
جامعه بدون زندان
نسرين پرواز

 سخنرانی هايی در تورونتو و مونترال کانادا و لندن و سويد داشتم که بر مبنای اين نوشته بودند٢٠٠٢در تابستان سال

 

تا با غرق شدن در سکوت حاکم بر بند بتوانيد.  ايستاده ايد٢٠٩تجسم کنيد در يک غروب به اوين رفته ايد و در وسط بند متروکه   
آنگاه صداى وز. صداى تنهايى دور زدن زندانيان در سلولها را که مثل صداى چرخيدن حيوانات در قفسهايشان مى ماند، احساس کنيد

صداى ديگر که بايد سرتاپا گوش شويد تا بشنويد پژواک پرواز. وز بى صدايى را، فرياد سکوت را مى توانيد در بغض شب بشنويد  
  بچرخند و ته مانده غذاى٢٠٩سوسکهايى که به صف شده اند تا بر فراز سلولهاى . سوسکها در کانالى است که هواکش مى نامندش

صداى محو ديگر صداى پاى طالقانى است، زندانبانى که با تسبيحى که در دست مى چرخاند و با مقنعه و روپوش. زندانيان را بچشند  
 بلندش همچون سوسکى به قامت انسان، سلولها را چک مى کند تا مطمئن شود که زندانى اى براى فرار از شکنجه خود را بر دار

اگر بيشتر گوش دهيد ضربه هاى منقطعى را خواهيد شنيد که به مورس معروف است و دو يا چند زندانى بوسيله آن. نکشيده است  
 .دارند خبر ردوبدل مى کنند

. سال جاى من بوده است و قرنهاست جاى انسانهاى بى شماريست٨زندان، يعنى فضايى که سعى کردم در ذهن شما تصويرش کنم،   
براى رسيدن به جواب همين سوال ظاهرا ساده است که مى خواهم در مورد زندان، چرائى. چه بايد کرد تا زندانى براى کسى نباشد  

مى خواهم با هم نگاهى به زندان، يکى از وجوه مشترک جوامع. بودنش و اينکه چه ضرورتى بودنش را تعريف مى کند بنويسم  
مى خواهم شما را به قرون گذشته ببرم تا ببينيم که در کشورهايى مثل اروپا که امروز نوعى از آزادى نظر و بيان. طبقاتى بياندازيم  

با هم تاريخ را ورق مى زنيم تا. وجود دارد در گذشته مثل االن ايران انسانها را بخاطر نظراتشان زندانى و شکنجه و اعدام مى کردند
ببينيم چه بايد بکنيم که در آينده ايران زندانى نماند که در خود زندانيانى را جاى دهد، و زندانبانانى بيابد

. 

هدف از ايجاد زندان چيست؟

اين قدرت تنها شامل ارتش، ساواک، ساواما، خدا و مذهب،. جامعه طبقاتى به پشتوانه يک قدرت سياسى اجتماعى سرپا ايستاده است  
زندان آن تونل تاريک در هرم جامعه. قانون، مطبوعات، رسم و سنن کهنه نيست، بلکه زندانها نقش مهمى در آن بازى مى کنند  

همان تونلى که هر آنکس را که به نفع نظام نيست مى بلعد. طبقاتى است که به پشتوانه اش قانون مى تواند دوام داشته باشد . 

 نتيجه طبيعى سيستم طبقاتى عوارض ويرانگر آن بر زندگى مردم است و فقر و فالکت، تبعيض، ستم و نابرابرى اولين محصوالت آن
نتيجه اين فقر و فالکت و تبعيض و نابرابريها از يکسو در غلطيدن به فحشا، قتل و اعتياد است و از سوى ديگر اعتراضات. هستند  

دولت بايد منافع طبقه حاکم را حفظ کند و اين کار تنها با. جواب دولت به هر دوى اين نتيجه ها طبقاتى است. مردم به اين شرايط  
 .پشتوانه زندان در کنار بقيه ابزارها امکان پذير است

دولت ها به نسبت دورانهاى تاريخى مختلف، به نسبت وضعيت اقتصادى و مشخصات سياسى تاريخى جوامع زير سلطه شان، استفاده
آنجا که شکل ديکتاتورى متفاوت است. آنجا که حکومت همراه استبداد است همه راهى زندان مى شوند. شان از زندان متفاوت است  

در غرب که استبداد سياسى يک شرط. اشکال به ظاهر کمتر خشن سرکوب و يا اشکال غير عريان آن مورد استفاده قرار مى گيرد  
 نگهدارى نظم جامعه نيست و ضرورت ندارد، قانون و دادگاه و مطبوعات و خرافه دمکراسى، به عالوه سطحى از رفاه، تعادل و

ولى در همين جوامع هم وقتى سرمايه مورد حمله کارگران قرار مى. باالنسى را ايجاد کرده که در آن مردم و جامعه قابل کنترل اند  
 .گيرد، براى حفظ منافع سرمايه داران پليس و سگشان را به خيابان مى آورند که نظم مورد دلخواهشان را بوجود بياورند

 در جوامعى مثل ايران که توليد سرمايه دارى بر نيروى کار ارزان و گاهى مجانى متکى است و از رفاه خبرى نيست، سرکوب خشن
در چنان جامعه اى که خود مثل. و استبداد سياسى الزم است تا سرمايه دارى بتواند مردم به فقر کشانده شده را تحت کنترل نگه دارد  

.زندان است، زندانهاى کوچک شامل حال هر عنصرى مى شود که از نظر حاکمين براى حفظ نظام نامناسب تشخيص داده مى شوند  
 از اينرو معتاد، تن فروش، دزد، قاتل و معترض سياسى، متخلفين از اسالم و قوانينش و حتى آنهايى که کار کرده اند و دستمزد

 .پرداخت نشده شان را مى خواهند، همه بايد به زندان بروند

Page 1 of 17

24/08/2004file://C:\Documents%20and%20Settings\dell\My%20Documents\PRISONFA.htm



زندان کال وسيله اى براى به تسليم کشيدن مردم بوده و هنوز هم. همانطور که تاريخ نشان مى دهد، زندان پشتوانه قانون حاکمان است  
 .هست

جدا کردن فرد از جامعه به غير از ترساندن جامعه، براى تضمين. يکى از اهداف زندانى کردن فرد، جدا کردن او از جامعه است  
بازسازى کنند، يعنى اودر اين جدايى از جامعه و تنهايى قرار است زندانى را . تاثير عملياتى است که قرار است روى فرد انجام شود  

اگر هم تغيير نکرد و بى خطر نشد او را بکشند تا از شر او راحت شوند. را تبديل به فردى بى خطر براى قدرت حاکم کنند

. 

استفاده تاريخى از زندان

حاکمان. زندان زمينه تشکل و همبستگى لمپن ها را فراهم مى کند. لمپن توليد مى کند) زندان عادى(تاريخ نشان مى دهد که زندان    
رژيمها از اين لمپنها براى خبرچينى، جاسوسى و سرکوب حرکتهاى انقالبى. نيز از اين لمپنها براى تثبيت قدرتشان استفاده مى کنند  

  فرانسه از اين لمپنها براى نفوذ در جريانات سياسى و اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى١٨٤٨در دوران انقالب . استفاده مى کنند
در واقع در انقالب فرانسه از تشکل لمپنها. براى سرکوب شورشهاى مردمى و اعتصابات کارگرى از آنها استفاده شد. استفاده شد  

اين لمپنها نتيجه. پليس و زندان در توليد لمپنها و استفاده از آنان دست به دست هم مى دهند. بعنوان تشکلى در کنار پليس استفاده شد  
لمپنها هم کمک پليس. زندان، لمپنها و پليس همديگر را حمايت مى کنند. سيستم اند که به وسيله و بخشى از سيستم تبديل مى شوند  

به اين ترتيب که پليس هر از چند گاهى تعدادى از آنها را دستگير کرده و بزندان بر مى گرداند. هستند و هم موضوع شکار پليس . 

صنايعى. شايد اين پديده را بهتر از هر جا بشود در آمريکا ديد. يکى ديگر از استفاده هاى تاريخى از زندان، بيگارى از زندانيان است
  سنت در ساعت است و در مقايسه٢٢کارگران زندانى دستمزدشان . که از کار زندانيان استفاده مى کنند در آمريکا رو به رشد هستند

در استفاده از. با فرستادن سرمايه به کشورهاى فقير، صرفه بيشترى دارد چون هزينه صادرات، واردات پول و مواد و کاال را ندارند
موادى که کارگر زندانى با آن کار مى کند خطرناک هستند و مى. نيروى کار زندانيان، کارفرما مشکل سالمتى کار و کارگر را ندارد

براى مثال زندانيان زندان. بايست با وسايل ايمنى با آن کار کنند که البته وسايل ايمنى در اختيار کارگر زندانى قرار نمى گيرد  
 کاليفرنيا در کارگاههايى کار مى کنند که نوعى ابر مخصوص استفاده در مبل را برش مى دهند که در برش آن زراتى در هوا پخش

آژانسهاى دولتى، مدارس، بيمارستانها و کتابخانه ها در کاليفرنيا قانونا مجبورند که. مى شود که براى ريه انسان بسيار خطرناک است
سرمايه گذارى در اين رشته توليد. مبلمان مورد نيازشان را از اين توليد کننده که از نيروى کار زندانيان استفاده مى کند، بخرند  

قوانين کارى مثل سالمت محيط کار، قانون بيمه درمانى يا. بيليونها دالر است که با تغذيه از کارگر زندانى هر لحظه بيشتر مى شود  
  هزار نفر٥٢٣حدود . اين کارگران حتى حق تشکل نيز ندارند. بيکارى و بقيه قوانين کار شامل کارگران اين رشته توليدى نمى شود

 .در زندانهاى آمريکا در حال بيگارى هستند

نظام برده. استفاده سيستماتيک از زندان به دوران برده دارى بر مى گرددروند تغيير سيستم زندان در دورانهاى مختلف جامعه بشرى 
.دارى مثل همه نظامهاى طبقاتى به ابزار سرکوب و مجازات و تنبيه نياز داشت که سلطه طبقه حاکم يعنى برده داران را حفظ کند  

در آن زمان زندان،. برده هايى که کوچکترين نافرمانى اى ميکردند در زندان قرار داده مى شدند تا بعد مورد مجازات قرار بگيرند  
تعريف شکنجه در آن زمان اين بود که بايد توليد درد کند و به نظر حاکمان آن دوره زندان توليد. مجازات و شکنجه تعريف نمى شد  

زندان مکانى بود براى نگهدارى متخلف تا بعد او را به سزاى عملش برسانند يعنى او را اعدام کنند و يا زير شکنجه. درد نمى کرد  
چرا که در دوره اى از تاريخ بشرى زندان. از اينرو براى بررسى تاريخ زندان بايد تاريخ شکنجه و اعدام را مرور کنيم. بکشند  

تکامل نگاه بشر به شکنجه و ديدن زندان بعنوان شکنجه. جايگزين بعضى شکنجه ها و يا جايگزين اعدام بخاطر جرمهاى کوچک شد  
 .باعث شد که در دوره اى از تاريخ بشرى در کشورهاى اروپايى و امريکا و روسيه، زندان جايگزين اشکال ديگر شکنجه شود

مثال. براى قرنها زندان جاى مردم فقير بود که بيگارى مى کردند و يا براى مجازات کسانى که مرتکب جرمهاى کوچک شده بودند  
کارفرمايى که دستمزد بيشترى از آنچه که مقرر بود به کارگر مى. در انگليس براى قرنها دولتها دستمزد کارگران را تعيين مى کردند

  روز زندان محکوم مى٢١کارگرى هم که دستمزد بيشترى از آنچه که مقرر بود مى گرفت به .  روز زندان محکوم مى شد١٠داد به 
  ميالدى شکنجه جسمى يعنى تحمل شالق را نيز به مجازات کارگرى که بيشتر از دستمزد قانونى طلب مى١٣٦٠قانون سال . شد

 .کرد، افزود

  در انگليس زن و مرد، بچه و بزرگ، بدهکار و قاتل همه در يک مکان زندانى مى شدند تا تکليفشان روشن١٧ و ١٦طى قرون 
طى. شرايط زندان آنقدر بد بوده که خيلى از زندانيان قبل از تعيين حکم بوسيله نوعى تيفوس معروف به تب زندان مى مردند. شود  

قانون شکن را در. اين قرون، شکنجه قانون شکنان در مال عام صورت مى گرفت که هم فرد را بى آبرو کنند و هم مردم را بترسانند  
در هر چهارراه و. حالى به خيابان مى آوردند که پالکاردى به سينه و يا سر و يا به پشت داشت و محکوميتش روى آن نوشته شده بود
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متهم با پاهايى لخت در حاليکه فانوسى در. يا کليسا توقف مى کردند و حکم او را مى خواندند و متهم مى بايست به گناهش اقرار کند  
متهم مى بايست در پاى چوبه دار نيز دوباره به. دست داشت بايد زانو مى زد و به جنايتى که مرتکب شده بود اقرار مى کرد  

زبان. ابتدا او را شکنجه مى کردند و در واقع متهم در حين شکنجه مى مرد. متهم را با اعدام نمى کشتند. محکوميت خود اعتراف کند  
.متهمان اخالقى را مى سوزاندند. دست راست قاتل را قطع مى کردند. متهمى را که در وجود خدا شک کرده بود سوراخ مى کردند  

.بخاطر استفاده از اين روشهاى شکنجه، برخى از تاريخ نگاران آن صحنه هاى شکنجه محکومان به اعدام را تاتر جهنم مى نامند  
توجيه مذهبى آن همه شکنجه قبل از مرگ اين بود که درد مثل. متهم گريه مى کند و سعى مى کند که خود را از آن جهنم خالص کند  

 .توبه است و باعث مى شود که متهم در دنياى ديگر کمتر مورد غضب خدا قرار گيرد

مردم مى بايست با چشمان خودشان. هدف اين نمايش هاى جهنمى ترساندن مردم بوسيله خالى کردن عصبانيت قدرت بر سر متهم بود  
مردم هم حق خودشان مى دانستند که. مى ديدند تا مى ترسيدند و به اين وسيله يعنى با شاهد بودن شکنجه در آن شرکت مى کردند  

بار اولى که گيوتين استفاده شد مردم اعتراض داشتند که نمى توانستند متهم را ببينند و. ببينند چه کسى دارد شکنجه و اعدام مى شود  
چوبه دارمان را به ما پس بدين"شعار دادند  ". 

آمريکا تا قبل از جنگ. تبعيد آنها به کشورهاى تحت سلطه بود" مجرمين"در همين شرايط، يکى از راههاى پاکسازى جامعه از   
١٨با پايان قرن . ، مثل استراليا و برخى ديگر مستعمرات، مکانهايى بودند که انگليس مجرمين را تبعيد مى کرد١٧٧٦استقالل يعنى   

مخالفتهاى زيادى با حکم اعدام براى جرائم کوچک مى. تبعيد هم ديگر امکان پذير نبود و مى بايست راههاى ديگرى پيدا مى کردند  
  آنهايى را که محکوم به کار با اعمال شاقه١٨٥٧ تا ١٧٧٦در دوران بين . از اينرو زندان به همراه کار با اعمال شاقه مطرح شد. شد

مجرمين در آنجا مى بايست طى. مى شدند به کشتى هايى مى فرستادند که در بندرهايى مثل تيمز، پورتموس يا پليموس قرار داشتند  
 .روز در بدترين شرايط ، کار طاقت فرسا مى کردند و طى شب در انبار کشتى به زنجير بسته مى شدند

 در قرنهاى هجده و نوزده عده اى خواهان ممنوع شدن اعدامها در مال عام شدند چرا که اين اعدامهاى نمايشى ديگر باعث ترس مردم
بخصوص زمان اعدام. در مواردى که مردم اعدام فرد را غيرعادالنه مى دانستند برعليه آن دست به شورش مى زدند. نمى شدند  

 شورشيان، مردم آنها را از چنگ جالد در مى آوردند و بخشش آنها را به زور مى گرفتند و با توهين به جالد و قاضى عليه حکم
چنين وقايعى که در آن مردم دور چوبه دار جمع مى شدند و صداى متهم را که چيزى ديگر براى از دست دادن. اعدام شعار ميداند  

 نداشت مى شنيدند که عليه قاضى و دولت و قانون و مذهب شعار مى دهد، باعث شد که سنت اعدامهاى نمايشى در مال عام زير سوال
اين مراسمها که براى ترساندن مردم از شاه و قوانين برپا مى شد، تبديل شده بودند به صحنه هايى که در آن مقامات مسخره مى. برود

.در قرن هجده اين نوع محکوميتها ديگر بوسيله طبقات پائين جامعه حمايت نمى شدند. شدند و متهمين تبديل مى شدند به قهرمانان  
 .اعدام در مال عام ممکن بود موجب شورش مردم شود

 اين خطر وجود داشت که نمايش هاى جهنمى اعدام به همراه شکنجه که براى ارعاب مردم صورت مى گرفتند مورد غضب مردم
.در روزهاى نمايش مردم به سر کار نمى رفتند و نيروهاى دولتى و انتظامى مورد توهين و تمسخر قرار مى گرفتند. قرار گيرند  

مردم با نيروهاى نظامى وارد درگيرى مى شدند و سعى مى کردند که يا. مردم به سربازان و نگهبانان و جالد سنگ پرت مى کردند  
مردم، متحد متهم مى شدند و نيروهاى دولتى و انتظامى سعى مى کردند که اين اتحاد. متهم را آزاد کنند و يا او را بکشند تا زجر نکشد

در اواخر قرن هفدم در يکى از اين نمايشها متهم به مرگ با جالد دست به يخه شده و نمايش شکل معکوس پيدا مى. را از بين ببرند  
مردم شورش مى کنند و متهم را نجات داده و به دنبال جالد فرارى مى دوند. کند . 

يکى از اين. مولفه هاى زيادى در اين جايگزينى نقش بازى کردند. طى پروسه اى زندان جاى شکنجه و اعدام در مال عام را گرفت  
.چرا که خواندن جرمهاى او تبليغى براى او بود. مولفه ها اين بود که در برخى از اين اعدامهاى نمايشى متهم تبديل مى شد به قهرمان

بنابراين. مثال جرم متهم اين بود که برعليه قانون، ثروتمندان، قدرتمندان و ماليات بگيران ايستاده است و يا ماليات نپرداخته است  
اگر مردم نمى توانستند او را از شکنجه و مرگ نجات دهند، خاطره او را پس از مرگ حفظ مى. بعنوان يک مبارز معرفى مى شد  

 .کردند و براى او مقبره اى مى ساختند

هرچند هنوز شالق. را چهار شقه مى کردند، ولى بعد از آن دولت ديگر جرات چنين کارى را نداشت" خائنين" در انگلستان ١٨٢٠تا 
در نيمه. نويسندگان و روشنفکران عليه اعدام در مال عام مى نوشتند. زدن در مال عام در مورد بعضى از متهمان صورت مى گرفت  

از اينرو فيلسوفان، تئوريسينهاى حقوق، وکال و نمايندگان مجلس و قانون. دوم قرن هيجدهم اعتراض عليه اعدام در مال عام زياد شد  
در. نوع ديگرى از تنبيه و محکوميت مورد نياز بود. ديگر اعدام در مال عام قابل تحمل نبود. نويسان مخالف اعدام در مال عام شدند  

 ممنوع شد و در فرانسه در سال١٨٣٤اعدام در مال عام در انگليس در سال . پايان قرن هجدهم در قوانين جزايى رفرم صورت گرفت
زندان، سلول انفرادى،. از آن به بعد کسانى را که به جان شاه سو قصد کرده بودند در مال عام شکنجه و اعدام نمى کردند. ١٨٣٢  

نوع جديد. بردگى، کار با اعمال شاقه، ممنوعيت ورود به منطقه و تبعيد بعنوان اشکال جديد محکوميت مورد استفاده قرار گرفتند  
در. بايد زندانى را از همه حقوق محروم کرد. مجازات و محکوميت بر اين نظر استوار بود که متهم را بايد بدون ايجاد درد کشت  

 که سالهاى رفرم در اروپا بودند،١٨٢٠ تا ١٧٨٠قبل از سالهاى .سيستم جزائى جديد در اروپا روح متهم مورد قضاوت قرار گرفت
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 . به جز در مورد قاتل، زندان جاى اعدام را گرفت١٩بخاطر اعتراضات زياد در قرن . زندان و بازداشت جزو سيستم جزائى نبودند

 بدن بعنوان هدف مجازات يعنى شکنجه کردن، قطع کردن اعضا بدن، تکه تکه کردن و مرده و يا زنده به نمايش عمومى گذاشتن بدن
خيلى از جرمها که مربوط به حکومت مذهب بود، مثل عليه مذهب و خدا حرف زدن، خاصيت جرم. متخلف از اروپا رخت بربست  
دوران تازه اى شروع شده بود و سيستم جزائى جديدى الزم بود. بودنشان را از دست دادند . 

سيستم تواب سازى در اروپا

بدين ترتيب که سيستم جزائى،. در اين روند تغيير سيستم زندان و کال مجازات است که سيستم تواب سازى در اروپا مطرح مى شود   
  تاکيد بر اين١٧٩٩در انگليس قانون تواب سازى در سال . زندان را بعنوان مکان تواب سازى جايگزين روشهاى تنبيهى ديگر کرد

سيستم تواب سازى براى اين مورد استفاده. داشت که هر زندانى را بايد در يک سلول در سکوت مطلق قرار داد و از او کار کشيد  
١٨١٦اولين زندان تواب سازى در انگليس در . قرار گرفت که مجرم را تغيير دهد و او را تبديل به فردى کند که به قوانين تمکين کند

. زندانى را در سلولهاى انفرادى قرار دادند که در طى روز مى توانستند در کنار يکديگر کار کنند٨٦٠. در ميل بنک لندن درست شد
 گروههاى مذهبى خواهان تبديل زندان به مکانهاى اصالح و يا تواب کردن مجرمين بودند و نقش زيادى در تغيير سيستم و تبديل

با سيستم جديد جزائى و قانون تواب سازى زندانهاى زيادى با اين ايده که. زندان به خانه هاى اصالح و يا تواب کردن زندانيان داشتند
  زندان جديد با هدف تواب٥٤، ١٨٤٨ تا ١٨٤٢ سال بين سالهاى ٦در طى . هر زندانى بايد در يک سلول قرار بگيرد، ساخته شدند

 .کردن زندانيان در انگليس ساخته شد

زندانى مى بايست زير نظر. هدف، تغيير زندانى بود. قاضى هاى مربوط به سيستم تواب سازى حق تعيين تکليف زندانى را داشتند  
.مداوم قرار مى گرفت و اطالعات مربوط به هر زندانى، روحيات و رفتارش، ميزان تغييرش و نظراتش مى بايست ثبت مى شد  

نظر بر اين بود که در رابطه با پرونده زندانى،. نظارت مداوم زندانيان و زندانبانان براى کنترل و تواب کردن زندانيان الزم بود  
کسانى که. مسئول بند و رئيس زندان بهتر از دادگاه و قاضى مى توانند نظر بدهند که تا چد حد تغيير کرده يعنى تواب شده است يا نه  

 به زندانى نزديکتر بودند بخاطر تحت نظر داشتن آنها، شناخت، اطالعات و تشخيص شان از زندانى و تفاوتها و تغييراتش بهتر مى
 .توانستند نظر بدهند که زندانى مى تواند آزاد شود و يا بايد همچنان در زندان بماند

٭٭٭

 طرفداران اصالحات سيستم جزائى در اروپا همچنان به فشارهايشان ادامه دادند که منجر به جدا کردن جوانان از بقيه زندانيان در
، کار با اعمال شاقه به همراه آموزش در يک فضاى اخالقى را براى جوانان١٩٠٨قانون جلوگيرى از جرم سال .  شد١٩پايان قرن   

 .مجرم تعيين کرد که فرد مى بايست طى پروسه اى تا قبل از آزادى تغيير خود را نشان دهد

استفاده از زندان باز به اين شکل است که.  ساخته شد و همچنان در خيلى از کشورها استفاده مى شود١٩٣٣اولين زندان باز در سال   
ساختن زندان باز بنابر اين تئورى بود که فرد را نمى. زندانى طى روز در بيرون از زندان کار مى کند و شب به زندان بر مى گردد  

  بيگارى در زندان، کار با اعمال شاقه و شالق زدن١٩٤٨قانون جزائى . توان در زندان براى زندگى در دنياى آزاد آموزش داد
 .زندانيان را ممنوع کرد

. از آن استفاده مى کنند١٩٩٢ و کانادا از سال ١٩٨٤جديدترين روش زندانى کردن فرد، روش کنترل الکترونيکى است که آمريکا از
 کنترل الکترونيکى به اين شکل کار مى کند که زندانى مى تواند آزاد باشد ولى بايد از محدوده اى که برايش تعيين مى کنند خارج

وسيله" مجرم"به مچ دست و يا پاى . او مى تواند در خانه اش و همراه خانواده اش زندگى کند و روزها به محل کارش برود. نشود  
الکترونيکى وصل مى شود و با استفاده از تلفن، وسيله ديگرى در خانه زندانى نسب مى گردد که با کنترل آن مى فهمند که زندانى در

اين روش بر روى همه نوع.  ساعته زندانى را تحت نظر داشته باشند٢٤در واقع با کنترل الکترونيکى مى توانند . خانه است يا نه  
کشورهايى که از اين تکنيک استفاده مى کنند به خاطر ارزانتر بودن آن. زندانى امتحان شده، حتى آنهايى که مرتکب قتل شده اند  

در سوئد هزينه اين نوع زندانى، يک سوم هزينه نگهدارى او در. نسبت به زندان، قصد دارند هرچه بيشتر از اين تکنيک استفاده کنند  
 .زندان است

٭٭٭٭٭

زندان در جمهورى اسالمى

من هم مثل خيلى از ايرانيان، زندان چند قرن.بعد از مرورى بر تاريخ زندان در اروپا به مقوله زندان در جمهورى اسالمى ميپردازم
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کابوسى به. کابوسى به درازاى تحمل شالق در روز روشن بود. اين تجربه تنها در کابوسهاى شبانه نبود. پيش اروپا را تجربه کردم  
کابوسى بود که در آن دوستانم را براى آخرين بار مى بوسيدم و در. درازاى تحمل شنيدن ضربه هاى شالق بر کمر دوست بود  

کابوسى که همچنان در نگرانى براى مردم. کابوسى که در آن اشک محبوس بود. حاليکه براى اعدام مى رفتند بدرقه شان مى کردم  
اين کابوسهاى روزانه در اعدام و قتل و ترور و شکنجه هاى خيابانى و پنهانى تکرار مى شوند. ادامه دارد . 

 با نگاهى سريع به تاريخ بشرى مى توان ديد که با مردم در ايران طى بيست و سه سال گذشته يکباره رفتارى شد که قرنهاى قبل از
.مردم يکباره شاهد اعدامهاى خيابانى و يا شالق زدن در مال عام شدند.  اروپا شاهد آن بود١٥ و ١٤ اروپا و يا حتى قرون ١٩  

. دست به کشتارهايى زد که مذهب قرنها قبل در اروپا جرات انجامش را داشت٦٠جمهورى اسالمى براى تثبيت خود در اوايل دهه   
 سوزاندن کتاب و کشتن انسانها بخاطر حرف و نوشته ها يشان وظيفه اى بود که اين رژيم تنها با اسالمى بودنش مى توانست دست به

عکس. کشتار و زندانى کردنهايى که همچنان ادامه دارد حتى در روش اجراى حکم با آنزمان اروپا تفاوت چندانى ندارند. آن بزند  
 جوانان بر دار در خيابانها سمبل عقب ماندگى رژيمى است که سالهاست از تاريخ تکامل بشر دور افتاده است و وصله ناجورى بر

 .پيکره بشر امروزى است

بد شانسى جان هوس اين.  در اروپا رخ داد، امروز در ايران و کشورهاى اسالم زده مى افتد١٥اتفاقى که براى جان هوس در قرن   
جان. همان دورانى که انگيزه انسانها را بو مى کشيدند و بنابر آن انسانها رامى سوزاندند. بود که در دوران انگيزاسيون بدنيا آمد  

 ميالدى بدنيا آمد و پروفسور دانشگاه پراگ١٣٦٩او در سال . هوس يکى از ميليونها انسانى بود که در آن دوران، قربانى بربريت شد
  کليسا او رامتهم به١٤١٤در سال .  سوزاندند١٤١٠ جون ٦جان هوس بر عليه معجزه حرف زد، بخاطر همين کتابهايش را در . شد

همانطور که مى.  او را سوزاندند و خاکسترش را به راين ريختند١٤١٥ جون سال ٦اين کرد که برعليه کليسا و خدا حرف زده و در   
 بينيد فاصله تفاوت آن تاريخ تا امروز جمهورى اسالمى را تنها نام متفاوت مجرم و شيوه مرگ او و مذهبى که اين جنايت را مرتکب

 .مى شود پر مى کند و بس

 در مقايسه تاريخ جمهورى اسالمى با تاريخ قديم بشر در بخشى ديگر از کره زمين مثال اروپا، آدم احساس مى کند که بنيان گذاران و
و آن مقطع قبل از انقالب فرانسه و. دست اندرکاران اين رژيم و طرفدارانش از نظر تکاملى در مقطعى از تاريخ متوقف شده اند  

مقايسه اين دو تاريخ يعنى تاريخ جمهورى اسالمى با تاريخ. تغييراتى است که انقالب فرانسه بر اروپا و بخش زيادى از دنيا گذاشت  
 رشد بشرى در استفاده از روشهاى شکنجه نشان مى دهد که نزديکى روشهاى شکنجه اسالمى با روشهاى شکنجه کليسايى باعث اين

گذشته از شباهتهايى که در اين دو تاريخ يعنى بين حکومتهاى جمهورى اسالمى و حکومتهاى قرون بربريت در. انطباق شده است  
هرچند در يکى يعنى در اروپا قرنها طول کشيد که مردم به. اروپا وجود دارد شباهتهايى هم بين روند تکاملى اذهان مردمى مى بينيم  

ماهيت مذهب پى بردند و برعليه حکومت آن مبارزه کردند، ولى در ايران چند سالى بيشتر از حکومت مذهب نگذشته بود که مردم از
حالت ضد مذهبى مردم در ايران در حال حاضر بخاطر شرايط متفاوت دنيا بيشتر از دوران انقالب فرانسه در. آن متنفر شدند  
ولى يک تفاوت نيز به چشم مى خورد و آن اين است که عليرغم اينکه در شورشهاى شهرى اماکن مذهبى بدست مردم به. اروپاست  

هنوز مردم به محله هايى که قرار است اعدام. آتش کشيده شده اند، ولى هنوز اعدامهاى خيابانى رژيم به ضد خود تبديل نشده است  
و اين پديده يعنى حمله به جالد و نجات متهم يکى از پديده هايى بود که باعث شد اعدام. کنند حمله نمى کنند تا متهمان را نجات دهند  

هرچند در بعضى از مکانهايى که قرار بوده سنگسار صورت بگيرد در ايران هم مردم مانع از. در مال عام در اروپا متوقف شود  
ولى اين پديده اى عمومى نيست و متاسفانه رژيم توانسته تا اين حدى پيشروى کند که در خيابانها نمايش مرگ و. اجراى حکم شده اند  

يکى از راههاى. اين پيشروى را تنها مردم با پيشروى خودشان مى توانند به پس نشستن رژيم تبديل کنند. سرکوب را به اجرا در آورد
 عقب نشاندن رژيم از اين حرکتهاى قرون وسطايى، حمله به مکانهايى است که قرار است در آنها سنگسار، شکنجه و اعدام صورت

صحنه اعدام بى گناهان را بايد تبديل به صحنه اى کرد که در آن جالد و پاسدار و حزب اللهى پا. بايد عمال مانع اجراى حکم شد. گيرد
 .به فرار مى گذارند

تاريخ. روشهاى تواب سازى قرنهاى گذشته اروپا در ايران استفاده شد. طبقات حاکم از هم ياد مى گيرند تا حکومتشان را حفظ کنند  
در واقع اين تنها ايران نبود که از اين روش استفاده. نشان مى دهد که مقوله تواب و تواب سازى ساخته رژيم ايران نبوده و نيست  

بخصوص کشورهايى که انقالبى را پشت سر گذراندند، رژيمها از اين روش در. خيلى از کشورها از اين روش استفاده کردند. کرد  
در ايران رژيم با استفاده از شکنجه، بخشى از زندانيان را تواب کرد و بعد با استفاده از اين. سرکوب بچه هاى انقالب استفاده کردند  

 .توابها به سرکوب وحشيانه تر زندانيان و درهم شکستن شان رفت

 هدف رژيم اسالمى در استفاده از شکنجه هاى قرون وسطى، سيستم تواب سازى و غيره، در هم شکستن توقع مردمى بود که انقالب
براى تقابل با فرهنگ. انقالب عظيمى رخ داده بود و انتظار مردم از زندگى را باال برده بود. کرده بودند و رفاه و آزادى مى خواستند  

از لباس پوشيدن و زندگى شخصى مردم گرفته. جامعه که تحت تاثير انقالب رشد کرده بود رژيم از فرهنگ قرون وسطى استفاده کرد
 .تا زندگى اجتماعى شان را کنترل کرد تا مردم را از سطحى که قرار داشتند عقب بنشاند

رژيم اسالمى به عنوان رژيم حاکم سيستم سرمايه دارى بحران زده اى که از رژيم شاه تحويل گرفته بود، مى بايستى مردمى را که
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رژيم دست به سرکوبى زد که مردم را از نظر فرهنگى، سياسى و. رژيم شاه از عقب راندنشان عاجز شده بود، به عقب براند  
فشار روى زندانيان براى تواب کردن آنها بخشى از پروژه اى بود که کشتارهاى خيابانى نيز. مطالبات اقتصادى شان عقب براند  

پروژه تواب سازى در. فشار براى تواب کردن را نمى توان از پروژه اى که به عهده خلخالى گذاشته شد جدا کرد. بخشى از آن بود  
و همه اينها براى اين بود که رژيم بتواند با اتکا به مردمى بى توقع، با استفاده از نيروى کار ارزان،.  ختم شد٦٧شکستش به کشتار   

 .بحران اقتصادى را پشت سر بگذارد

يعنى کسى حق ندارد خواسته". اقتصاد مال خر است"اين همان شرايطى بود که خمينى در يک جمله خالصه اش کرد و آن اينکه   
هرکس کار و. کسى نمى بايست رفاه بخواهد چرا که رفاه مربوط به مسائل اقتصادى مى شد که مال خر بود. اقتصادى داشته باشد  

جنگ را شروع کردند تا هر کس که حقوق اوليه. دستمزد و خواسته هايى که موجب انقالب شد را مى خواست، ضد انقالب بود  
اين حکومت. انسانى را خواست بگويند مردم دارند در جنگ کشته مى شوند و چنين خواسته هايى دور کردن انقالب از اهدافش است  

در بطن اين شرايط بود که در زندانها رژيم فشارش را زياد کرد تا زندانيان. خدا بود و هر کس که بر عليه رژيم بود بر عليه خدا بود  
 .را تواب کند

مصاحبه تلويزيونى

نمى توان از روش هاى تواب سازى در. روشهاى شکنجه و تواب سازى زندانيان، گذشته وحشى را به زمان حال ما پيوند مى زند   
در ائدئولوژى مذهبى اعتراف مهمترين نمود تغيير و يا به زبان مذهبى. اروپا و در جمهورى اسالمى حرف زد ولى از اعتراف نگفت

مثل قرنهاى. اعتراف گرفتن از زندانيان بوسيله شکنجه بود)  ايالت٣٠٠(در قرن شانزده هدف مجازات در اياالت آلمان . توبه است  
 گذشته در اروپا، هنوز هم، رژيم ايران بوسيله شکنجه، زندانيان را مجبور مى کند که در مصاحبه ها شرکت کنند و به نفى فعاليتهاى

اگر در آن زمان تلويزيون نبود و متهم مى بايست در مال عام به گناهانش اعتراف کند، جمهورى اسالمى. سياسى و نظراتشان بنشينند  
يادم مى آيد که در زندان شبى ما را به. هم از تکنولوژى مدرن يعنى تلويزيون استفاده مى کند و هم از همان روش قرون وسطائى  

تعدادى زندانى را که مى خواستند در نيمه شب اعدام کنند به. زور به حسينيه اوين بردند تا يکى از نمايشهاى الجوردى را تماشا کنيم  
همه مى دانستند که. صحنه اى وحشيانه و اعصاب خردکن بود. زور شکنجه به آنجا آورده بودند که قبل از اعدام ابراز پشيمانى کنند  

الجوردى مى گفت گريه آنها بخاطر پشيمانى از. برخى از آنها در حال توبه گريه مى کردند. اين آخرين لحظات زندگى آنهاست  
ولى آنها به حال خود گريه مى کردند که مجبور شده بودند آرمانى را که مى رفتند سر بر راهش بگذارند،. فعاليتهاى سياسى شان است

 .قبل از اعدام بى ارزش و پوچش بنامند

 هدف اين مصاحبه ها در همه کشورها و قرنهاى متفاوت وادار کردن مردم به تمکين از قدرت سياسى و ترساندن آنها از مبازه با
مصاحبه کنندگان با. مصاحبه کنندگان از رژيم طلب بخشش مى کنند و بدينوسيله خودشان را بى اعتبار مى کنند. رژيم حاکم است  

مصاحبه از نظر خيلى. معرفى کردن خودشان بعنوان خائن، جاسوس و مجرم، خود را از نظر سياسى و اخالقى بى اعتبار مى کنند  
اين در حالى. همه مصاحبه کنندگان اعالم مى کنند که خودشان خواهان مصاحبه بوده اند. از مصاحبه کنندگان خودکشى سياسى است  

 .است که هيچ يک از اين مصاحبه ها قبل از دستگيرى صورت نگرفته است

 با نگاهى به مصاحبه هاى قرون گذشته در اروپا مى بينيم که اين اعترافات نقش مهمى در سيستم قضائى و مذهبى داشته اند، ولى
شايد بخاطر همين هم است که در زندانهاى جمهورى اسالمى هم. اعترافات مربوط به مسائل جنسى از همه اعترافات مهمتر بوده اند  

 وقتى که زندانى اى را آنقدر تحت فشار قرار مى دادند که حاضر به هر کارى بود، در مقابلش مصاحبه و اعتراف به هواهاى نفسانى
مسئول زندان و زندانى هر دو مى دانستند که تاترى دروغين را برپا کرده اند، ولى زندانى بخاطر فرار از شکنجه و. را مى گذاشتند  

مصاحبه کننده از تمايالت جنسى اش نسبت به ديگران و يا از روابط جنسى دوستانش با يکديگر مى. زندان، داستان سازى مى کرد  
مثل مسيحيت که بدنبال انگيزه هاى نفسانى بد مى گشت، رژيم اسالمى هم سعى مى کند زندانى را از همان هواهاى نفسانى پاک. گفت  
 .کند

٭٭٭

ضرورت زندان سياسى. ضرورت زندان سياسىدر بخشى از دنيا مثل اروپا بداليل مختلف، دوران زندانى سياسى به سر رسيده است  
تفاوتى که بين کشورى مثل ايران براى سرمايه گذارى. در کشورهايى مثل ايران را بايد در شرايط اقتصادى اجتماعى آن جستجو کرد
توليد سود براى سرمايه در اروپا هزينه اى بيش از. و کشورهاى اروپايى وجود دارد ضرورت زندان سياسى را ايجاب مى کند  

 .کشورى مثل ايران دارد

 کارگر در ايران نبايد حق تشکل داشته باشد، نبايد حق اعتصاب داشته باشد تا حق اعتراض نداشته باشد و سرمايه بتواند سود مورد
امروزه در سايه همين سطح از سرکوب است که حتى آن دستمزد ناچيز را هم بعداز ماه و سال کار کردن ها. دلخواهش را داشته باشد
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با نگاهى به. در واقع زندان سياسى و استبداد در کشورى مثل ايران اساسا و در ابتدا يک ضرورت اقتصادى است. نمى پردازند  
مثال توپ فوتبال. عمکرد برخى از شرکتهايى که در کشورهاى ديگر جنس توليد مى کنند راحت تر مى شود اين مسئله را درک کرد  

در حاليکه اگر همان توپ فوتبال در اروپا.  سنت توليد مى شود١٠ دالرى در کشورى که بخاطر استبداد، کارگر ارزان دارد ١٠  
 .توليد مى شد بخاطر تفاوت قيمت نيروى کار چندين برابر خرج بر مى داشت

 علت اينکه بخشى از نيروهاى سياسى اپوزيسيون مخالف هر نوع زندان و جرم سياسى نيستند و ضرورت زندان سياسى را به نوعى
 .توجيه ميکنند، اساسا به دليل همين درک روشن آنها از ضرورت زندان و جرم سياسى در سيستم مورد نظر آنهاست

 علت اينکه سلطنت طلبان و کال نيروهاى راست از حاال بحثى در مورد آزادى سياسى بى قيد و شرط ندارند اين است که مى خواهند
آنها نيز در آينده به زندان سياسى نياز خواهند داشت چرا که ميخواهند با تکيه بر نيروى کار ارزان سود. استبداد را در آينده حفظ کنند

در واقع آن بخشى که از قبل. در سيستم فکرى آنها، رفاه تنها براى بخشى از جامعه امکان پذير است که سرمايه دارد. کالن توليد کنند
آنها نيز نياز به. و براى حفظ رفاه آن بخش بايد زندان سياسى داشت که دست بقيه را کوتاه نگه دارد. کار ديگران پولدار شده است  

 کنترل مردم خواهند داشت تا بتوانند کارگر را به ارزانترين قيمت استثمار کنند و مردم را در فقر نگه دارند و کسى هم صدايش در
ضرورت زندان سياسى براى حفظ شرايطى است که در آن کار و کارگر ارزان است، کار بچه قانونى است و کارگران بيمه. نيايد  

شرايطى که در آن سالمتى محيط کار مفهومى ندارد، چرا که ميزان سود را پائين مى آورد. بيکارى و بيمه درمانى ندارند . 

چرا رژيمها داشتن زندانى سياسى را پنهان مى کنند؟

رژيمها منکر .اينکه رژيمها داشتن زندانى سياسى را پنهان مى کنند به اين علت است که نمى توانند از داشتن زندان سياسى دفاع کنند  
داشتن زندانى سياسى هستند و زمانى که در برخورد با رقبا و مجامع بين المللى مجبور مى شوند که در زندانهايشان را کمى باز کنند،

زندانيان را جابجا مى کنند، در و ديوارهاى زندانهايشان را رنگ مى کنند که چهره ديگرى از زندان و. زندانيان را پنهان مى کنند  
نمونه هاى زيادى از اين وقايع يعنى پنهان کردن و يا چهره دروغين از زندان سياسى نشان دادن هستند که من در. زندانيان نشان دهند

 .اينجا تنها به سه نمونه آن اشاره مى کنم

چند روز قبل از بازديد آنها ما را.  گروه حقوق بشر به سرپرستى گالين دوپول به ايران آمدند که از زندانها ديدن کنند١٩٩٠سال  -  
ما از طريق). آنهم چه رنگ بى کيفيتى، دست به ديوار مى زديم دستمان رنگى مى شد(جابجا کردند تا بتوانند اتاقمان را رنگ کنند   

.مالقات مطلع شديم که خانواده هايمان اسامى ما را به آنها داده اند و در عرض يکى دو روز آينده بازديد صورت خواهد گرفت  
.بعضى ها فکر مى کردند که بايد با گروه حقوق بشر حرف زد و گفت که در زندان چه مى گذارد. زندانيان با يکديگر بحث مى کردند

عده اى هم معتقد بودند که.  معتقد بودند که بايد به آنها گفت که چقدر کشتند و شکنجه کردند١٩٨٨بخصوص در مورد اعدامهاى سال   
.اين برخورد راست روى است و گروه حقوق بشر يک گروه بورژوائى است و صحبت با آنها درست نيست و هيچ فايده اى هم ندارد  

بعضى ها خودشان را آماده کرده بودند که چه بگويند. هر کس تصميم خودش را گرفته بود که با ورود آنها چه برخوردى خواهد کرد  
 .و بعضى ها هم قرار بود که گروه را بايکوت کنند، يعنى با آنها حرف نزنند

 که فالسک چايى را بياوريم با تعجب متوجه ديوارى شديم که در٢١٦يکى از آن روزها وقتى از خواب بلند شديم و رفتيم به راهروى 
معلوم بود که آنروز گروه حقوق بشر از زندان. ديوار را در عرض يک شب کشيده بودند.  کشيده شده بود٢١٦ميان راهروى بزرگ   
  که تعداد کمى تواب در آنها٢ و ١ را که ما در آنها بوديم از بندهاى ٤ و ٣رژيم آن ديوار را کشيده بود تا بندهاى . ديدن خواهند کرد
گالين دوپول آن روز از زندان بازديد. و در نتيجه گروه حقوق بشر، درهاى بندهاى ما را نبيند و متوجه بندهاى ما نشود. بودند جدا کند

ديوارهاى اوين به گروه! آنها با خود سگى نياورده بودند که ما را از پشت ديوار بو بکشد. کرد بى آنکه بداند ما پشت ديوار بوديم  
بودند) ٦٧تابستان سال (گالين دوپول نگفتند که شاهد کشتار هزاران انسان در سالهاى گذشته بخصوص در يک سال و نيم پيش از آن  . 

  مى شوند و از زندانيان٧٢شبى زندانبانان وارد سلول شماره ) باتيرکى(در دوران جنگ جهانى دوم در يکى از زندانهاى روسيه  -
  تا از زندانيان٥٠. در بين زندانيان شايعه مى شود که مى خواهند آنها را اعدام کنند. مى خواهند که با کليه وسايلشان به راهرو بيايند

).سلولها پر از زندانى بوده اند و درهايشان بسته بوده است (را به اتاق کنارى هل مى دهند تا به سختى جايى براى خواب پيدا کنند   
زندانيان وارد محوطه اى مى شوند که نه.  نفر مى شدند به صف کرده با خود مى برند٢٥ را که ٧٢زندانبانان بقيه زندانيان سلول   

زندانيان هر ده شب يکبار مى توانستند از حمام. اتاق شکنجه بود و نه سالنى که در آن اعدام مى کردند، بلکه رخت کن حمام بود  
شرايط آنها آنقدر سخت بوده که فکر. با اينکه آن شب، شب حمام زندانيان نبوده، با اين حال زندانيان چيزى نمى پرسند. استفاده کنند  

زندانيان لباسهاى مندرس، کثيف و تيره شان را در مى آورند و در قسمتى که. مى کردند از هر شرايطى بايد استفاده شان را بکنند  
زندانيان در رخت کن حمام در حالى منتظر مى مانند که نمى دانستند. براى ضدعفونى شدن بوسيله حرارت است، آويزان مى کنند  

از آنجايى که زمان مى. آنها آنقدر الغر بودند که نمى توانستند روى باسنشان روى زمين سخت بنشينند. معنى اين کار نگهبانان چيست
بعضى ها حتى. گذرد و در حمام براى حمام کردن باز نمى شود، فکر مى کنند که در آن اتاق با گاز سمى خيلى زود کشته خواهند شد
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بر. تا اينکه در باز مى شود و چهار آرايشگر با آينه وارد مى شوند که دو تا از آنها آمريکايى بودند. بوى گاز را هم احساس کردند  
زندانيانى که دوست نداشتند ريششان را بزنند، برعکس. عکس هميشه موى سر و ريش زندانيان به دقت و تميز اصالح مى شود  

در پايان وقتى آنها وارد حمام مى شوند بجاى صابون مايع بوگندوى هميشگى که به کف. هميشه اجازه پيدا مى کنند که آنرا نزنند  
مثل هميشه در حمام بسته مى شود و زندانيان. دستشان مى ريختند، به هر زندانى يک ابر و يک صابون خوش عطر داده مى شود  

زندانيان که حاال دچار خوشبينى شده بودند، سر اين بحث مى کردند که يک دولت دمکراتيک به جاى حکومت. خود را مى شورند  
هر يک از زندانيان يک حوله نرم! در حمام دوباره باز مى شود و زندانيان عجيب ترين صحنه ممکنه را مى بينند. استالين آمده است  

زندانيان حوله ها را رها کرده و به سرعت سوپ. بعالوه يک کاسه پر از سوپ که برابر با غذاى شش روزشان بوده دريافت مى کنند
رئيس زندانبانان دستور مى دهد که يک کاسه سوپ ديگر هم به آنها بدهند و اين بار هم زندانيان آنرا سريع سر مى. را سر مى کشند  

بعد از آن رئيس. آنهم نه يخ زده، خراب يا سياه بلکه سيب زمينى سالم و خوب. بعد از سوپ به آنها سيب زمينى مى دهند. کشند  
همه شما شهروندان خوب روسى هستيد و بطور موقت از جامعه دور شده: مى گويد. زندانبانان براى زندانيان سخنرانى اى مى کند  

تا حاال عليرغم پيشنهادات رفيق استالين، کارکنان زندان رفتار بدى با. ايد، بعضى ها براى ده سال بعضى ها براى بيست و پنج سال  
از حاال به بعد اين امتيازات را خواهيد. از حاال به بعد شرايطتان مثل خانه خواهد بود. حاال همه چيز درست خواهد شد. شما داشته اند  

 :داشت

 .آزادى اجراى مراسم مذهبى خواهيد داشت .

 .مى توانيد روى تخت خود شب و يا روز دراز بکشيد .

 .هر وقت که بخواهيد مى توانيد از اتاق بيرون آمده و به دستشويى برويد .

 .مى توانيد خاطراتتان را بنويسيد .

البته شما حق کارهاى زير را نيز نخواهيد داشت

 .بينى تان را با مالفه و يا پرده زندان پاک کنيد .

 .تقاضاى غذاى بيشتر کنيد .

 .وقتى بازرس به اتاق مى آيد، کارکنان زندان را دچار تناقض کرده، سوال و يا شکايت کنيد .

.بدون اجازه از روى ميز سيگار برداريد .

هرکس اين مقررات را رعات نکند براى پانزده روز به سلول انفرادى فرستاده خواهد شد و بعدا به کمپهاى سيبرى فرستاده خواهد شد
.

بعد. هر يک از زندانيان يک شورت ابريشمى آبى دريافت مى کنند. بعد از اتمام سخنان رئيس زندان، براى زندانيان لباس مى آورند   
همه اين کارها همه شب طول مى کشد، صبح زندانيان به سلول. بلوز و کراوات و چکمه و کت و شلوار به آنها مى دهند که بپوشند  

با وارد شدن به اتاق متوجه تغيير اتاق.  بر مى گردند و در راهرو متوجه فرشى مى شوند که تا جلوى دستشوى انداخته شده است٧٢  
يک آينه بزرگ در. روى ديوارها حتى کبوترهايى که روبانهايى بر نوک داشتند نقاشى شده بوده اند. يعنى رنگ شدن آن مى شوند  

  تخت يک٢٥در کنار هر . بجاى آنها تختها با رختخوابهاى تميز و شيکى جايشان بودند. تختهاى قبلى در اتاق نبودند. اتاق مى بينند
ميز وسط. کتابخانه هايى روى ديوارها قرار داشتند که پر بودند از کتابهاى مارکس، انگلس و کتابهاى ديگر. کمد قرار داده شده بود  

زندانيان که خوب خورده بودند و. اتاق با روميزى تزئين شده بود و روى آن زير سيگارى و پاکتهاى باز نشده سيگار قرار داشتند  
برعکس هميشه که از گرما خوابشان نمى برد، بخاطر برداشتن موانع. بخاطر بى خوابى شب احساس خستگى مى کردند خوابيدند  

رئيس زندان در جلوى در باز ايستاده بود و مراقب بود. پنجره، باد خنکى وارد سلول مى شد که مانع از آزار حشرات و گرما مى شد  
.ظهر زندانبان وارد اتاق مى شود و زندانيان را بيدار مى کند که سريع جايشان را جمع کنند و لباس بپوشند. که کسى سيگار ندزدد  

در ميان تعجب. ميز گردى با روميزى سفيد به اتاق مى آورند که پر از مجله هاى متفاوت و از جمله مجله آمريکايى بوده است  
 را باز کند تا خانم٧٢صداى رئيس زندان مى آيد که از زندانبان مى خواهد که در سلول . زندانيان صداهايى از راهرو شنيده مى شود

R خانم. يکى از سلولها را بازرسى کنند  R به همراه منشى و مترجم و دو خانم و رئيس زندان و تعداد ديگرى لباس شخصى وارد 
خانم. اتاق مى شوند  R که براى حقوق بشر کار مى کرد مى خواست با چشم خودش ببيند که کمکهاى سازمان ملل چگونه در شوروى
خانم. تقسيم مى شود و آزادى سياسى چگونه است R روى يکى از صندلى هاى راحتى اى که روز قبل به سلول آورده شده بود مى
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خانم. نشيند و از طريق مترجم شروع به حرف زدن مى کند  R از اينکه سلول اينقدر تميز و بدون حشره بود خوشحال مى شود

 

  گروهى از طرف صليب سرخ بعالوه نماينده وزارت امور خارجه دانمارک و رئيس صليب سرخ دانمارک و١٩٤٤ جون ٢٣در  -
 نماينده صليب سرخ جهانى در برلين به همراه کارمندان باالى نازى در برلين و پراگ، از يکى از کمپهايى که براى نگهدارى از

اين کمپ در واقع شهر کوچکى بود به نام ترزين به زبان چکسلواکى و ترزينتاد به زبان آلمانى. جهودها استفاده مى شد، ديدن کردند  
قبل از بازديد طبق برنامه.  از آن بعنوان کمپ جهودها استفاده کردند٤٥ تا ١٩٤١ مايلى شمال پراگ بود و از سال ٦٠که در   

هميشگى تعدادى را براى سوزاندن به صف مى کنند، مسئول انتقالى دختران زيبا را از صف بيرون مى کشد و در کمپ نگه مى دارد
مسئولين کمپ طورى برنامه ريزى مى کنند که بازديد کنندگان با رضايت از وضع کمپ، آنجا را. که براى بازديد در کمپ باشند  

اعالم مى شود. قبل از بازديد همه جا را چنان تمييز مى کنند که همه چيز برق بزند. ترک کنند و تنها چيزهايى را ببينند که بايد ببينند  
قرار بر اين بوده که راهنماى گروه با دستش عالمت اينکه گروه دارد. که سالم نظامى دادن در حضور بازديد کنندگان ممنوع است  

دومين عالمت به معناى اين است. اولين عالمت را وقتى که ماشين وارد خيابان شد مى دهم. "مى آيد را و اينکه چه بايد ببينند را بدهد
سومين عالمت که پائين آوردن دستم است به معناى شروع موسيقى براى خوش آمد گويى است. که آنها دارند از پله ها باال مى آيند ." 

در خيابان ديگر با نان پزهايى. با گروهى از دختران روبرو مى شود که در حال رژه بودند" شانسى"در يکى از خيابانها گروه   
گروه ارکستر در حال نواختن آهنگ عزا بود و در لحظه. روبرو مى شوند که با دستکشهاى سفيدشان در حال خالى کردن نان بودند  

 اى که گروه به زمين فوتبال مى رسد، گلى که قرار بود زده شود در مقابل تماشاچى هايى که بنابر دستور آنجا نشسته بودند، زده مى
گروه تصادفى از مقابل سبزى فروشى رد مى شوند که در حال خالى کردن سبزى تازه است و مى بينند که غذاى با کفييتى در. شود  

گروه در. در ميدان شهر گروه موزيک مارچ نظامى مى نوازند. بچه ها در حال بازى هستند. غذاخورى براى خوردن آماده است  
آنها پيرها، کورها و بيماران. حالى شهر را ترک مى کنند که تونلهاى زيرزمينى را نمى بينند، بخش مربوط به انتقالى ها را نمى بينند  

کسى که لباس قشنگى براى پوشيدن نداشت حق بيرون آمدن از خانه را. را که آنروز اجازه بيرون آمدن از خانه را نداشتند نمى بينند  
 .در آن روز نداشت

در عرض هشت روز. از همه جالبتر اينکه گروه نمى دانست که قبل از آمدنشان همه خانه ها رنگ شده و خيابانها تعمير شده بود  
جايى براى گروه موسيقى. پارکى پر از گل و گلدان، گلهايى که از هلند آورده بودند. ميدان اصلى به يک پارک با چمن تغيير کرده بود

گروه از کمپ جهودها ديدن مى کند بى آنکه هيچ يک از افراد گروه متوجه بوى سوختن جهودها. هم در پارک درست کرده بودند  
شايد در آن زمان اين بو در تمام آلمان و يا اروپا به مشام مى رسيد و آنها به اين بو عادت کرده بودند. بشوند

 

توجيهات مدافعان زندان

 :از نظر طبقات باال و حاکمين توجيهات مختلفى براى داشتن زندان مطرح مى شود

 .٭ زندان وسيله حفظ جامعه از دسترسى مجرمين است

 .٭ زندان ميزان جرم را پايين مى آورد

 .٭ زندان براى تجديد تربيت و بازسازى مجرمين الزم است

 .٭ زندان براى مجازات مجرم الزم است

 :با نگاهى سريع به واقعيت دنيا مى توان به بى پايه بودن توجيهات مدافعان زندان پى برد

زندان بنابر درک دولتها از جنايت و جانى. ٭ تجربه نشان داده که زندان هرگز نتوانسته جامعه را از دست متخلفين مصون نگه دارد  
چرا. از اينرو آنهايى که واقعا براى جامعه خطرناک هستند هرگز دستگير نمى شوند. قانون براى همه نيست. توليد و بازتوليد مى شود

بنا به تعريف اينها،. که عمليات مخرب و ضد انسانى آنها خارج از آن تعريفهايى است که براى سيستمهاى جنايى تعريف شده است  
معترضين به آن،. سيستمى که فقر و بى عدالتى و خانه خرابى و مرگ ميليونها نفر را در خود و کارکردش دارد مجرم نيست  

ناراضيان و مخالفين اين سيستم مجرمند. قربانيانش و خانه خراب شده ها و به اعتياد و تن فروشى و دزدى کشيده شده ها مجرمند . 
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تجربه پائين تر بودن ميزان قتل در کشورهايى که اعدام در آنها ممنوع. ٭ زندان هرگز نتوانسته ميزان جرم در جامعه را پائين بياورد
 در آمريکا انجام شده نشان داده که٢٠٠٠تحقيقاتى که در سال . شده نشان مى دهد که مجازات نقشى در پائين آوردن ميزان جرم ندارد

  درصد باالتر از اياالتى بوده است که١٠١ تا ٤٨ سال گذشته ميزان رشد قتل در اياالتى که مجازات قتل اعدام است، ٢٠در عرض 
باال رفتن آمار زندانيان نشان مى دهد که زندان در پائين آوردن ميزان جرم در جامعه ناتوان بوده است. مجازات اعدام ندارند . 

دستگيرى. زندانى با خشم و تنفر بيشتر به جامعه بر مى گردد. ٭ زندان هرگز نتوانسته باعث تربيت زندانى به معناى مثبت آن بشود  
  از١٩٩٦ درصد زندانيانى که در سال ٥٢. دوباره زندانيان سابق نشان مى دهد که زندان هيچ تاثير مثبتى روى آنها نداشته است

 .زندانهاى انگليس آزاد شدند در عرض دو سال دوباره دستگير شدند

نيازى که خود. مجازات از نياز به انتقام بر مى خيزد. ٭ زندان همانطور که طرفداران مجازات مى طلبند، شکنجه گاه مجرمين است  
آنهايى که مدافع مجازات مجرم هستند از سيستم هاى حکومتى دفاع مى کنند، چرا که دولتها هميشه از کسانى. احتياج به درمان دارد  

در واقع هدف از زندان بازسازى فرد نيست بلکه تنبيه اوست. که به گونه اى نظم را به هم زده اند، انتقام گرفته اند . 

  دبستان و يا دو تا بيمارستان٦٠قيمت ساختن يک زندان جديد در انگليس برابر است با ساختن . ٭ زندان راه حل گرانى نيز مى باشد
در حاليکه تامين يک.  پوند بود٥٠٠ الزم بود، ٢٠٠٠در انگليس هزينه اى که براى هر زندانى در يک هفته در سال . بزرگ و مجهز

سرمايه اى که در آمريکا صرف زندان مى. زندگى مرفه براى مردمانى که به زندان مى افتند هزينه اى به مراتب کمتر الزم دارد  
 .شود بيشتر از سرمايه اى است که صرف تحصيالت عالى در اين کشور مى شود

تعداد زندانيان در سراسر دنيا رو به افزايش است، چون فقر و نابرابرى رو به افزايش. ٭ زندان از تعداد مجرمين سابق هم نميکاهد  
و. اگر در ايران در هر سلولى ده برابر ظرفيت آن زندانى مى کنند، در آمريکا نيز جمعيت زندانها سه برابر ظرفيت آنهاست. است  

در آمريکا از. در همه کشورها زندانيان شامل همه اقشار و طبقات نمى شوند، زندان جاى فقراست. اين آن جمعيت فقير جامعه است  
١٠٠ هزار نفر کمتر از ١٠٠ نفر در زندان هستند، در حاليکه در کشورهاى اروپايى بطور متوسط از هر ٧٠٠ هزار نفر ١٠٠هر   

در اين. دليل تفاوت اين آمارها، وجود سظحى از رفاه در اکثر جوامع اروپايى است که در آمريکا وجود ندارد. نفر در زندان هستند  
 جوامع اروپايى، انسان بيکار يا سالمند از مسکن رايگان، طب رايگان، سطحى از هزينه زندگى که بتواند تا حدى نيازهاى خوراکى و

همين. اين حقوق در آمريکا، جزو آرزوهاى دست نيافتنى انسان بى درآمد جامعه است. پوشاک خود را تامين کند، بهره مند است  
 .حقوق اند که موجب پايين بودن جرايم اجتماعى اند

دو ميليون نفر در زندانهاى آمريکا به سر مى برند که بيشتر از. ٭ انگيزه هاى نژاد پرستانه در زندانى کردن انسانها نيز نقش دارند  
درصد زندانيان سياه.  نفر سياهان آمريکائى يک نفر در زندان است٣٥از هر . يک ميليون آنها را سياهان آمريکايى تشکيل مى دهند  

  نفٍرشان حداقل يک بار در زندگى شان دستگير مى٨ نفر سياهان آمريکا ١٠از هر . پوست در آمريکا هفت برابر سفيد پوستان است
در برخى از اياالت آمريکا فرد بعد از آزادى نيز حق راى دادن ندارد. در خيلى از اياالت امريکا زندانيان حق راى دادن ندارند. شوند

. 

تاثيرات زندان بر زندانى

.تاثيرات زندان تنها شامل تحمل شکنجه ها و محروميتهاى عاطفى، جنسى، فيزيکى، روحى و روانى در طى دوره زندان نيست   
تحقيقاتى که در مورد اثرات زندان شده است نشان مى دهد که فرد از مشکالت. زندانى بعد از آزادى نيز از تاثيرات زندان رنج ميبرد

تجربه سلول انفرادى از يکسو و مولفه شلوغى بندها از سوى ديگر، يعنى زندگى در اتاقهاى پر. روحى، جسمى و جنسى رنج مى برد
انسان در حالى از. جمعيت با جاى خواب و نشستن کم و نداشتن جايى براى خود منجر به ناراحتى هاى روحى و جسمى مى شوند  

دنيا را طور ديگرى مى بيند و احساساتش نسبت به. فردى شايد کامال متفاوت از گذشته اش. زندان بيرون مى آيد که فرد جديدى است  
همه چيز متفاوت از گذشته اش و ديگران است

: 

٭ تاثيرات جسمى

به اين مشکالت، ناراحتيها و ناتوانيهاى. محروميت غذايى و فشارهاى عصبى براى خيليها مشکالت گوارشى تا ابد را به همراه دارد   
 جسمى افرادى را اضافه کنيد که پاهايشان، دستان شان، شانه هايشان، کمر و پشت شان و پوست شان تحت شکنجه و محروميت هاى

در چنين شرايطى. طاقت فرسا بوده است و فيزيک شان دهها سال به نسبت سن واقعى شان از کار افتاده تر، پيرتر و ناتوان تر است
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و آنها با همان پاهايى که هنوز درد دارند و در کف. را با کابل بر کف پايشان حک کرده اند" وطن"انسانهايى را تجسم کنيد که نقشه   
هنوز عريان و برجسته است، بايد براى زنده ماندن کار کنند" وطن"برخى از آنها آثار مهر 

. 

٭ تاثيرات روانى

با درک اين مطلب متوجه. خواست رژيم و وظيفه زندان اين است که زخمهايى بر فرد بگذارد که او هرگز نتواند از آنها خالص شود  
فرد در حالى از زندان بيرون. يکى از اهداف زندان گذاشتن رژيم در مغز زندانى است. مى شويم که بايد با هدف زندان مبارزه کرد  
شايد زندانيان سابق از بيمارى هاى روانى متفاوتى رنج مى برند ولى خيلى از آنها از.مى آيد که مدام ترس از دستگيرى دارد  

افسردگى هم يک بيمارى است، مثل. به همين دليل من در اينجا افسردگى را بطور خالصه توضيح مى دهم. افسردگى رنج مى برند  
با اين تفاوت که افسردگى به جاى بدن، روى مغز تاثير مى گذارد و علت آن تغيير در ميزان ترشح. بيمارى قند و يا بيمارى هاى ديگر

تنها به اين معنى است که فرد دچار بيمارى. افسردگى به معناى ضعيف بودن شخص نيست. يکى از ترشحات شيميائى مغز است  
گفته مى شود که از هر پنج نفر يک نفر در جامعه از. افسردگى يکى از بيمارى هايى است که متاسفانه رو به گشترش است. است  

 .افسردگى رنج مى برد

 :عالئم افسردگى عبارتند از

- غمگين بودن 

کردن) و در بعضى موارد گناه(احساس نا اميدى، بى ارزشى    -

- کمبود انرژى

- لذت نبردن از زندگى 

- از دست دادن انگيزه زندگى 

بعضى ها فکر مى کنند که تحت تعقيب هستند. منفى بافى، مشکوک بودن    -

-.تغيير وضعيت غذايى، که منجر به الغر و يا چاق شدن فرد مى شود 

- .فراموشى، حافظه بد، مشکل در يادآورى، ناتوانى در تمرکز، ناتوانى در تصميم گيرى 

- عصبى بودن 

عدم احساس امنيت. نگران بودن، اظطراب داشتن  .-

در خوابها و  يکى از تاثيرات زندان بعد از بيرون آمدن از آن اين است که فرد آنرا دوباره. کابوس ديدن، شبها در زندان به سر بردن 
فرد ممکن است قادر باشد در روز به زندان فکر نکند ولى شب. افکارش و صحنه هايى که تداعى کننده زندان هستند، تجربه مى کند  

 .به سراغش مى آيد

-هيجان هاى دوره اى 

فرد را از خود، ازفاميل، از. خفقان سياسى بطور کلى و زندان بطور خاص براى از خودبيگانه کردن فرد است. از خود بيگانگى   
 .دوست و از مردم بيگانه مى کند

- .به مرگ و خودکشى فکر کردن 

-.دست به خودکشى زدن
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که دوره  کسى. گوشه گيرى، انزوا طلبى. تمايل نداشتن به ديدن دوستان، فعاليت و کار و تفريح. جمع گريزى، لذت نبردن از جمع    
فرد با اينکه ديگر در زندان نيست، قادر به قدم. طوالنى در زندان بوده است، به داشتن رابطه محدود با انسانها عادت کرده است  

قادر به تحمل رابطه با افراد با خصوصيات سياسى، اخالقى،. برداشتن در برقرار کردن رابطه با ديگران و يا حفظ روابط فعال نيست
و اين ادامه بخشى از همان. لذا کماکان در بعد اجتماعى ايزوله و در حاشيه مى ماند. شخصيتى متفاوت نيست.اجتماعى و   

.محروميتهاى اجتماعى است

برخى از روانشناسان مثل ديويد ماالن معتقدند که در شرايط فشار، انسان مکانيزمهاى دفاعى. بى حسى، بى تفاوتى از نظر حسى   
، درد و تناقض،)مثل زندان(انسان براى بقاى خود در شرايط فشار . متفاوتى در مغز خود مى آفريند که بتواند آن شرايط را تحمل کند  

.نياز به اين سيستم دفاعى دارد تا بهتر بتواند آن شرايط را تحمل کند و در ضمن بتواند هر نوع حرکت ناخواسته را در خود کنترل کند
اين مکانيزم. عادت حس نکردن و عدم بروز احساسات. اين سيستم دفاعى منجر به يک نوع عادت و يا ناراحتى روحى مى شود  
آنهاييکه به اين مکانيزم در زندان آگاهى دارند، در بيرون از. دفاعى در فرد مى ماند و پس از آزادى همچنان در فرد عمل مى کند  

آنهايى که در زندان ناخودآگاه در اين مکانيزم فرو رفتند، در بيرون از زندان قادر به. زندان راحتتر مى توانند از دستش راحت شوند  
يکى از عملکردهاى اين مکانيزم دفاعى، بروز ندادن. مگر به کمک روانپزشک و در دوره طوالنى ترى. رهايى از آن نيستند  
فرد به طور ناخودآگاه ياد مى گيرد که احساساتش را. بى تفاوتى اى که تنها تظاهر است و فرد را از درون مى خورد. احساسات است
دوستانش را براى اعدام از بغلش مى ربايند. نمى بايست ضعف نشان دهد. چرا که سالها زير شکنجه نمى بايست گريه کند. بروز ندهد

عدم بروز احساسات و يا. چرا که دوستانش ايستاده مى ميرند و خودش نيز بايد ايستاده بنگرد. و او بايد حتى اخمى هم نشان ندهد  
چرا که فردى که. اين عادات به فرد ضربه روحى مى زنند. جلوى احساس کردن را گرفتن يکى از مشکالت زندانيان سابق است  

در خيلى مواقع فرد به. احساساتش را بروز نمى دهد دچار خشم، گوشه گيرى، به موضع دفاعى افتادن و باالخره افسردگى مى شود  
چرا که اين احساسات آنقدر قوى هستند که فرد نمى تواند آنها. اين روحيات مضر واقف است ولى قادر نيست از شر آنها خالص شود  

فرد به خود مى گويد که در مقابل برخوردى که ناراحتش مى کند دفعه ديگر حرف خواهد زد و احساساتش را بروز. را کنترل کند  
ولى وقتى حادثه رخ مى دهد، وى. خواهد داد، که روى هم جمع نشود و موجب قطع رابطه و يا ايجاد نفرت نسبت به آن فرد نشود  

درون فرد همچون آتش فشان مى جوشد ولى. سکوت تنها يک عکس العمل است. نگاه مى کند و خود را از صحنه بيرون مى کشد  
آن مکانيسم دفاعى که زمانى در فرد بوجود آمده تا. عادتى که سالها در فرد عمل کرده مانع از بروز هر نوع عکس العملى مى شود  

فرد در اين عدم نشان دادن احساساتش در. شرايط غير عادى را تحمل کند، در بيرون از زندان حاضر نيست دست از سر فرد بردارد  
ممکن است دچار ناراحتى روانى عريان هم نشود ولى رفتارهاى غيرعادى از خود نشان. پروسه اى دچار ناراحتى روانى مى شود  

ممکن است فرد بى هيچ حرف و عکس العملى يکباره خود را. مثال يکباره از کوره در مى رود و همه چيز را به هم مى ريزد. دهد  
از يک. اين زمانى است که فرد براى مدتى تحمل کرده است و ديگر قادر به تحمل بيشتر از آن نيست. از رابطه و يا محيط کنار بکشد

به همين دليل. طرف قادر به تغيير شرايطش نيست و از طرف ديگر مى داند که بروز ندادن احساساتش و تحمل کردنش اشتباه است  
 .عصيانش را يکباره با به زير همه چيز زدن نشان مى دهد

 

افسردگى. بعضى ها دوره اى دچار برخى از اين مشکالت مى شوند و بعضى ها بطور مداوم از برخى از اين مشکالت رنج مى برند
.همچون مانعى در مقابل توانائى هاى فيزيکى و فکرى فرد عمل مى کند و نمى گذارد که فرد با تماميت خود زندگى و فعاليت کند  

برخى مى توانند تا سطحى زندگى شان را پيش ببرند، مثال. بعضى ها در دوره اى که دچار افسردگى مى شوند کامال ناتوان مى شوند  
کسانى که دچار افسردگى اند از سر. سرکار مى روند و مسئوليتى را که به دوش دارند انجام مى دهند ولى در واقع خود را مى کشند  

بعضى ها مشکالت گوارشى پيدا مى کنند و برخى قادر به برقرارى رابطه جنسى. درد و يا دردهاى جسمى ديگر رنج مى برند  
متاسفانه بعضى ها در بين اين سطوح در نواسانند. افسردگى سطوح متفاوت خفيف، متوسط و حاد دارد. نيستند . 

ولى متاسفانه به خاطر گران بودن اين نوع درمان. بهترين روش درمان افسردگى ديدن روانپزشک است. افسردگى قابل درمان است  
متاسفانه در فرهنگ عاميانه. اين قرصها خود عوارض دارند. در همه دنيا در حال حاضر از قرصهاى ضد افسردگى استفاده مى شود
اين فرهنگ عقب مانده متاسفانه خود باعث مى شود که. ايرانى نيز رفتن پيش روانپزش خوب نيست و به معناى ديوانه بودن است  

اين فرهنگ باعث مى شود که فردى که از افسردگى رنج مى برد. کسانى که از ناراحتى روحى رنج مى برند پيش روانپزشک نروند  
اين که فرد هميشه. اطرافيان هم ممکن است رفتار غير عادى فرد را به پاى شخصيت او بگذارند. تظاهر به اين بکند که مشکلى ندارد

هرچه باشد افسردگى. ترجيح مى دهد تنها باشد و يا از گردش لذت نمى برد را پاى شخصيت او مى گذارند، نه پاى ناراحتى روحى او
شايد. منظورم همان فرهنگى است که شادى در آن گناه است و ماتم گرفتن عادى است. شباهت زيادى با فرهنگ تعزيه ايرانى هم دارد

بگردند) روانپزشک(بخاطر همين هم خيلى از خانواده ها افسردگى را بيمارى نمى بينند که بخواهند برايش به دنبال دکتر  . 

و اين تنها بوسيله بيان. کارى که روانپزشک مى کند کمک به فرد براى شناختن خود و اينکه چطور مى تواند به خود کمک کند است  
 .آنچه که بر فرد گذشته و احساساتش ممکن است
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بخصوص فعاليت و ورزش در تخفيف افسردگى نقش زيادى مى. زمان، فعاليت و ورزش به تخفيف و درمان افسردگى کمک مى کنند
از جمله پياده روى خوب است اين است که باعث توليد)  دقيقه٢٠حداقل براى (علت اينکه ورزش . توانند بازى کنند  endorphins 

فعاليتهاى اجتماعى در پائين آوردن افسردگى. در بدن مى شود، که نقش مسکن را براى سيستم مرکزى اعصاب در بدن بازى مى کند  
حرف زدن. همانطور که تنهايى به افسردگى دامن مى زند، قاطى شدن با ديگران به پائين آمدن آن کمک مى کند. کمک کننده هستند  

برنامه ريزى کردن براى زندگى و هدف گذاشتن براى. در مورد مشکالت، نگرانى ها و ناراحتى ها با اطرافيان کمک کننده است  
 .خود به پائين آمدن افسردگى کمک مى کنند

 

٭ تاثيرات سرکوب و تحقير مداوم

آثار و عاليم سرکوب و تحقير هر روزه در سالهاى زندان را مى توان در. تحقير هر روزه در زندان فرد را در خود فرو مى برد   
ظاهر قضيه شايد اين طور بروز کند که فرد مطيع تر و. زندگى بعد از زندان اگر نه همه، ولى اکثر زندانيان سابق مشاهده کرد  

و يا اينکه فرد از اظهار نظر مى ترسد و يا توقعش از زندگى پائين است، از ابتکار، تغيير و از خالقيت نشان. فرمانبردارتر شده است
همه اين اشکال ظاهر قضيه. و بطور کلى از مخالفت کردن و مخالف و رقيب مى ترسد. دادن مى ترسد و يا دچار نگرانى مى شود  

خيلى از کسانى که براى طوالنى مدت با برخوردهاى. مسئله اين است که سرکوب و تحقير از دشمنان اعتماد بنفس هستند. هستند  
تحقير آميز بمباران مى شوند اعتماد بنفسشان را از دست مى دهند

. 

٭ نداشتن سکس و محروميت جنسى

 براى کسى که دوره هاى رشد و گسترش اين نياز را در محروميت و زندان بوده، ممکن است به ناتوانيهاى جنسى، کم عالقگى به 
اى ميماند که دوره بال گرفتن زندانى سابق در اينمورد شايد به پرنده. بيانجامد..... سکس، کم تجربگى در برآورده کردن اين نيازش و  
براى زندانيان سياسى ايران. لذا بعدها، خارج از قفس نيز ناتوان از پرواز است. و شروع پروازش در قفس بوده، آنرا تجربه نکرده  

که نسلى بود که تازه به ميدان زندگى پا گذاشته بود و هنوز در دوره سنين اوايل جوانى اش به سر ميبرد، اين مشکل دامنگير انسانهاى
 .زيادى شده است

.مثل هدف سرکوب مردمى که تازه انقالب کرده اند، هدف زندان نيز شکستن آن بخش از شخصيت فرد است که خواهان مبارزه است  
در واقعيت هم مى بينيم که از آن هزاران انسانى که دستگير شدند و امروزه در ايران. اگر زندان تاثير نداشت، از آن استفاده نمى شد  

و خارج از کشور هستند تعداد کمى توانسته اند با اولين تاثير زندان که دست کشيدن از مبارزه است، در خود مبارزه کنند و به مبارزه
در واقع براى خيلى ها همانطور که رژيم مى خواست، زندان مکانى مى شود که در آن فعاليتهاى سياسى فرد قطع. خود ادامه دهند  

تنفر از سياست به معنى تنفر از اعتراض، نتيجه طبيعى تاثير زندان است که اگر. مى شود و ممکن است هرگز دوباره ترميم نشود  
 زندانيان سابق آنرا درک کنند، متوجه مى شوند که اتفاقا با مبارزه با رژيمى که آنها را زخمى کرده است مى توانند از شر تاثيرات

با آزاد شدن از شر رژيم مى توان از تاثيرات آن نيز آزاد شد. زندان نيز آزاد شوند . 

فضاى زندان کماکان بر زندگى شان حاکم. بداليلى که در باال توضيح دادم زندانى سابق از شروع دوباره يک زندگى فعال ناتوان است
بايد امروز را. به همين دليل مى شود گفت که گذشته آنها امروزشان را تسخير کرده است، فضاى زندگى شان را پر کرده است. است  

شايد بازسازى و از سرگيرى. اشکالى ندارد اگر گذشته مان را هم حمل کنيم به شرطى که در آن زندگى نکنيم. از گذشته رها کرد  
شايد درگير شدن در مبارزه براى! و شايد اين دو از هم جدا نباشند. زندگى اى هدفمند، سخت تر از مبارزه با تاثيرات زندان باشد  

 .دنيايى که در شان انسان است بهترين راه درمان زخمهايى باشد که از زندان در ما مانده است

در هر شرايطى. بايد خاطر نشان سازم که منظور من اين نيست که همه زندانيان سابق از بخشى يا همه مشکالت باال رنج مى برند  
.ولى مى توان گفت که اکثر زندانيان سابق حتى اگر خودشان هم متوجه نباشند دچار بخشى از مشکالت باال هستند. استثنا وجود دارد  

بعالوه اينکه. شايد بهتر است گفته شود که آنها در زندان دچار افسردگى شدند و در بيرون از زندان نيز آنرا با خود حمل مى کنند  
متاسفانه وضعيت اقتصادى، اجتماعى و سياسى دنيا طورى. خيلى از کسانى هم که به زندان نيافتاده اند از افسردگى رنج مى برند  

بخصوص وضعيت کشورهايى مثل ايران که در آنها درصد ناراحتى. است که به بيشتر مردم فشار مى آيد و آنها را افسرده مى کند  
 .هاى روحى باالتر است

در جامعه امروز ايران، مردمانى که از زندان عبور.مشکل بزرگ ديگرى که زندانى سابق با خود حمل ميکند، نداشتن حمايت است
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به مشکالتى که مردم جامعه دارند، کوهى. نکرده اند، اداره زندگى آنقدر برايشان سخت است که بعضى ها دست به خودکشى ميزنند  
از مشکالت جسمى و جنسى و روحى و روانى و اجتماعى زندانى سابق را اضافه کنيد تا متوجه شويد براى حملش چه نيروى عظيمى

نه صحبت از زندان و آثارش. جامعه هم نسبت به اين موضوع بى اطالع است. و اين نيروى عظيم را زندانى سابق ندارد. الزم است  
زندانيان سابق هم عليرغم از سرگذراندن زندان، الزاما توانايىخود . آزاد است، نه موسسه و نهادى هست که دنبال مسئله را بگيرد  

لذا وقتى جامعه نسبت به نياز اين اعضايش ناآگاه است، در نتيجه در يارى رساندن به. تحليل و بررسى مسائل و مشکالتشان را ندارند
 .آنها خود را بى وظيفه مى داند

فردى که مثال زير شکنجه مصاحبه را. اين مشکالت براى کسانى که در زندان عليرغم آرزوهايشان کوتاه آمدند چند برابر است  
 پذيرفته و يا پس از سالها بدون حکم در زندان ماندن نوشتن انزجار را مى پذيرد که آزاد شود، در بيرون از زندان دچار احساس گناه

احساس گناه در انسان مى ماند و همچون خوره انسان را از درون مى. احساس گناه منجر به افسردگى در فرد مى شود. مى شود  
بخش اعظم اين بخش از انسانها، زخمهاى. صدمات احساس گناه ممکن است آنقدر زياد باشد که فرد را به خودکشى بکشاند. خورد  

شايد درمان آنها در توان هيچ روان. آنها به حمايت بشر آزاديخواه و انساندوست نياز دارند. روحى شان را با خود به خاک خواهند برد
در توان هيچ خانواده به تنهايى نباشد، در توان هيچ نهاد و موسسسه اى به تنهايى نباشد، اين کار وظيفه! پزشک و روانشناسى نباشد  

 .کل جامعه است

 فشارهايى را که برشمردم کنار هم بگذاريد، محروميت زندگى مردم جامعه و فشار هر روزه بر زندگى را هم به آن اضافه کنيد تا به
برخى از زندانيانى که در دوران حبس دچار ناراحتى روحى شدند، پس از آزادى. داليل خودکشى بعضى از زندانيان سابق پى ببريد  

يافتن آمار زندانيان سابق که دست به خودکشى زدند احتياج به يک کار تحقيقى دارد. دست به خودکشى زدند . 

ارائه يک تصوير همه جانبه از مشکالت آنها. مشکالتى که در باال شمردم گوشه کمى از مشکالتى است که زندانيان سابق دارند  
ولى اميدوارم با همين تصوير خالصه از وضعيت زندانيان سابق که تعدادشان خيلى. کارى اساسى و خارج از حوصله اين مقاله است  

با همه مشکالتى که خود جامعه. زياد است توانسته باشم تا حدى چشمان نزديکان و آشنايانشان را و کال جامعه را به روى آنها باز کنم
 دارد بايد اين را درک کند که اين انسانها، در نبرد با جانى ترين رژيم دنياى معاصر براى مدتى اسير شدند و حال به آغوش جامعه

تنها يک حمايت اجتماعى مى تواند زمينه هاى يک بهبود اساسى را فراهم آورد. و به حمايت آن نياز دارند. برگشته اند

. 

جامعه بدون زندان

اين. هزاران انسان در حال حاضر دارند آزادانه در خيابانها قدم مى زنند و زندگى عادى اى دارند که در آينده مرتکب جرم خواهند شد
چه چيزى آنها را بعد از ارتکاب جرم خطرناکتر از. انسانها که امروز آزادند، بخاطر ارتکاب جرم، در آينده در زندان خواهند بود  

 االنشان مى کند؟ مى شود گفت از آنجايى که فرد بخاطر ارتکاب يک عمل تغيير آنچنانى نمى کند، پس مى تواند بعد از ارتکاب جرم
از بين بردن مجرم و يا از سر راه برداشتن مجرم با زندانى کردنش مشکلى را از جامعه کم نمى. هم در جامعه بماند و زندانى نشود  

در جامعه است" خالف کارى"فقر مالى اولين و مهمترين علت . بايد زمينه هاى اجتماعى اى را که مجرم ساز هستند از بين برد. کند . 

 آزادى پايه اى ترين حق هر انسانى است و کسى حق ندارد بخاطر دفاع از مالکيت خصوصى، مذهب و يا رژيم حاکم آنرا از انسان
کسى که بطور واقعى براى جامعه خطر دارد، بيمار. دستگيرى مردم، فعاليت جنائى اى است که دولتها مرتکب مى شوند. سلب کند  

واقعيت نشان مى. با قرار دادن چنان انسانى در زندان، ناراحتى روحى وى عميق تر مى شود. است و احتياج به درمان روانى دارد  
علت اينکه همچنان از زندان استفاده مى شود اين است که جامعه انسانى اسير نظامى است که. دهد که هيچ نيازى به زندان نيست  

زندانى کردن يکى از اشکال سيستماتيک نقض حقوق بشر. هدفش نه تامين رفاه و آسايش، بلکه تامين سود براى سرمايه داران است  
اختناق سياسى، فقر اقتصادى، بى حقوقى اجتماعى خود را در زندان و ترور مخالفين نشان مى دهد. توسط دولتهاست . 

در اين جوامع هر کس که. در قرن نوزده جوامعى بنام شکرز بودند که شيوه توليد و مصرفشان به شکل سوسياليستى بوده است  
اين جوامع بوسيله. دوست داشته کار مى کرده يعنى کار اجبارى نبوده و هر کس به اندازه نيازش از امکانات جامعه استفاده مى کرده  

 مردمى شکل گرفتند که يا از دست کليسا فرار مى کردند و يا فقير بودند و از استثمار خسته شده بودند و تصميم مى گيرند که به شکل
در تاريخى که انگلس در مورد آنها مى نويسد و گزارشاتى را که در مورد آنها بدستش رسيده ثبت. اشتراکى با هم زندگى و کار کنند  

  است که در آمريکا ده تا جامعه بزرگ از١٨٤٤و آن سال . مى کند، زمانى است که مدت کوتاهى از ظهور اين جوامع گذشته است
از وضع زندگى آنها فقط اينرا بگويم که انبارهايشان هميشه پر بوده و يکى از.  عضو داشته اند٨٠٠ و برخى ٣٠٠آنها بودند، برخى   

 کسانى که از اين جوامع ديدن کرده براى انگلس نوشته است که نمى فهمم چرا اينها کار مى کنند چون براى سالها وسايل زندگى شان
.هيچ پليس و ژاندارمى، هيچ قاضى و وکيلى و يا سربازى در اين جوامع نبوده.در اين جوامع هيچ فقيرى وجود نداشته.تامين است
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 .هيچ زندان و يا مرکزهاى تواب سازى که در آن زمان اروپا مد بود، در اين جوامع وجود نداشته است

 آوردن مثال شکرزها براى اين بود که بگويم جامعه اى مى تواند بدون زندان باشد به شرطى که مثل شکرزها در آن طبقاتى وجود
همانطور که جامعه بدون زندان در جوامع اشتراکى و مرفه شکرزها در. ضرورت زندان در حفظ نظام طبقاتى است. نداشته باشند  

جوامع مى توانند طورى سازماندهى شوند که مردم در صلح و. قرن نوزده اتفاق افتاد، مى تواند در هر جامعه ديگرى نيز اتفاق بيفتد  
دولت هر يک: يکى از بازديد کنندگان شکرزها به انگلس نوشت. آرامش در کنار يکديگر زندگى کنند و نيازى به زندان نداشته باشند  

اين چهار وزير باالترين قدرت را در جامعه. از اين جوامع شامل يک وزير زن و يک وزير مرد است که هر يک معاونى دارند  
قانون آنها اين است که کسى حق دستور دادن به ديگرى. تصميماتى مثل خريد و فروش زمين توسط تمام جامعه تعيين مى شود. دارند  

در قرن نوزده جوامع اشتراکى ديگرى. آنها هر سال ثروتمندتر مى شوند. را ندارد و قانع کردن تنها روشى است که استفاده مى کنند  
آنها هم مردمى بودند که نمى خواستند نقش برده را براى چند تا ثروتمندى که توسط کار. نيز مثل شکرزها نظم جديدى را برگزيدند  

تنها با چنان نظم هاى متفاوتى که برابرى همه را در جامعه تضمين کند، زندانها ناپديد خواهند شد. مردم تغذيه مى کردند، بازى کنند . 

 در حال حاضر در آمريکاى التين تالشهايى براى ساختن جوامعى با اقتصاد غير سرمايه دارى و به شکل اقتصاد اشتراکى وجود
براى مثال کنفدراسيون اشتراکى و سازمان کارگران آمريکاى التين. دارند  (COLACOT) بيست سال است که تالش مى کنند روش 

 ارائه داده اند عبارت است١٩٩٨جديدترين روشى که در سال . اقتصاد سياسى اى را پيدا کنند که متضاد با اقتصاد سرمايه دارى باشد
� :از � � The Solidarity Economy, an Alternative to Neoliberalism   سال است که در ريو٣حزب کارگر برزيل 
 که ايالتى در جنوب برزيل است قدرت گرفته است و روش اقتصادى سياسى متفاوتى از بقيه برزيلRio Grand Do Sul گراند

اقتصاد و يا بودجه شراکتى. انتخاب کرده است  (Participatory Budget) را اختيار کرده که سرمايه گذارى خصوصى در آنجا 
در حاليکه در بقيه برزيل.  در هزار است١٥ميزان مرگ نوزادان در اين ايالت  -: نتيجه تغييرات مادى آن عبارتند از. ممنوع است  

 . در هزار است٣٧

 . سال بيشتر از بقيه برزيل است٥متوسط عمر زن و مرد در اين ايالت  -

در ريو گراند تصميمات توسط وزراى اقتصاد گرفته نمى. درصد است١٥در حاليکه در بقيه برزيل .  درصد است٧بى سوادى  -  
 . شوراى شهردارى که در ايالت پخش هستند گرفته مى شود٤٩٧شوند بلکه توسط 

 با وجود تالش لحظه به لحظه سرمايه داران براى حفظ شرايط ناعادالنه کار و زندگى اجتماعى، تالش مردم نيز براى تغيير اين
  ميليون کارگر در آنها کار مى کنند١٠٨ هزار کمپانى در اروپا وجود دارند که حدود ٦٠در حال حاضر در حدود . شرايط زياد است

يعنى در آمد حاصل از کار اين کارگران به جيب خودشان مى ريزد و به جيب يک و يا چند. و توسط کارگران کنترل مى شوند  
موندراگون. سرمايه دار نمى ريزد  (Mondragon) در اسپانيا و لگا کوپ (Legacoop) در ايتاليا از جمله کمپانى هايى هستند که 

  هزار نفر کار ايجاد٤٠ شرکت است که براى حدود ١٧٠موندراگون در باسک اسپانيا شامل . توسط خود کارگران کنترل مى شوند
روش تصميم گيرى در موندراگون بر خالف روش سرمايه دارى که از باال تعيين مى شود، در مجامع عمومى و توسط. کرده است  

 .همه کارکنان تعيين مى شود

 روشهاى زندگى و کار اشتراکى تنها راه حل مسائل انسانها هستند، مسائلى که بخشا به زندان ختم مى شوند و بخشا به بيمارى هاى
در جامعه اى که انسان در آن آزاد است و سرنوشت خود را تعيين مى کند و همه. روحى، آدم کشى و خودکشى ختم مى شوند  

در جامعه. در جامعه اى که جنايت در آن رخ نمى دهد زندان مفهومى ندارد. ملزومات رشد را در اختيار دارد، جنايت رخ نخواهد داد
در چنان جامعه اى که. نيز متفاوت خواهد بود" جرم"اى که مالکيت خصوصى وجود ندارد، طبقات وجود ندارند و درک انسان از   

 هر کس به اندازه اى که دوست دارد مصرف مى کند، دزدى که بيشترين آمار زندانيان در دنياى امروز را تشکيل مى دهد، چه معنى
اى خواهد داشت؟

وضعيت برخى از کشورهايى که استاندارد زندگى در. ممکن است گفته شود که جامعه بدون زندان خيلى خوب است، اما ممکن نيست
 آنها باالتر است و ميزان زندان و زندانيانشان کمتر، خود بازگوى اين واقعيت است که تا رفاه باالتر باشد، نياز به زندان هم کمتر

اينکه در اروپاى. فقر را حذف کنيم، زندان خود مردنى است. زندان محصول جامعه اى است که فقر توليد و باز توليد ميکند. است  
امروزى انسانها را بخاطر نظراتشان دستگير و اعدام نمى کنند و اينکه تعريف جرم در جوامع مختلف متفاوت است، نشان مى دهد که

 .جامعه انسانى مى تواند آنقدر متمدن شود که نه تنها زندان سياسى نداشته باشد، بلکه اصال زندان نداشته باشد

نشان مى دهد که هيچ ضرورتى در استفاده از زندان به شکل کالسيک آن" متخلف"تجربه استفاده از روش الکترونيکى براى نظارت 
اينکه دولتها حاضر نيستند هرچه زودتر از آن روشهاى وحشيانه مجازات دست بکشند، اين است. در همين جوامع طبقاتى هم نيست  

هر کس که به حقوق فردى و اجتماعى انسانها اهميت مى دهد نمى.که سيستم سرمايه دارى حاکم نيازمند سنتهاى عقب مانده است
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 .تواند مخالف سيستم زندان نباشد

فرض کنيد همه. يا اصال مالکيت خصوصى نبود، يعنى هرچه بود براى همه بود. فرض بگيريد که مالکيت خصوصى مقدس نبود  
چرا که زندان براى حفظ موقعيت حاکمان است و در. آيا باز هم در چنان جامعه اى زندان وجود داشت؟ مسلما نه. انسانها تامين بودند  

چرا که رفاه و تامين افراد جامعه، ريشه. صورتيکه انسانها حقوق برابر داشته باشند، زندان ضرورت مادى اش را از دست مى دهد  
در چنان جامعه اى کسى حقى از کسى سلب نمى کند که. را خشک مى کند... پايه اى موجوديت اعتياد و فحشا و دزدى و قتل و  

در چنان جامعه اى که کسى قدرت بيشترى ندارد، کسى نمى تواند با قاچاق مواد مخدر خود را. بخواهد با زور و زندان آنرا حفظ کند  
"تخلفاتى"در واقع رفاه و برابرى ريشه همه . در نتيجه ريشه قاچاق مواد مخدر نيز خشکانده مى شود. ثروتمند و مردمى را فقير کند  

با فراهم کردن شرايط زندگى اى که در آن کسى نتواند برترى خود را به ديگران. را که منجر به دستگيرى مى شوند خشک مى کنند  
 .حقنه کند، زندان موضوعيت خود را از دست مى دهد

 

زندان در آينده ايران

آينده ايران چگونه خواهد بود؟. وجود و عدم وجود زندان در هر جامعه اى رابطه مستقيمى با سيستم سياسى اقتصادى آن جامعه دارد   
 آيا زندانهايى که شاه ساخت تا جمهورى اسالمى بر ديوارهايش خون بپاشد، شکنجه گاه نسل بعدى نيز خواهد بود؟ در ايران بعد از

هويدا و برخى ديگر از وزراى سابق اولين قربانيان بودند ولى. ، اعدامها را با کشتار حاکمان قبلى شروع کردند٥٧قيام مردم در سال 
 .آخرين ها نبودند و پروسه اعدامها تا کنون ادامه دارد

 دير يا زود جمهورى اسالمى سرنگون خواهد شد و اين سوال در برابر همه ما قرار خواهد گرفت که با سران و مزدوران جمهورى
.آرى با پاک کردن صورت مسئله مى توان براى مدتى از شر مشکالت راحت شد. آسان ترين پاسخ اعدام است. اسالمى چه بايد کرد  

مسئله بعدى اين خواهد بود که رژيم آتى با مخالفانش چه بايد بکند؟ در واقع حد آزادى را يا قلمرو آزادى را تا کجا تعريف مى کنيم؟ آيا
 تشکل و احزاب آزاد خواهند بود؟ آيا هرکس با هر نظرى آزاد خواهد بود؟ آيا در جامعه آتى زندان وجود خواهد داشت؟ براى چه؟
 براى تنبيه چه کس؟ آيا در آينده هم دستگيرى فقرا به بهانه جلوگيرى از بهم زدن نظم و قانون صورت خواهد گرفت؟ آيا در آينده نيز

زندانى کردن ضد"و يا " اعدام انقالبى"عده اى با به قتل رساندن قاتالن امروزى خود قاتل خواهند شد؟ آيا در آينده نيز توجيهاتى مثل   
تئورى هاى تکرارى سرکوب خواهند بود؟" انقالب الزم است

آلترناتيوهايى که خواهان حفظ جامعه طبقاتى اند نياز به زندان و. از همين حاال هم مى توان با نگاهى به ماهيت آلترناتيوها آينده را ديد
رژيم هاى شاهنشاهى اوين ها را ساختند و جمهورى اسالمى از آنها استفاده کرد تا رفسنجانى ها بتوانند. جرم سياسى خواهند داشت  
اگر اين بار هم مردم اوين ها را ويران نسازند، اگر اين بار هم مردم چشم بسته به رژيمى راى دهند که بقايش. پول روى پول بگذارند

از همين حاال که همه دارند از مرگ جمهورى اسالمى مى گويند و. در ايجاد و حفظ زندان است، نسل آينده در آنها سالخى خواهد شد  
.چپ و راست براى قدرت گيرى صف کشيده اند، بايد خواستهايى چون جامعه اى مرفه، آزاد و برابر و بى زندان را سراسرى کرد  
بود. تنها با تقويت جبهه اى که براى آزادى و برابرى و رفاه مبارزه مى کند، مى توان آينده اى بدون زندان را براى ايران تصور کرد

اين تنها مردم اند که مى توانند آينده اى بسازند که زندان را بتوان. و نبود زندان در فرداى ايران را انتخاب امروز مردم تعيين مى کند
تنها در تصويرى بر تابلوى ورودى موزه ها، کتابخانه ها و پارکهاى زيبايى ديد که بايد بر خرابه هاى زندانهاى امروزى ساخته شوند

. 
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