوز م

  . مشاهده کردي جمعيدربردگان از شکنجه و بازماندگان کشتارها هب جان
ط ي از شراي ناشيآمدهاي درباره پيدگيد بي آسيقات در حوزه روانشناسيتحق

 ي که برخييدهند درجا يع ناگوار، و سرکوب نشان ميوقامحدود کننده، 
 انسانها يتوانند بعض يطور هم مكنند، همان يتر م مي را وخيدگيد بيط آسيشرا

ن يگر، غالب آمدن بر بدتريبه عبارت د . رشد سوق دهنديرا به سو
شرفت ي پي برايدي جديها تي موقعيتواند راهگشا ي مي زندگيها چالش
   .گردد" رشد پس از وقوع فاجعه"ده و باعث  فرد بوياجتماع

ده شده و ي ناميريپذ دهد، واگشت يح ميت رشد را توضين قابلي که ايا دهيپد
ستادن ي پا ايش و دوباره روي خوياي احي فرد براييف مختصر آن توانايتعر

  .است
 آنان با هت افراد و مقابليح موفقي توضي برايريپذ استفاده از مفهوم واگشت

د ين بايهمچن.  است و اشتباهيمعن  يط سخت و فشار بيئل در نبود شرامسا
 يط محدودکننده و سرکوبگرانه، بلکه چگونگين نه شرايد کرد که ايتأک

ها، باورها،  ات، آرمانيات، تجربياساس خصوص ط، بريبرخورد فرد به آن شرا
ما  لزويريپذ حضور واگشت .سازد ير ميپذ و اهدافش است که او را واگشت

 .ستي نيدگيد بي عدم وجود آسيبه معن
o د ي جدي منابع شيدايت رشد و پي داشتن قابليعني يريپذ واگشت

 كه انسان را محدود ييفرسا  طاقتيها تيدر پاسخ به موقع
 .كنند يم
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o ها،  تي محدوديت قدم گذاشتن به آن سويقابل يعني يريپذ واگشت
 .ديآ يد وارد مي شديبه فرد فشار که يطيدر شرا

o رمنتظره و ي غيها ت مقابله با شکستيقابل يعني يريپذ اگشتو
 . ناخواستهيها بتي بر مصيگ رهيچ

 را چندگانه دانسته و معتقدند عوامل يريپذ  واگشتهشين، ري از محققياريبس
ن عوامل عبارتند ي از ايبرخ.  در افراد موثرنديريپذ  در رشد واگشتيمتعدد

 :از
وند و ي و نوع پيبه نفس، سرشت شخص، عزت نفس، اعتماد يت فرديشخص

 يآورد، اعتقادات خانوادگ ي که او را بارمي و کسين فرد در كودكي بيدلبستگ
 حل و برخورد با مشکالت، و آرمان ي چگونگه خانواده درباريها و آموزش
  .ي و گروهي فرديو باورها
ستند يا خود بي پايدانند که چگونه دوباره به رو ير ميپذ ار واگشتيافراد بس

دا ي پي مطلوب راهيا جهيدن به نتي رسيکنند تا برا يرا معموال تالش ميز
سرعت ه ر بوده، بيپذ رات را تحمل کنند چون انعطافييتوانند تغ يآنان م .کنند

گران، از ي با دياري و هميرات وفق داده، و ضمن همکارييخود را با تغ
 .آموزند يات سخت خود ميتجرب

توانند مشکالت بزرگ را تحمل  يگران مير بهتر از ديذپ ار واگشتيافراد بس
 کسب کرده، و يبار توانائ بتيات مصيدانند چگونه از تجرب يکنند چون م

 ييشناسا. کنند يت را تجربه ميا موفقيبار رشد  بتي مصيا اغلب پس از واقعه
 فرد و يام و بازسازي افراد در روند التيريپذ ت واگشتيو استفاده از قابل

  . برخوردار استيژه ايت ويعه از اهمجام
 



 ١٢گوهاي زندان شماره گفت   ١٣٨

  يفرارو: يريپذ واگشت

ج عمل مثبت ي و ترويات شخصيل درد به روايق تبدي از طريريپذ واگشت
عنوان ه  شده و بيابيد ارزيز بتوانند مفيها ن يشود که سخت يده مي ديهنگام

فراتر " ن  حرکِتي که  ايمفهوم . رشد استفاده شوندي براي ضرورييروين
  . نام دارديدهد فرارو يح مي را توض"يک درد شخصين از رفت

، رشد وجدان آگاه يريپذ  واگشتيها  از شاخصيکيعنوان ه  بيفرارو
 ي را گسترش داده، تعهد به عمل، و حتي اخالقيها است، که اغلب دغدغه

همراه ه گران را بيدن به حقوق دي تحقق بخشي براي زندگيدن نوعيبرگز
 .دارد

  کردن رسالتدايپ: يفرارو

ل به سخن گفتن در يل تماي از قبي اجتماعي تواند به شکل تعهدي ميفرارو
ق ي عدالت از طريا قدم برداشتن در راه برقراري است، يمورد آنچه ناگفتن

دربردگان و بازماندگان سرکوب  هب  احقاق حقوق جاني برايهائجاد تشکليا
  .ان شودي نماياسيس
ه  خود را در بيد زندگيات، هدف جدينا جاِنيبان قريها  نمونه، خانوادهيبرا

ع مشابه ي از فجايريا جلوگيگر ي ديها ت از خانوادهي حمايوستن برايهم پ
 .کنند يدا ميپ

  فرد و جامعهيبازساز

شوند و  ي مي زندگيعيان طبيجاد گسست در جريزا باعث ا بيع آسيفجا
، ياسي س از سرکوبي ناشيدگيد بيخصوص آسه ، بيدگيب ديدرمان آس

  .طلبد ي را مي مدتي طوالنيدوران و روند درمان
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ده، بلكه يد بي نه تنها درمان فرد آسي اجتماعيدگيد بي درمان آسيبرا
  .شود  ي ميدگيد بين آسيز الزم است كه باعث بروز اي نيطي شرا  برخورد به

ِ درماني و بازسازيبهبود  ياجتماع  وي فرديا ي بازماندگان بسته به روند
 . است

  مجدد باورهايبررس: يريپذ واگشت

 مجددِ  يابي و ارزي ممکن است به بررسيدگيد بيقرار گرفتن در معرض آس
ش دامن يها  مربوط به جهان و ارزشيگران، باورهايدرکِ فرد از خود، د

  . بزند
 باشد، يتواند منف يها م خود، باورها، و ارزش ز ار در درِکيياگر چه تغ

زا گزارش  بي مقابله با واقعه آسهجي را در نتيت مثبترايي از افراد تغيدرصد
  . دهند يم
 هستند، که به افراد يريپذ  در واگشتي عوامل قدرتمندي باوريها ستميس

 .نديها فائق آ ي سختيبيکنند بر آثار تخر يکمک م
 نرسد، ييشان به جايها ک از تالشيچي که مردم انتظار دارند که هيهنگام

 نجات ي برايو لذا در دست زدن به هر گونه اقدامدرمانده خواهند شد 
  .مانند يم ميش عقيخو

کنترل هستند، عجز  رقابلي حوادث غه که افراد معتقد باشند هميدر صورت
شتر خارج از کنترل ي خود را بيانات زندگيشود و هر چقدر جر يدار ميآنان ب

  .تر رفتار خواهند کرد نند، درماندهيخود بب
 خود را يق آن کنترل کامل بازسازيتوانند از طر يزماندگان م که بايتنها راه

 . استين بازسازي در قبال ايريپذ تيرند مسئوليدست گه ب
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 ر استيپذ  امکاني و بازسازيبهبود

 ي روند بازسازيات محوريها تجرب يجاد ارتباط مجدد و کشف توانائيا
، يکسب آگاه هاجاز  مستلزم آن است که فرد به خودين بازسازيا. هستند

  .ق آنچه که اتفاق افتاده است را بدهديبه خاطر آوردن و تصد
اند، از   که اتفاق افتادهيع وحشتناکي لمس تمام احساسات مربوط به وقاهاجاز

زا  بيات آسيرتجربي ناپذي که جزِء جدائيمي عظيها جمله خسارات و نقصان
  .هستند

ش ي را افزايدگيد بي آسيها طور موقت عارضهه  ممکن است بين روشيچن
دن از خاطرات ي گزيز و دوري پرهيجاه کرد بين روينش ايدهد، اما گز

 .همراه دارده ن بي بازماندگان  تسکيت برايدردناک، در نها
  در فرديدگيد بي آسي بهبوديها نشانه

 ين بهبودهاينجا به ايدر ا. ارنديده بسيد بي در فرد آسي بهبوديها نشانه
 :ودش ي اشاره ميا هيپا

 قدم ي به بهبوديابيطور فعال در جهت دسته اگر بازماندگان ب •
 ي و فشارهاي شخصيها فرض شيبردارند، قادر خواهند شد پ

ها را رشان کرده و آنيپذ بي که در گذشته و حال آسيا ياجتماع
  . کننديدارند را شناسائ ي محبوس نگه ميدر نقش قربان

ه  به درجيدگيد بيس ار آي، عوارض ناشي فرديدر روند بازساز •
  .رسند ي ميقابل کنترل

 .شود يبازمانده قادر به تحمل احساسات مربوط به خاطرات تلخ م •

 .کند يدا ميبازمانده بر خاطرات خود تسلط پ •

 .کنند يم ميفهم ترس  منسجم، روشن و قابليتيخاطرات روا •
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 .گردد ياعتماد به نفس مجددا بازم •

 .ندشو يگران برقرار مي با ديروابط مهم •

زا را  بي آسه که داستان واقعي و معنويستم منسجم باوريک سي •
 .شود ي نو ساخته مکند از ياحاطه م

 ي عدالت و بازسازي، برقراريدادخواه

 الزم در جهت يها حل  راهه از مجموعي جزئيدادخواه  دادگاه ويبرقرار
  . درمان جامعه استيسوه  حس عدالت در بازماندگان و حرکت بيبازساز

تواند، با  ي دادگاه خارج است، دادگاه مه ازعهدي فردي که توانبخشير حالد
 .  ت کندي جامعه را تقوي و بازسازي حس عدالت، بهبوديبرقرار

 صورت ياتيوسته و جنايوقوع په  بين اصل که جرميت شناختن ايبه رسم
ر قرار يطورمثبت تحت تاثه اند، در روند بهبود، فرد و جامعه را ب گرفته

 .دهد يم
دهد که  ياند نشان م  بودهياسي که شاهد خشونت سيي کشورهاهتجرب

 عدالت، به ي برقراري برايگريد ِيا طرح ابتکاريمشارکت فعال در دادگاه 
 کمک يات جمعيها و جنا  دربازماندگان خشونتي حس توانمنديبازساز

  .کند يم
ان گذاشتن يمگران در ي خود را با ديت شخصيشهادت دادن در دادگاه و روا

جاد يافته، به اي که وقوع يرش جرميدن به پذيت بخشيتواند ضمن رسم يم
ه ک نسل، بي ه تجربه کمک کند تا قطعات از هم گسستيت منسجم جمعيروا

 هک فاجعين حال متفاوت از يو خاطرات  مشابه و در عشده هم متصل 
  . شونديمشترک بازساز

توانند  ي شدن، بازماندگان مي خود و ظهور و مرئيدا کردن صدايبا پ
 .ش قرار دهندي خوي فردي رشد توانمنديتمرکزشان را بر رو
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 افراد ي با محاکمه مجرمان، درد شخصيد اذعان داشت که ممکن است حتيبا
ا فرزند ين درد مربوط به عدم حضور پدر و مادر يا. ابديام  نيهرگز الت

 ياق مهربانياشت است، درک کودک ي ي درد درونهن نشانيا. شده است اعدام
 يها يک از سختيچي، که به اعتقاد او اگر حضور داشت او هيا مادريپدر 
 است که پس از يا پدريا درد مادر يکرد،  يشده بر خود را تجربه نم ليتحم

  .قتل فرزندش هرگز پشت راست نکرده است
ردن  دادگاه، به زبان آوهجي نتيا حتين درد ي اياما صرف نظر از ماندگار

اند درجهت  را توانستهيند زيآفر ي، حس افتخار مي برخيات خود، برايروا
ش و جانباختگان ين، و احقاق حقوق خوي و پاسخگو نگهداشتن مجرميافشا
  . برداشته باشنديقدم

 ي عدالت، قدمي و آوردن مجرمان به سکويگرد قانونين کمک در مورد پيا
شان  ش و جامعهي خويبهبود بازماندگان در جهت يمهم و شجاعانه از سو

 .است
 يها ات داستاني دارند تا جزئيچون و چرائ ي و بيبازماندگان حق قطع

 خود را بدانند، و يِ  پدر و مادر، همسران و فرزندان و دوستان و رفقايشخص
 يات و قطعاتش بخشيک از جزئي ببرند، که هر ي پي از معمائييها به بخش

  .دهد يل ميا تشک آنان رهتِ به سرقت رفتياز هو
 خاطرات ممنوعه، به سخن يادآوريبه سرقت رفته،  ِتيوِي هن بازسازيا

 يتواند در بهبود يده گرفته شدن مي ماندگار و مبارزه با ناديآوردن دردها
  .فرد و جامعه موثر باشد

ژه بازماندگان يوه  که بازماندگان، بييها ن چالشيتر  از مهميکيد يشا
ادبود ي مراسم و يشوند، عدم امکان برگزار يروبرو مم، با آن يات عظيجنا
  .آورند است يبار مه ات بينگونه جناي که ايبي جانباختگان و تخريبرا
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تواند  ي پرداخت غرامت به بازماندگان مي دادگاه براي از سوياقدامات رسم
رد؛ از جمله، در ثبت ابعاد کشتار و سرکوب در يبه اشکال مختلف صورت گ

 يادبود برايبرپا کردن بنا و مراسم  ات آن، دري جزئه با هميم اساليجمهور
دربردگان از شکنجه و زندان،  هب ت ازجانيثي حهجانباختگان، همراه با اعاد

  . آنانيها شدگان و خانواده عام ان، قتلياعدام
 از حس عدالت و يا  ذرهي باشد در جهت برقراريتواند گام ين اقدامات ميا

 . فرد و جامعهي و بازسازيهبود بي برايگريقدم د
ستن، ممانعت از محو شدن يک جهان زيش از ي در بيعنيبه خاطر سپردن 

  . نکه گذشته را روشن کندي اينده برايگذشته، و فراخواندن آ
 است كه ي جمعيتيه هوي و مشترك پاي به صورت فرديخيحافظه تار

 ي و نگاهداريادآوري.  استياسيان خشونت سيادآور و حافظ خاطره قرباني
ها   حقوق انسانيان برايت مبارزه قربانيدهد تا حقان ين خاطرات اجازه مياز ا

  . شودي عدالت بازسازيو برقرار
ل كرده، ي تسه  آنان رايها ان و خانوادهي نام قرباني بازسازيخيحافظه تار

رساند تا جامعه بتواند  يله اعتبار و شرف آنان را دوباره به اثبات مين وسيبد
  .افتن قدم بردارديم ي ترمي به سويطور همگانه ب

 را ييها نده، اشخاص و دستگاهي آيها ت از نسلي حماي، برايخيحافظه تار
اند مسئول قرارداده،  ت زدهيه بشريت عليكه دست به نقض حقوق بشر و جنا

  .شود ي آنها مييو خواهان پاسخگو
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 ي دردي کليعبارت: مي کنيم، نه فراموش مي بخشينه م ٧

    دهيب دي آسعه فرد و جامي بهبودي بسويشروين پيتضم

  دکتر نورايمان قهاري: از
 

  چهارمين گردهمايي سراسري در يسخنران
 کشتار زندانيان سياسي در ايران  درباره

     سوئد ،يوتبوري ،۲۰۱۱ سپتامبر دهم
  

ن يا. ديادهيکا آمد شنيرا در آمري که اخي از شما در مورد توفانيمطمئنا برخ
 که يب و خسارتيخاطر شدت و مقدار تخره دند، بي طوفان قرن نامان راطوف

 نفر در سراسر آن کشور جان خود را از دست دادند و شدت يس. ببار آورد
ها  رودخانهيارياد بود که بسينقدر زآ که آمده بود يفشار آب در اثر باران

ها به سطح  ورمانت تابوتالتي ايها مثال در گورستانيان کرده و برايطغ
 ي و امدادگرين طوفان احساس همدرديا اکنش مردم در برابرو. ن آمدنديزم

-  که خانهي کسانيها براها و سوپرمارکت از هتليمثال برخ. داوطلبانه بود

ره فرستادند و خود دولت هم ي و غيهاشان را از دست داده بودند مواد خوراک
ن يا. ن واقعه اختصاص دادي پس از ايزساز کمک و باياردها دالر برايليم

کا اتفاق ين واقعه در امرين نبود که ايل ايدله نوع واکنش از طرف مردم تنها ب
ن ي هم چنيعيع طبيگر فجاي بم و ژاپن و دهافتاده است، بلکه ما بعد از زلزل

  . ميدي را دييهاواکنش
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 و ي همدردعين فجايان اي نسبت به قربانيعيع طبيواکنش شاهداِن فجا
 ه شده و ساختيع طراحي که فجاياما زمان.  درنگ از آن هاستي بيجانبدار

طرف يب. کننديم ريتکار گي و جناين قربانيتضاد ب دست انسان اند، شاهدان در
گر مجبور ممکن است و در انتها، نظارهري غين از نظر اخالقين بيماندن در ا

  .شودي ميريبه سمتگ
ه ن فقط بي بسپارد، ايات را به فراموشيان جنايقرباندهد يح ميجامعه ترج

ن آنان و ي بي قوميهايا مثال وابستگي ياسين مواضع سيل تفاوت بيدل
 باور يش انسان به سوي از آن مربوط به گرايست، بلکه بخشيان نيقربان

افتند، و ي افراد بد اتفاق ميع بد براين که وقاياست، باور به ا" جهان عادل"
ن مسئول برخورد با يع و بنابراي گروه از افراد مسئول وقوع فجانيخود ا

 و يمنيان خوب و بد، انسان حس ايک مين تفکيبا توسل به ا. عقوبت آنند
 .   کنندين مي خود تضميثبات را برا

کنند دائما يم ع کاريدگان و جانبدربردگان از فجايب دي که با آسيروانشناسان
ان از طرف ي شمردن قربانياعتبار کردن و نامرئي بش بهيل و گراي تماهبا مسئل

  . اندشان مواجهيط اجتماعيجامعه و مح
انند که احتماال آرزو دارند فراموش کنند چه يطرف خود قربان کيدر 
 هستند يگر تمام کسانيتوانند، در سمت دياند، اما نم را از سرگذراندهيعيفجا

  .شوندين امر موفق ميرند و در ا فراموش کردن داي براي قويهازهيکه انگ
 حقوق بشر هنيت در زميع به ناچار فعاليان فجاين چارچوب، کار با قربانيدر ا

 يهانهيه زمي است علي آنان اعالم جرميدگيب ديرا عالئم آسيز شود، يم
.  در چارچوب آن رخ داده استيدگيب دين آسي که اياياسيس- ياجتماع

 ي ممکن نبوده، از نظر درمانيباره از نظر اخالق ني  روانشناسان در ايطرفيب
  .ان استيبه ضرر قربان
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 و ياسي سرکوب سهدي روانشناسانه در مورد پدي نگاههبحث امروز من ارائ
 ي بحثهارائ  و و بخشش،يه فراموشي عليياياثرات آن بر فرد و جامعه، دعو

ب ي آسهع فرد و جامي بهبودي حرکت بسوي براي ضرورت دادخواههدربار
  . ده مان استيد

توانست پا ي نمي و خارجي داخليباني بدون پشتي اسالميم جمهوريرژ
ت بر ين حماي خود ادامه دهد؛ ايدوام آورده و به بقا گرفته، تا به امروز

 ي خود و نه فاکتورهاياسي و سيبانان او از منافع اقتصادياساس درک پشت
تواند روشنگر ي، ميط رواني شرايما بوده است، اما بررسه  در جامعيروان

 که بدون وجود آن يطيم باشد، شراين رژي اي بقاِي ماديهاهي از پايکي
  . اورديتوانست دوام بيم تا به امروز نمين رژياحتماال ا

تواند به ما ي فائق آمدن بر آن، ميط سرکوب و چگونگي شرايل روانيتحل
 سالمت يابي بازيسو ه که در حرکت بيسد راه  دهد ازيتردرک کامل

عوامل مهم در   ازين جزئيم، و بنابراي داريش رويمان در پدهيب دي آسجامعه
 فرد ي به بهبوديابيراه دست ن مانع دريترياصل  امروز،.ن سد باشديشکستن ا
ن،ي همراه با قواني اسالميستم جمهوريران سيده در ايدبي آسو جامعه 

-ي خود از آن استفاده مي بقاي که برا استياخالق، تفکر، فرهنگ، و زبان
  .کند

 نمونه ترس ي شده، براينيبشير پي غيدگيب ديا آسيم؟ آيگوين را ميچرا ا
 دهد؟يز رخ ميل، نيک تصادف اتومبيدن در ي بعد از صدمه دياز رانندگ

نند يبي که در آن تصادف صدمه مي دهد، و اگر کسانيمعلوم است که رخ م
. کنندي ميريافتد، حتما از وقوع آن جلوگي بين اتفاقيچنبدانند که قرار است 

 يايدگيدبيآس. زنمي شده حرف مينيش بي پيدگيب ديمورد آساما من در 
 يد آن را به عنوان محصول روابطي بايشود، ول يکه اثراتش در فرد آشکار م
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 بر سرکوب و يمبتن ِياياسي و سيستم اجتماعي از سي و ناشيرانسانيغ
  . به شمار آورديولتخشونت د

 بر ي مدتي در هر شکل و صورتش، اثرات مخرب و طوالنياسيسرکوب  س
ب، و ينفس را تخره  که اعتماد بيگذارد، اثراتي ميان خود باقي قربانيرو

 .دهندي افراد را تحت الشعاع قرار ميت سالمت جسميسالمت روان، و در نها
  :د دو عاملني و همراهي از تالقين اثرات ناشيا
 است که ي توسط نهادهائي و روحين عوامل اعمال خشونت جسمي از ايکي

 بودن ينيش بي ثبات و قابل پيمراقبت و حفاظت افراد جامعه، از راه برقرار
  .ها گذاشته شدهآنه ت، بعهدينظم و امن

کننده جيشفاف و گري را آنچنان غي است که معانيا گفتمانينه و ي زميگريد
مامور حفاظت به عامل خشونت  ت ازيِر ماهيين تغي اصيکنند که تشخيم

 رفتار يان قصد و معانين چارچوب، قربانيا در. شودي مردم مشکل ميبرا
ع، يفهمند، و سرکوبگر با مرموز ساختن و انکار وقايمنبع سرکوب را نم

  .سازدي فلج مي هرگونه عمل محافظتيشان برايان را در کاربرد توانائيقربان
ج کردن و ي گي برايوقت: رديتواند به اشکال متفاوت صورت گين کار ميا

شود، اثرات آن ي داده ميديا برچسب جدي به خشونت نام يتسلط بر قربان
 که سرکوبگران يطور نمونه وقته ب: رنديگي به خود ميارانگرانهيت ويفيک
ن؛ ي اوآموزشگاه: (ست، آموزش و پرورش استين خشونت نيند، ايگويم

خشونت، مثال درد آن، انکار   اثريوقت).  شکنجهيربه جايکاربرد لغت تعز
 آن ي اخالقهجي که نتيوقت). ستين که شالق شکنجه نيگفتن ا(شود يم

که  ني ايدهم؛ براي خودت انجام مي خوبين کار را برايمن ا(شود يف ميتعر
من (د يآي در مج کنندهي گي که نقش عامل به حالتيوقت). ن استيحق تو ا

ت ين امني تامين براي دهم، ايکه دوستت دارم انجام م ني ايکار را برا نيا
 من يشويتو باعث م(شود يل خشونت عوض مي منشا دليا وقتي).  استيمل
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رند با پوشش خود يگي که مورد تجاوز قرار ميا زناني: ن کار را انجام دهميا
  ).اندين رفتاريبه دنبال چن

 دارد که در ياي در مورد اثر خشونت اشاره به چارچوب اجتماعدگاهين ديا
دارد در " قتيحق"ز يکه چه چ نيب در مورد اي و تصويريگميآن قدرت تصم

ا يگران و نقطه نظر آنان رد شده يق، دين طريو از ا.  استي معدودهدست عد
  .شوندياعتبار شناخته ميب
به عبارت .  استيحس ناتوانجاد ي سرکوب ايهايژگين ويتري از اصليکي
 است که موجب ين زخميتري اساسي ناتوانهتجرب توان گفت يگر، ميد

  کردن مزمِني به درونياسيسرکوب س. شودي در فرد و جامعه ميدگيدبيآس
  ازيني پائها رشد درجي و عدم حس اعتماد به نفس يدي و نااميحس ناتوان

ا يمخالفت  ود را ناتوان در ابراز دائما خي که قربانيزمان. انجامديآن م
 يدي و نااميک حس ناتوانيابد، به ييموافقت با آنچه در حال وقوع است م

ن يا. دهدي شدن قرار ميرسد که او را دوباره در معرض قرباني ميمزمن
 زودرس، عدم يري مزمن، اضطراب و خشم، پي افسردگي اصليعالئم اجزا

عنوان ه  اطالع بيه در جوامع ب و مرگ زودرس هستند، کيسالمت جسم
 يم جمهوري کشتار و سرکوب، رژهليوسه ب. شوندي شرح داده ميعيمرگ طب

 نسل و دوران محروم ساخته، يعي طبهران را از چرخي از مردم اي بخشياسالم
ز ي را نيعي طبين واسطه، امکان سوگواريهمه  و بيعيو تا به امروز، مرگ طب

  . ست به غارت برده ايارياز بس
 دلسوز بزرگ يها آنان که درخانوادهي سرکوب شده، کودکان، حتهدر جامع

 از بزرگساالن و انتظارات ي بخششوند، به موجب استبداد ناخودآگاِهيم
-ياد ميشان نهفته است، ن و عملکرديا ناخودآگاه آنان، که در قوانيآگاهانه 

ت و ي کرده، شخصيروي چون و چرا  پي ب-ن ي بقا، از قوانيرند که برايگ
 يبتيصـل مين مسئله باعث تحميا. گران داشته باشندي همگون با ديتيماه
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.  تمام عناصر سرکوب استي است و حاويشود که تمام عمر با آنان باقيــم
 است که ييام، که ارمغان جامعهينامي شده ميده را سرکوب درونين پديا

  .کنديها را سرکوب مانسان
ن باعث يا. رسانديان ميارزش خود ز ه درک انسان از شده بيسرکوب درون

ه ب.  دا کندي از خود تنفر پيا حتيشود که فرد خود را دوست نداشته باشد يم
ت يهواز  يا بخشياو   ازي که جزئييهاا مشخصهيها طور نمونه فرد از سمبل

 يراني  مثال ايبرا(کند، يدا ميپ او هستند و هدف سرکوب قرار دارند تنفر
 که سرکوب شده و فرد يت، زبان، سازمانيت، رنگ پوست، جنسيبودن، قوم

-ي شده، فرد را برآن مينجا، سرکوب درونيدر ا) ...ه آن تعلق داشته است،ب
ا يستم سرکوبگر، خود، ي مسئول شمردن و برخورد به سيجاه دارد که ب

 ياه از نشانهيکين يا. گر سرکوب را مورد سرزنش قرار دهديان ديقربان
  .   اگر ناخودآگاه باشدي سرکوب است، حتي از حمل کردن الگويحاک

ه کند که با نموني تجربه ميگران را به شکليانسان سرکوب شده اعتماد به د
آن زمان که او خود  اش، ازي حس اعتماد تفاوت دارد؛ انگار که زندگيعاد

امونش ريط پيگران و کنترل شرايسرکوب را تجربه کرده، به تسلط بر د
 .وابسته گشته است

 را که بر آنان ي دارد تا ظلم و ستمي شده، افراد را بر آن ميسرکوب درون
 ي که سرکوبگر نسبت به قربانيخشونت. ل کننديگران تحميوارد شده بر د

 او نسبت هانيا پرخاشجويز يرفتار خشونت آم نشان داده است، از آن پس در
دارد،   حضوريگري در روابط با دي سومانگار فرد. ابدي يگران تبلورميبه د

گر يد خواهد باريداشته و هم االن مي را به سکوت وامي که قربانيسرکوبگر
 ي درونييشوند رادارهاي که مورد سرکوب واقع ميافراد. ابديبر او تسلط 

 سرکوب و خود آنان تجربه. دهندي پرورش مين عالئمي شناخت چنيبرا
گران بدنبال يشان با ديفرد-اني در روابط مآنان. گذارديآرامشان نم
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 يشود همواره در روابطشان حالتين مسئله باعث ميا. گردندي ميسرکوبگر
جانب  رد شدن آنان ازطتنش باشند، که به  گران دري داشته و دائما با ديدفاع

  .انجامديگران ميد
- بيآس.  سرکوب شدهياده، در جامعهيب دير انسان آسين است تصويچن
رامونش اختالل يافته، در قدرت انطباق سالم فرد با جهان پي ني بهبوديدگيد
دا کرده و سپس ي پي خصمانه و خشن سازگاريطيفرد با مح. کنديجاد ميا

ن رو است که امروز ياز هم. کنديد مي خود بازتولي بقاي مشابه را برايطيمح
 بار و خطرناک  خشونتيتيران مردم، از جمله زنان و کودکان، با وضعيدر ا

  .  روبرو هستند
 در ي اسالميم جمهوري رژِي سال حکمرانيش از سي که در بي شواهدههم

 ياي و فرهنگياسي، سيع اجتماعي از آنند که فجاياند حاکش چشم ما بودهيپ
شوند، محصول يران شده و مي مردم ايدگيب دين مدت باعث آسيکه در ا
 و چند سال ي، در سي اسالميقت جمهوريدر حق. اندي اسالميجمهور

ک زبان به ما گفته و نشان داده است که فقط قادربه يگذشته، به هزار و 
 افراد يدگيب دي آن آسيعي آمد طبي است که پيايستم اجتماعي سيبرقرار

  . ع و متعدد استي وسيدر ابعاد
 وقوع هع پابرجاست، ما قطعا شاهد ادامين فجايد اي که منشا توليمادام

، م بوديران خواهي اه از آن در جامعي ناشي و انتقال زخم هايدگيدبيآس
  .نسل اندرنسل اندرنسل

  
  د کرد؟يپس چه با

 ي کردن جامعه به اجزايم که هدف از سرکوب،  متالشياگر قبول داشته باش
چگونه ي است، تا هيدي، عجز و ناامي، با مشخصات ناتوانيکوچک فرد
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ست يبايد، پس مياي بر ني از هنجره ا-ستم ي سرانگِريه ساختار وي علييصدا
 اتصال و يکمک به بازگشت افراد به جامعه و برقرار  را درميهدف ترم

ن اصل ي اولن،يا بنابر. ش دانستي خوي صدايابيگران و بازي با ديهمبستگ
 است، که انجام آن در ي و قدرت به قرباني بازگرداندن حس توانمنديبازساز

  . ضرورت دارديماع و اجتي بعد فرد دو
 و عجز از ي کاهش انزوا، کاهش حس ناتوانيبازگرداندن قدرت فرد به معن

گران بر او در ي و مقابله با تسلط د-  ي انتخابهش امکان و محدوديراه افزا
  . اش استي فرد- انيروابط م

 است که بتواند در يدن او به جائي رسي فرد به معني برايتوانمندساز
اش يهمزمان استقالل فرد ت متقابل نشان داده ويو حما يروابطش همبستگ

ت ي، و مالکيريپذ حس جدا بودن، انعطافياستقالل به معن. را حفظ کند
ف کرده و دست به يش را تعري که او بتواند منافع خويبرخود است، تا حد

  . مستقل بزنديانتخابات
 مثبت يه منابعل بيب زا را تبدين تجارب آسي تواند ايو اما جامعه چگونه م

   رشد خود کند؟ يبرا
 هر تجربيي تغي برايياهيتوانند نقش پاي افراد مِي شخصيزابيات آسيتجرب

 ي الهام بخشيعنوان الگوه ده بيب دي که فرد آسيگروه داشته باشند، زمان
 از يشود، فردي ميدگيب دي دچار آسي گروهيوقت.  گروه رفتار کنديبرا
ق ابراز يگران از طري آنان به ديزد و با رساندن صدايتواند برخيان آنان ميم

ب يگر، شاهد آسياز طرف د.  گروه الهام بخش باشدي، برايدرد شخص
ق کند، ي را به واکنش و حرکت تشويتواند گروهيگران بودن مي ديدگيد

  .ده باشنديب نديع آسي همان فجاهليما بوسي خود آنان مستقي وقتيحت
 و ي شرقيده در اروپايب دي مردم آسي طوالنهالعنا روزنبرگ پس از مطيت

-بيع آسيدارند با وقا ازيها، همانند اشخاص، نملت"د يگوين مي التيکايآمر
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ها را درک کنند، قبل از  که در گذشته تجربه کرده اند روبرو شده و آنيزائ
  ادامهي عاديک زندگي آن را کنار گذاشته و به يايکه بتوانند آثار و بقا نيا

  ." دهند
فراتر  "يک راه براي جبران قساوت وجود ندارد، اما ي برايچ راهيکه ه نيبا ا

ع يوقا. گراني ديبرا" ياهيهد"ل آن به ي تبدهلياز آن موجود است، بوس" رفتن
سالت بازماندگان ا ريت يابند که به منبع مامورييام مي التيزا تنها زمانبيآس

 .ل شوديع تبديآن وقا
چ وجه به ي و سرکوب حرف زدن، به هيدگيدبيرات آسيل تاثير و تبديياز تغ

ه ل فقط بين تبديصحبت از ا. ستي نيدگيدبي کردن آسيابيمثبت ارز منظور
ز است که بدون آن، ي مالل انگي از نور در چشم اندازيعنوان اشاره به نقاط

  . ازدرد و وحشت است مملو ي قربانيزندگ
 ي اخالقيتوانند به تعهدي مياسي س-يع اجتماعيق آن فجايک راه، که از طري

  . استيل شوند، دادخواهي جامعه تبدي براييمنابع توانا  فرد، ويبرا
 ه فرد و جامعي و بازسازي بهبودي درجهت حرکت بسوي راهکاريدادخواه

 که ي در مقابله با فرهنگي عمليقدم. ران استي اهديسرکوب شده و زخم د
 که ارج ي رواج فرهنگي براي شمارد، و راهي ارزش ميجان انسان را ب

  . آن استيها از مشخصهيعدالت خواه تفکر  ويگزاردن به کرامت انسان
 خواهد يران اتفاق افتاده است، راهي که در ايعي در ارتباط با فجايدادخواه
اش، و زدودن ير،  پس از سرنگون سرکوبگيستمي سياي نبرد با بقايبود برا

  -ي و رفتاري حقوقيهانهي آن، در زمهليد شده بوسي تولي و زبانيآثار فرهنگ
ش يت خوي خواهند کرد، ضمن فرار از مسئولي از آن سعي که عناصريزمان

 با سرکوب مردم، راه خود را به مسند قدرت دوباره باز کرده و يدر همراه
  .رنديدست گه ب گري ديبار با نام و شکل ني را ايت نظام اجتماعيهدا
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ت نام و راه يت حقانين، تثبي مجازات مجرمي است براي راهيدادخواه
 از وقوع يري جلوگي برايني و تضميع انسانيان و بازماندگان فجايقربان

  .شانيه دگراندي علياسيات سيجناه دوبار
 ي نظام جمهورين، از نظر من، تنها با واژگويراني اه جامعي برايدادخواه

 همانا روشن کردن ين دادخواهيا. ر استيت آن امکانپذي در تمامياسالم
ت بازماندگان، و به ي هويامان، بازسازيق کشتارها و سرکوب بيحقا

شان، ين، دگراندين کشتار و سرکوب مخالفين و عامليمجازات رساندن آمر
ت در يه بشريت علي شصت، جناه دهي، اعدام هاي و مذهبي قوميهاتياقل

 يم اسالميدست رژه  است که بيها، تجاوزات و سرکوب، واعدام۶۷تابستان 
  .ادامه داشته است تا به امروز

کشند گفت، که شما وانمود به يش مي بخشش را پي که گفتگويد به کسانيبا
 بخشش از جانب ين شرط براي اولين جزء که حتيدن ايند. ديکنيدن ميند

  .ستيان موجود نيقربان
ک ي بخشش از جانب يبرا: ش پا افتادهي و پيار ابتدائي است بسين شرطيا

اما شما، خود نه تنها . گرالزم استي دي از جانب فرديفرد، در ابتدا عذرخواه
د، بلکه تا به امروز هنوز سرکوب، اعدام و قتل يستياي نميدر صف عذرخواه

  .  تنها آمار و ارقامند شدهي قربانيها شما جانيبرا. ديکنيه ميعام  را توج
رش ي پذيل فرد و اعتراف او به معني تمايد که عذرخواهيد، بدانيدانياگر نم

  .ارتکاب جرم است
چ ين اصل که هي قبول اي است برايا اعالم داوطلبانهيدر واقع، عذرخواه

ه کند، و فرد مجرم يتواند توجي جرم انجام گرفته را نميا دفاعيح، يبهانه، توض
 يعمل  را که بخاطريگري آمد ديپ ا هري، ي، قانونيعقوبت اجتماعهرگونه 

 يعني يعذرخواه. رفتيشود، خواهد پذيکه انجام داده به او نسبت داده م
  .  ن اصل که عمل انجام شده تکرار نخواهد شديل به قبول ايتما
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، شما که با طرح بحث بخشش و يزيش از سه دهه سرکوب و خونريب بعد از
د، مبلغ يآوريان ميات را به مين جناين و عامليئله سازش با آمر مسيفراموش

 ما را محکوم به فرو دهيب دي آسشما جامعه. دي هستي اجتماعيحسيب
  تحمل دردد و به ورطهيکنيها وآمال متر کردن دردها، رنجيخوردن و درون

 و ياسي سيق به فراموشيشما جامعه را تشو. ديدهيشتر سوق ميو رنج ب
ديکني مشابه ميي کشتارهامحکوم به تجربه کردن دوباره.  

روز و خلع يتان خود عوامل سرکوب ديم، بخشيدانيشما، که ما خوب م
ع ين فجاي وقوع ايي و چراير خود را از چگونگيد، تفسيسالح شدگان امروز

 که مرتکب يعيت در قبال فجاي فرار از مسئوليو کشتارها ارائه داده، برا
 يج فراموشيترو  خود را دريروي نيد، تماميا داشتهيا در آن نقشيد ياشده

  .ديريگيبکار م
سر واقع ي مياگر پنهانکار.  شماستين ترفند دفاعي و سکوت اوليپنهانکار

 اگر. ديشويان را نشانه گرفته و به آن حمله ور مينشد، شما اعتبار قربان
د که ينان حاصل کنيد اطميکني ميد، سعيانتان را کامال ساکت کنيد قربانينتوان
 يفاتيش و تشرين منظور، با نظم و آرايدهد؛ پس به اي به آنان گوش نميکس

ن ي، که از آشکارترديدهي را آماده کرده و ارائه مير استدالالتيچشمگ
آن   دريها با اصول عقالنن انطباقيترفين و ظريتردهيچيانکارها گرفته تا پ

  . دارنديجا
، يد که در اذهان عموميکني ميزي را طرح ريا همه جانبهيشما جنگ روان

ن حقوق بشر، و ي ملت، فعالين، ناجي زمي خدا بر روهنديخود را درمقام نما
انتان را خائن به ملت، منافق، محارب يان محسوب داشته، و قربانيصلح جو

ن، اراذل و اوباش، خس و يرض، ورشکستگان خارج نش االيبا خدا، مفسد ف
  .دينامياک و خشونت طلب مخاش
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 سپردن خاطرات يبه فراموش. خ استي تاره تحرف شديسيکار شما بازنو
.  ديا که مرتکب شدهيعيانکار تمام فجا. ياسيمربوط به سرکوب و آزار س

 از ابزار مهم دردست شماست چون يکيت از مجازات، يتوسل به معاف
  . دين کنييآن را دوباره تع ينظم اجتماع نده، ويد تا شکل جامعه در آيمصمم

نکه جانبدربردگان، ي بر اي باشد مبنيگريش امروز سند ديد تا هماياما بگذار
اند  که اتفاق افتادهيعيخاطر سپردن فجاه گر در بين ديبازماندگان، و فعال

 يمنظور کنترل حافظه جمعه  که بييورزند، و به قبول قراردادهاياصرار م
 خاوران د دروازهيشما ممکن است بتوان. خواهند دادشوند تن نيمردم نوشته م

 آنان نتوانند د تايها و بازماندگان کشتارها ببند خانوادهيها را بروو خاوران
ادبود بپردازند، اما با ي مراسم يشان به برگزارزان قتل عام شدهيعز در کنار

کرده و نابود  مردم ما را پاک ي جمعد حافظهيتوانيچ راه نميچ ترفند و از هيه
  .ديکن

جامعه مان   اعمال شده بريم خشونت هايما بتوان اگر:  ماي جمعو اما، حافظه
مان دوباره شاهد وقوع خيم تاريدوار باشيم اميتوانيم، ميرا به خاطر بسپار

 - اني مي، در مقابل فراموشي جمعيخي تارن حافظهيا.  نشودياتين جنايچن
درانشان چه رفته و از وقوع دانند بر پدران و ماستد، تا جوانان ما بياي مينسل

ياز هم.  کننديري آن جلوگدوبارهبه ما هشدار يخي تارن رو است که حافظه 
ن ي از مهمتريکي ياسي سيهاات بازماندگان خشونتيدهد که ثبت حکايم

  .   سرکوب شده استک جامعهي از افراد يعنوان بخشه ف ما بيوظا
 بيل آسي تبدي برايادي زيها کنم که راهي مياد آوريگر يکبار ديان يدر پا

ت ين تنها تحت حاکمي و رسالت در جامعه وجود دارد، اما اي به فرارويدگيد
 ي را داشته و اجازه اجراين گفتمانير است که تحمل چني امکانپذيستميس

  . را بدهدييهان برنامهيچن
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ده يب دي آسه و جامع فردي روند بازسازه و بخشش را الزميمن عدم فراموش
ل ي و تبدي در روند بهبوديگريز عامل مهم ديدانم، اما حق انتخاب را نيم

 افراد دانسته ي به فرهنگ احترام به حقوق شخصي فرد- انيفرهنگ استبداد م
ده، هر بازمانده از يب دي آسها خانوادين خاطر باور دارم که هر فرد يهمه و ب
 بخشش و يطور انفراده  دارد تا بي، حق مسلميم اسالميات رژيجنا

  . را انتخاب کنديفراموش
 درمقابل آن، ي قساوت آنچنان دردناک است که واکنش عاديادآوريرا يز

اوردنش است، انگار يذهن و هرگز به زبان ن اش ازل به دور کردن خاطرهيتما
 را د که قساوت ماياد داشته باشياما به . افتاده استي نيچ اتفاقيکه در واقع ه

ها، ما را  از گذشتهيا بوئيشود و با هر صدا، منظره، يگذارد؛ خاک نميتنها نم
  . ميزيگريبرد که از آن ميبه همانجا م

 يهار است که زخمي امکانپذيده تنها وقتيب دي آسه افراد و جامعيبهبود
ام مردم سرکوب شده بدون يخ نشان داده است که التيتار. ابنديام يگذشته الت

حق   سرکوبگران، جبران خسارت دري برايفريقت، عدالت کيف حقکش
ت يه بشريت عليجنا ن عدم تکراريبازماندگان و جانبدربردگان، و تضم

- ينه م: کنميگر تکرار مين روست که امروز بار دياز هم. ستير نيامکانپذ
  .مي کنيم و نه فراموش ميبخش
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