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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٩
  

 !شوند کش میافراد چگونه شکنجه گر و آدم
  )١٣٦٧مناسبت سی و يکمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در تابستان  به(

حد و حصر بود  چنان بی قدر وسيع و جنايت آن ، آن١٣٦٧عام سال  خصوص کشتار قتل  و به٦٠نيان دھه کشتار زندا

رحمانه کشتار نسلی از فعاالن سياسی   مطرح است خمينی چه شخصيتی داشت که، بیسؤالطوری که ھنوز ھم اين  به

 اد؟دوران انقالب را صادر کرد؟ او چگونه تروريسم دولتی را در جھان علنيت د

ای بود که تاريخ و  گذار حکومت اسالمی، اين آدم به غايت عبوس، خشن و يک دنده هللا خمينی، بيان هللا روح آيت

را تکرار کرد و با تاکيد به صدور ... کو نکارانه ديکتاتورھا قبل از خود مانند ھيتلر و موسوليسنی و فرا اعمال جنايت

ھا، تاکيد به  ھا و بستن دھان سالمی، کشتار و ترور مخالفين، شکستن قلماسالميسم با ھدف برقراری امپراتوری ا پان

ادامه جنگ خانمانسوز ايران و عراق، صدور فرمان کشتار چندين ھزار زندانی سياسی در پايان اين جنگ ھشت ساله 

! قعی جھان را تکان داد، به معنای وا... بريتانيای ھزاران کيلومتر دور از ايران و-و ترور سلمان رشدی نويسنده ھندی 

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی،  چه در ھمه زمينه او حکومتی را بنيان گذاشت که اين حکومت، چھل است ھر آن

  .فرھنگی و امنيتی بر سر راھش قرار گرفته تخرب و نابود کرده است

است که پس از جنگ » طلب خشونت«و » شخصيت اقتدارطلب«ھای روشن و برجسته  شخصيت خمينی يکی از نمونه

ھا اغلب به دو  دنيای خمينی. شناسان قرار گرفت ويژه روان جھانی دوم بسيار مورد مطالعه محققان علوم اجتماعی و به

ھا خطرناک  خودی از نظر خمينی و جانشينان او، تمامی غير» .ھا خودی غير«و » ھا خودی«: شود گروه بزرگ تقسيم می

طلبی  طلبی، جاه  از کاراکتر قدرتئیاين خصوصيت به شخصيت اين افراد رنگ و رو. ند ھست و بالقوه يا بالفعل دشمن

  . ھای بارز شخصيت خمينی بود رحمی از ويژگی در حقيقت خشونت و بی. دھد طلبی می و خشونت

ھا اين  آيد، بلکه اين جامعه و قدرت حاکم بر جامعه است که به آن کش به دنيا نمی گر و آدم گمان ھيچ کس شکنجه بی

 با فتوای ١٣٦٧گرد کشتار چندين ھزار زندانيان سياسی در بھار و تابستان  امين سال مناسبت سی به. دھد نقش را می

   که شکنجه گران چگونه تربيت می شوند؟مسألهاندازيم به  اين  کارانه خمينی، نگاھی می جنايت

شدگان و زندانيان سياسى و عقيدتى و اجتماعی و  تھاى بدنى و روانى بر بازداش نزديک به چھار دھه است که شکنجه

ھای وحشيانه  زندانيان بسياری در زير شکنجه. ھا از سوی حکومت اسالمى در جريان است ھای ديگر با آن بدرفتارى
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ھای مختلف سراسر ايران جان خود را در  ھا و زندان زندانيان پرشماری در بازداشتگاه. اند شده» اعتراف«ناگزير از 

  .اند ر شکنجه از دست دادهزي

ھای گوناگون حکومت اسالمی و رھبر آن، ھمواره از  جناح. قربانيان شکنجه در ايران، ھيچ مرجع دادخواھى ندارند

 .اند ھا را تشويق کرده گران حمايت و آن شکنجه

ھا گام مھمی در   جنايت ربارهتر از ھمه شھادت قربانيان د ھا و مھم فلمھا،  ھا، مقاالت، سخنرانی در چنين وضعيتی، تحليل

ھا و  سايت ای؛ از جمله وب  امکانات رسانه با استفاده از ھمه. رود شمار می راه پايان دادن به اين سياست ضدانسانى به

  . که بر زندانيان رفته بپردازيمئیھا ھاى اجتماعى، بايد به افشاى شکنجه شبکه

  

ھم بعد از  سال به اين جنگ ادامه داد، آن ۶ن خمينی بود که برای در سال دوم جنگ عراق خواھان صلح بود اما اي

آميز است  حل مسالمت نشينی کرده بود و گفت که آماده يک راه المللی عقب که عراق از مرزھای ايران به مرزھای بين اين

بس بود  که خواستار آتش ۵٩٨نامه  نامه شورای امنيت از جمله قطع را نپذيرفت و عالوه بر آن چندين قطع ولی خمينی آن 

  .را رد کرد

ھای ايران و  بس ميان دولت  سازمان ملل از سوی حکومت اسالمی که اجرای قرارداد آتش۵٩٨  نامه پس از پذيرش قطع

هللا خمينی در رابطه با سرنوشت زندانيان سياسی مجاھد و نيروھای چپ احکامی صادر  ھمراه داشت، آيت عراق را به

اغلب اين قربانيان به سازمان مجاھدين خلق و نيز به . شمار زيادی از مخالفان حکومت انجاميدکرد که به کشتار 

اغلب . شود  تن تخمين زده می ھزار٣٠ تا ٢۵٠٠شدگان از  شمار کشته. ھای چپ و کمونيست تعلق داشتند گروه

ھای اوين و گوھر دشت   زندان در حال گذراندن دوران محکوميت خود در۶٠  ھای دھه شدگان، از ابتدای سال اعدام

زندانيان ( و شھريور) ھواداران سازمان مجاھدين خلق( ھای مرداد طور کلی در ماه ھا، به اين اعدام. بردند سر می به

طور گروھی به  ھای تھران در گورستان خاوران، به گرای زندان اغلب قربانيان چپ. صورت گرفت) کمونيست و چپ

  .اند شده خاک سپرده 

 که توسط ۶٧عام زندانيان سياسی در سال  قتل  در خبری به،١٣٩٧بھمن  ١٨شنبه  امه الحيات لندن روز پنجروزن

  :نويسد پردازد و می ھای مرگ خمينی تدارک ديده شده بود میھيأت

نگ عام زندانيان سياسی،بعد از پايان ج ، خمينی قتل١٩٨٨در سال   گرد امين سال اواخر سال گذشته برابر بود با سی

شان مصر بودند صادر کرد، وی   برای اعدام ھمه اعضای مجاھدين خلق که در زندان بر مواضعئیايران و عراق فتوا

تبديل » ھای مرگ ھيأت« که به ئیھا ھا صادر کرد، کميته  را برای انجام اين اعدامئیھا در ھمين فتوا فرمان تشکيل کميته

نتيجه کار اين .  دارند اصب کليدی را در حکومت اسالمی برعھدهھا در حال حاضر من ھيأتاغلب اعضای اين . شد

  .ھا از اعضای مجاھدين خلق بودند ھزار زندانی سياسی بود که اکثريت قاطع آن ٣٠ھا اعدام بيش از  ھيأت

 . معروف شده است١٣۶٧سال جمعی زندانيان سياسی در ايران است که به کشتار  گرد اعدام دستهامين سال  امسال سی
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چنان در پی دادخواھی ھستند  ھا ھم خانواده. ھا ھم معلوم نيست شدگان وجود ندارد، محل دفن آن آمار دقيقی از تعداد کشته

باختگان حتی از سوگواری  ھای جان خانواده. ان امنيتی حکومت اسالمی تحت فشار و آزارندمأمورچنان از سوی  و ھم

 .اند، محرومند جا دفن شده شان در آن کنند عزيزان بر مزاری که تصور می

گذار  هللا حسينعلی منتظری، جانشين برکنارشده بنيان وگوی آيت  يک فايل صوتی از ديدار و گفت،١٣٩۵در سال 

حکومت اسالمی با حسينعلی نيری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تھران و مصطفی 

  .دان اوين منتشر شدپورمحمدی نماينده وقت وزارت اطالعات در زن

ھمراه  اين سه نفر به. کند جمعی زندانيان سياسی با عنوان جنايت ياد می هللا منتظری از کشتار دسته در اين مکالمه آيت

معروف »  مرگھيأت« به ۶٧ھای  گيران درباره اعدام ه کنونی حکومت، از تصميمئيس قوه قضائيابراھيم رئيسی ر

  .اند شده

 مرگ کشتارھای سال ھيأته ای سردمدار آدم کشان حکومت اسالمی، رئيسی يکی از اعضای ست که خامن چند ماھی

ه در اين ئيقوه قضا. ه، يعنی ماشين سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام گمارده استئي را بر راس قوه قضا١٣٦٧

  .ھای اخير، افزايش داده است ھا را نسبت به سال دوره، تھديد، دستگيری، شکنجه و اعدام

تبريزی از مقامات بلند پايه حکومت اسالمی در  هللا سيدحسين موسوی مصاحبه ای با آيت» اعتماد آنالين«اخيرا سايت 

موسوی تبريزی در ابتدای سرکار .  دفاع کرده است۶٠ھای دھه  او در اين مصاحبه، از اعدام.  انجام داده است۶٠دھه 

 گمارده   و غربی  شرقی  آذربايجان  استان  اسالمی  انقالب ھای دادگاه   کل آمدن حکومت اسالمی از طرف خمينی به رياست

هللا شريعتمداری که در تقابل با خمينی وارد صحنه در اين منطقه شده  ھا موضوع حزب خلق مسلمان و آيت آن سال .شد

ردستان بر عليه طلبانه ک گيری مبارزات مردم حق در کنار آن اوج. شد بود، خطری برای حاکميت جديد محسوب می

بند  حکومت و گسترش آن خطر ديگر برای حکومت بود، که خواب آرام را در غرب کشور از چشمان حاکمان قدار

  .ربوده بود

   کل گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، موسوی تبريزی را به رياست در چنين شرايطی، خمينی بينان

در دوره رياست .ھا را سازمان بدھند  گمارد تا سرکوب  و غربی  شرقی ايجان آذرب  استان  اسالمی  انقالب ھای دادگاه

ھای خونين اين دوره در شھرھای تبريز، اروميه  ھا نفر را در جريان سرکوب موسوی تبريزی، او احکام اعدام برای ده

ن رده باالی مسؤوال او از،۶٠در دھه . بعدا خمينی او را به سمت دادستان کل حکومت منصوب کرد. صادر کرد... و

 حکومت بوده و در صدور احکام زندان و اعدام برای زندانيا ن سياسی مستقيما دست داشته ئیحکومت در سيستم قضا

ھای درونی حکومت اسالمی در طول چھار دھه  شده و ھمه مقامات بلند پايه و جناح» طلب اصالح«او امروز . است

  .اند ھا برعليه مردم ايران بوده ھا و جنايات، اعدام ترين سرکوب دھندگان و مجريان وسيع گذشته از سازمان

طور دائم واقعيت کشتار را  ھای پس از آن به يک دسته ديگر از مقامات، کسانی ھستند که در زمان کشتار و در تمام سال

سالمی ايران در انکار و تحريف کردند، از جمله کادر ديپلماسی ميرحسين موسوی در آن زمان، نمايندگان حکومت ا

ھا مالقات   با آن۶٨ و ۶٧الملل در سال  ژنو و نيويورک در سازمان ملل، سفرای ايران در کشورھای مختلف که عفو بين

  ».بردند  میسؤالھا وقوع کشتار را مطلقا زير  طور ھماھنگ، تمامی آن داشته و به

ھای قربانيان و   تن از خانواده١٠٠يش از  ب ای برمبنای شھادت  صفحه٢٠٠گويد اين گزارش  الملل می عفو بين

 نھادھای حقوق بشری تھيه شده  ھای فوت و گزارش شده اين نھاد، گواھی ھا و نيز صدھا سند ثبت يافتگان آن سال نجات

  .گفته اين نھاد بايد درتحقيقاتی جامع توسط سازمان ملل مورد بررسی قرارگيرند اسنادی که به. است
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تصويری «الملل منتشر شده، به توصيف اين نھاد ارائه کننده   در گزارش تحقيقی عفو بينھا و اسنادی که شھادت

 شھر ٣٢کم   در دست۶٧ھای سال  در تاريخ حکومت اسالمی ايران، اعدام» دھنده است از ابعاد کشتاری فجيع تکان

 .ايران

ھای  رو، از اعدام در  برنامه اينترنتی روای مفصل با س مرکز اسناد انقالب اسالمی، در مصاحبهئيهللا حسينيان، ر روح

 .  دفاع کرده است١٣۶٧ز سال ئيسياسی در تابستان و پا- جمعی محکومان عقيدتی دسته

 تمايلی به صحبت ندارند ولی پس از انتشار فايل ١٣٧۶ھای سال  طور معمول درباره اعدام ھای حکومت اسالمی به مقام

  .تر شده است باره اين پرونده بيشصوتی توسط دفتر منتظری، اظھارنظرھا در

 که قبل از انتشار فايل صوتی، از سخن گفتن درباره اين ماجرا پرھيز داشتند، مصطفی پورمحمدی ئیھا از جمله چھره

 .بود

ھا مورد پرسش قرار گرفت، از پاسخ مستقيم طفره  ای درباره اين اعدام  وقتی در يک جمع رسانه١٣٩۴ شھريور ١١او 

تر نياز به فرصت کافی   ھم از بحث جنگ تحميلی جدا نيست و حتما برای توضيح بيش۶٧حوادث سال «: رفت و گفت

 ».است

نامه مثلث ھمان رويکرد را در پيش گرفته و گفته در آن دوران در جنگ بوديم و در  وگو با ھفته پورمحمدی در گفت

 .قاضی نيستچنين شرايطی نياز به توضيح حقوقی و بررسی عملکرد اين قاضی و آن 

ن حکومت در طول سه دھه گذشته رواج داشته ولی مسؤوالاستفاده از پوشش جنگ برای توجيه عمکرد خمينی و 

 .پورمحمدی سعی کرده با ترسيم مختصات يک جنگ جديد، اين تکنيک را احيا کند

ِای، موساد و  آی ، سیاامريکعمليات مشترک «وگوی منتظری را بخشی از  وگو انتشار فايل صوتی گفت او در اين گفت

 ».االن وقت جنگيدن است«گويد  داند و می می» عربستان برای موج جديد براندازی در ايران

رفتن و سکوت عبور کرد و وارد فاز اقرار و افتخار  که به اجبار از مرحله طفره توان گفت او پس از اين در واقع، می

خواھد  ، می»براندازی«ا پناه گرفتن در پشت جنگ جديد با عنوان کارانه قرار گرفته و ب شد، اکنون در موقعيت طلب

 . پيدا کندئیگو راھی تازه برای فرار از پاسخ

نامه   که در دو نسخه تصويری و متنی توسط ھفتهئیوگو مصطفی پورمحمدی، دبير جامعه روحانيت مبارز، در گفت

  .دفاع کرده است ١٣۶٧ھای سال  نی در اعدامآفري منتشر شده، بار ديگر به صراحت از نقش» مثلث«گرا  اصول

 .جمعی مخالفان حکومت افتخار کرده بود  ھم به اجرای دستور خمينی برای اعدام دسته١٣٩۵او تابستان سال 

هللا خمينی ھزاران نفر از  هللا روح بايست به کسانی که به فرمان آيت احمد خاتمی، امام جمعه موقت تھران، گفته است، می

 . اعدام کردند، مدال داد١٣۶٧ سياسی را در سال زندانيان

تصميم تاريخی «چه   از آن١٣۶٧جمعی زندانيان سياسی و عقيدتی در سال  مجلس خبرگان رھبری با دفاع از اعدام دسته

و انقالبی حضرت امام خمينی در برخورد جدی و بدون مسامحه با منافقين و محاکمه عادالنه سران و برخی اعضای 

  .خوانده، تمجيد کرده است» نافقينگروھک م

  ميرحسين موسوی نخست وزير دوران خمينی، در مصاحبه جنجالی با تلويزيون اتريش چه گفت؟  

 در ١٣٦٧ که مقاله جفری رابرتسون درباره گزارشش پيرامون کشتار زندانيان سياسی در سال ٢٠١٠ ژوئن ٧از 

ھای داغ فضای مجازی تبديل شد،  زيون اتريش به يکی از بحث منتشر شد، گفتگوی ميرحسين موسوی با تلوي گاردين

ولی کسی اقدام به انتشار متن کامل اين !  که زده نشدئیھا چه نوارھای جعلی که به طائب نسبت داده نشد و چه اتھام

 .رد شودد يا ئيگفتگو نکرد تا صحت اتھام وارد شده به موسوی مبنی بر حمايت از اعدام زندانيان در آن گفتگو، تا
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حمايت ميرحسين موسوی از «  در گاردين منتشر شد، از١٣٨٩ خرداد ١٧ای که  مقاله رابرتسون در پاراگراف ششم

  :سخن گفت »ھا ھا برای جلوگيری از شورش آن اعدام زندانی

ھا چه  عام که بگويد از قتل ولی از اين به چالش کشيده شد» ١٩٨٨«موسوی در تبليغات انتخاباتی پارسال، با شعارھای «

  .دانست سر باز زد می

الملل،  موسوی در پاسخ به ادعاھای سازمان عفو بين .با تلويزيون اتريش انجام داد ١٩٨٨ موسوی در دسامبر سال

ما بايد اين توطئه را درھم می شکستيم، از «: او گفت. خواستند شورش کنند غيرصادقانه گفت که زندانيان اعدام شده، می

  ».کنيم وجه رحم نمی چاين جنبه به ھي

  

اين روز برای . اند نيست شده به سرنوشت کسانی اشاره دارد که سر به» ناپديدسازی قھری« اوت روز جھانی ٣٠روز 

ھای سياسی يا در مسير مھاجرت به داليل  ھای ديکتاتوری، جنگ، درگيری يادبود از کسانی است که در حکومت

 .اند نامعلومی ناپديد شده

دنيا چشم «:  در ايران تھيه کرده و نوشته است٦٧ھای سال  الملل در آستانه اين روز گزارش مفصلی از اعدام بين عفو 

 ». در ايران بسته است٦٧ھای جمعی و ناپديدشدگان سال  خود را بر فاجعه اعدام

 در زندان کشته شدند  در خفا٦٧ای که از سوی اين سازمان منتشر شده، آمده است بستگان کسانی که در سال  در بيانيه

 .ھنوز در رنج و عذاب ھستند

ھا و  آن«: گويد الملل می فيليپ لوتر، مدير بخش تحقيقات و امور حقوقی خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بين

  ايران عذابئیعدالتی سيستم قضا افرد پرشمار ديگری که در جستجوی اجساد مفقوده شده ھستند، تا به امروز از بی

  ».کشند می

ھای ايران  م  ميالدی منتشر شد در مورد اعدا٢٠١٨ای خود که در سال   صفحه٣٠٠الملل با اشاره به گزارش  بين عفو 

 .اند تاکيد کرد که مرگ ھزاران قربانی ھنوز ثبت نشده و ھزاران جنازه ناپديد شده در نقاط مختلف ايران دفن شده

المللی موظف ھستند در مورد اين جنايات تحقيق  د که مقامات ايران طبق قوانين بينالملل در بيانيه خود تاکيد کر عفو بين

 .کنند و حقيقت را به بستگان قربانيان بگويند

 تحقيق در اين زمينه کند و بقايای مأموری از کارشناسان مستقل را ھيأتالملل از حکومت اسالمی خواسته است  عفو بين

 ... ھا تحويل دھد و ھای آن  و به خانوادهئی شناسا DNAريق آزمايشجنازه قربانيان را از جمله از ط

ھای قربانيان،   با حضور خانواده١٣٩١ دادگاھی در سال ١٣۶٧ھای سال  الزم به يادآوری است که در مورد اعدام

 ھمان سال، پس از  المللی اين دادگاه در آبان المللی، در کاخ صلح در الھه ھلند برپا شد و قضات بين شاھدان و قضات بين

  .ناميدند» جنايت عليه بشريت« در ايران را ۶٧ھای سال  دو جلسه دادگاه، اعدام

*** 
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پردازيم بالفاصله بايد تاکيد کنيم که اعدام ھا در ايران، از   می٦٧اما ھنگامی که به کشتار زندانيان سياسی در سال 

ويژه   چرا که بسياری از عوامل حکومت اسالمی به.ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی آغاز شد

 تاکيد دارند و به طور کلی عملکردھای ٦٧ اکثريتی، ھمواره به کشتار -اصالح طلبان و يا حتی طيف توده  جناح

چرا که اگر پرونده اين تاريخ باز شود پای خودشان . گيرند  را قلم می٦٧ تا ٥٧کارانه حکومت اسالمی از سال  جنايت

  .ير است و به طور مستقيم و غيرمستقيم در کشتارھای دھه شصت حکومت سھيم بودندنيز گ

ای دچار توھمی  ديدند و عده ای، چنان شيفته خمينی شده بودند که او را در ماه می متاسفانه در گرماگرم انقالب عده

 و ماه، بلکه بايد روی زمين  نه در چاهبينند، در حالی که خمينی و شاه را   اند که امام زمان را در چاه چمکران می شده 

  .ديد

، حاکم شرع دادگاه انقالب پس از انقالب مردم ايران در )١٣٠٥-١٣٨٢( محمد صادق صادقی گيوی معروف به خلخالی

ھای  عنوان حاکم شرع دادگاه  با حکم امام به،١٣۵٧ بھمن ٢٤او .  سال شاگرد امام خمينی بود١٤او .  بود٥٧سال 

پس از چند روز «: عنوان حاکم شرع نوشته است خلخالی در خاطراتش در مورد نحوه انتخابش به. شد  انقالب منصوب

يت يعنی حکومت شرعيه و قضاوت عادله در حق مجرمان و مفسدان در مسؤولترين  از پيروزی انقالب، بزرگ

خدا شاھد است که ما برای تصدی «: دھد او، ادامه می» .سراسر ايران با خط و فرمان امام به حقير و ناچيز محول شد

با ) امام خمينی( آقا. ترين تالشی نکرديم و حتی تا زمانی که به من ابالغ شد از آن اطالعی نداشتم اين مقام کوچک

اين حکم :  مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند۵٧ بھمن ٢۴شناختی که از روحيه انقالبی من داشتند عصر روز 

برای «: فرمودند. آقا اين حکم سنگين است: حقير پس از ديدن حکم به حضورشان عرض کردم. ام هنام شما نوشت را به

من پشتيبان شما ھستم «: آقا فرمود» .کنند مخالفين و وابستگان به طاغوتيان عليه من تبليغ می«: گفتم» .شما سنگين نيست

جناب آقای «: در حکم خمينی آمده است» .و باالخره اين حکم را به کسی بدھم که به او اطمينان داشته باشم

شود تا در دادگاھی که برای محاکمه  يت داده میمأموراالسالم شيخ صادق خلخالی دامت افاضاته، به جناب عالی  حجت

شود حضور به ھم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاکمه با موازين شرعيه حکم صادر  متھمين و زندانيان تشکيل می

  ».کنيد

 بھمن ٢٥ات سران حکومت شاه توسط ايشان سه روز بعد از پيروزی انقالب آغاز شد و در اولين گام، نيمه شب محاکم

، يعنی سه روز پس از پيروزی انقالب و يک روز بعد از تشکيل کابينه دولت موقت، نخستين افسران شاه ١٣٥٧

معروف به ( بانی سابق، سرلشکر رضا ناجیس شھرئيسپھبد مھدی رحيمی فرماندار نظامی تھران و ر. تيرباران شدند

اولين فرماندار نظامی اصفھان در جريان مبارزات ملت ايران به دليل سرکوب قيام مردم اصفھان در چھلمين » قصاب«

فرمانده ھوانيروز و متھم به ھدايت مستقيم کشتار  (ئی، سرلشگر خسروداد فرمانده نيروی ھوا)روز واقعه خونين تبريز

س سابق ساواک اولين کسانی بودند که توسط دادگاه انقالب اعدام ئيو ارتشبد نصيری ر)  در تھران۵٧ شھريور ١٧

  .شدند

االرض شناخته شده و نيمه   علوی در دادگاه انقالب انجام و مفسد فی٢محاکمه آنان ھمان روز در محل دبيرستان شماره 

.  تن ديگر در ھمان محل ادامه داشت٢٢بود که محاکمه شب در پشت بام ھمان مدرسه تيرباران شدند و اين در حالی 

  .شيخ صادق خلخالی قاضی دادگاه انقالب بود

ھای کشور به ويژه آذربايجان، کردستان،  روز افزايش يافت و به تمامی استان به ھای خلخالی روز تعداد اعدام

  .چنان ادامه يافت ای، ھم ی چند دقيقهھا ھا نفر اعدام و اعدام روزی ده. ، کشيده شد...خوزستان، ترکمن صحرا و
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درباره نحوه انتخابش ) ٢٩ و ٢٨، ص ١٣٨٠ه، يهللا خلخالی، نشر سا تيام انزوا، خاطرات آيا(او در کتاب خاطراتش 

آقا . مين تالشی نکرديتر ن مقام کوچکيخدا شاھد است که ما برای تصدی ا«: عنوان حاکم شرع، چنين نوشته است به

 مرا به دفترشان احضار کردند ۵٧ بھمن ٢۴ه انقالبی من داشتند عصر روز ينی با شناختی که از روحيهللا خم د روحيس

ن ين حکم سنگيدن حکم به حضورشان عرض کردم که آقا اير پس از ديحق. ام ن حکم را به نام شما نوشتهيا: و فرمودند

من : آقا فرمود. کنند غ میيه من تبليان عليطاغوتن و وابستگان به يگفتم مخالف. ستين نيبرای شما سنگ: فرمودند. است

  »...بان شما ھستميپشت

 تن از وابستگان حکومت شاه را را اعدام کند ٢۴د ي ساعت پس از انتصاب حاکم شرع، صادق خلخالی کوش۴٨درست 

ھای  ا نام بھمن ماه تنھا موفق شد چھار ارتشبد سرشناش ب٢٧ت و به گزارش روزنامه اطالعات در روز يکه در نھا

 .بام مدرسه رفاه تھران اعدام کند ری، منوچھر خسروداد و رضا ناجی را در پشتيمی، نعمتا نصيمھدی رح

 ساعت طول ٢۴تر از  ن است که زمان صدور رای تا اجرای حکم کميان شده، ايھا ب ن دادگاهيای که درباره ا نکته

 .اند وم بودهز محريحه دفاع نيل و اليده و متھمان از داشتن وکيکش

اما صدور و اجرای حکم اعدام انقالبی، . ھا سکوت کرد و اعتراضی شکل نگرفت متاسفانه جامعه در مقابل اين اعدام

ھا و توجيھات مختلف اين روند  شد، به بھانه اسی و نظامی حکومت سرنگون شده پھلوی، ختم نمیيتنھا به وابستگان س

ک خود از يتر يز در تي ن١٣۵٧ اسفند ١۵خ يکه روزنامه اطالعات در تار ادامه يافت و گسترش پيدا کرد به طوری

ران و به حکم دادگاه يخ اين بار در تاري اعدام برای نخست٧ن يخبر داد و نوشت که ا» لواط« تن به اتھام ٧رباران يت

 .انقالب اسالمی رخ داده است

 اغفال ۶رباران يک از تيمه اطالعات در صفحه ز، روزناي اسفند ماه ن١۶خ يعنی در تاريدرست در فردای آن روز 

 متھم اختصاص ۶ن يرباران ايک خود را به لحظه تيرمشروع خبر داد و حتی عکس يکننده کودکان به جرم اعمال غ

 .داد

ن اعدام ين زمان محاکمه تا اجرای حکم اتفاق افتاد و نخستيتر ھا و در پشت درھای بسته، که در کم ن اعدامياما پس از ا

ران از جمله روزنامه يھای ا  بود که رسانه١٣۵٧ اسفند ماه ٢٣ای پس از انقالب نام گرفت، درست در روز ھ

دا ير عباس ھويھا و آغاز محاکمه ام گر شھرستانيان وابسته به نظام شاھنشاھی در دي تن از نظام۶اطالعات از اعدام 

 .ران محمد رضا شاه پھلوی خبر دادين نخست وزيتر کی از مھمي

ران، در آن ھنگام و پس از ي ساله ا١٣ر يدا نخست وزير عباس ھوين دادگاه و رای صادر شده برای اميروند برگزاری ا

ن ياما ا. رو شد به ران و جھان رويگر و وکالی دادگستری در اياسی کشورھای ديھای س اری از مقاميآن با مخالفت بس

ل يد، حکمی که اجرای آن به دليدا انجامير حکم اعدام برای ھو نبرد و به صدوئیھا ره به جا انتقادھا و مخالفت

 .ن سال بعد اجرا شدي فرورد١٨ در ۵٨دن نوروز يفرارس

ھا برای مدت کوتاھی متوقف شد، اما با  انی آن، روند اعداميدی و در روزھای پاي خورش١٣۵٧ان سال يگونه با پا اين

ران ياسی را در ايای از برخورد با مخالفان س ران، سرفصل تازهياسی در ايد سي و استقرار نظام جد١٣۵٨آغاز بھار 

 .رقم زد

االسالم شيخ صادق   شمسی حجت١٣۵٩ تير ١٢شنبه  روز پنج«:  آمده استئیبرای مثال، در گزارش رسمی قضا

خالی خل… خلخالی به شھر شيراز وارد و مستقيما به مقر سپاه پاسداران شيراز عزيمت و در آن مکان مستقر گرديد

آباد شيراز بدون کسب اجازه يا صدور دستور از ناحيه دادستان انقالب  زندانيان موردنظر پاسداران را از زندان عادل
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 ساعت چھارده نفر را به اعدام و تيرباران و ۵ يا ۴به مقر سپاه پاسداران احضار و ظرف ) ميرغفاری( اسالمی شيراز

  ».باصطالح محکوم و اموال تعدادی از ساکنين اين شھرستان را مصادره کردھای پانزده تا پنج سال  ده نفر را به حبس

در ميان اين چھارده نفر اعدام شده خانمی يھودی به نام «: دھنده است  تکانجعفری، فارس، سپاه فرمانده نخستين روايت

جريان اعدام . گناه اعدام شد  فرزند و کارگر آرايشگاه بود که بی۴ماھه آبستن و دارای  بانو نصرت گوئل بود که وی سه

آقای مھندس طاھری قبال فرمانده سپاه شيراز بود و در تاريخ . وی بنا به اطالع آقای مھندس رجبعلی طاھری چنين است

گناه برای تحقيق به  بعد از اعدام اين چھارده نفر و اعدام اين زن بی.  وکيل مجلس و نماينده کازرون بود١٢/٤/٥٩

پرسد جريان از چه قرار بوده است و چرا اين زن اعدام شده است؟ نظر به  ھای سپاه می ود و از بچهر می) شيراز( سپاه

ای به نام زھرا در شيراز  فاحشه: گويند شناخته، به وی می جا بوده و ھمه را می که وی خودش فرمانده سپاه آن اين

گويند که زھرا يک ميليون داده و  ی سپاه به خلخالی میھا بچه. دستگير شده بود و يک ميليون پول داده و آزاد گرديده بود

زھرا که مخفی شده و يا به . روند که زھرا را بياورند ھا می بچه. گويد برويد و او را بياوريد خلخالی می. آزاد شده است

ِيست که دست خالی که بد شد که او را پيدا نکرديم و خوب ن گويند اين ھا می بچه. کنند  رفته بود، وی را پيدا نمیئیجا

: گويد خلخالی می. اين زھرا است: گويند برند پيش خلخالی و می روند و اين زن را با خود می به آرايشگاھی می. برگرديم

زن بيچاره . گويد برو من زھرا نيستم و نصرت گوئل ھستم؛ و زھرا کيست؟ خلخالی می: گويد خانم گوئل می. زھرا

گويد که خود اين زن ھم دختر تلفنی  ھای سپاه در گوشی به خلخالی می  يکی از بچهکند که برود، که حرکت می موقعی

جعفری، تقابل دو خط يا کودتای خرداد ( ».کند گويد برگرد و بالفاصله وی را اعدام می خلخالی ھم فورا می. دارد

 )١۴٧ و ١۴۶ ، ص١٣۶٠

جمھوری و   ھمان موقع به دفتر رياستآقای مھندس رجبعلی طاھری در«: جعفری در پاورقی اضافه کرده است

 )٧٠، پاورقی شماره ۴٩۶ پيشين، ص( ».هللا محالتی اطالع داد انقالب اسالمی و آيت) روزنامه(

تا اين . خواست ھا راضی نبود و خشونت و قربانيان زيادی می ھا و اعدام با اين وجود، خمينی ھنوز از روند سرکوب

  :  گفتئی عالی قضا، در جمع شورای١٣٥٩ تير ٢٩که او، 

اسالمى نباشد ھر جاى آن دست بگذاريم ) غير(چيز  م جمھورى اسالمى، ھيچئيگو تقريبا قريب دو سال است که مى... «

ّتوانيم تحمل کنيم اين مطلبى  تواند دوام پيدا بکند ما نمى اين نمى. طور اش ھمين جا ھم وزارتخانه بينيم خراب است، اين مى

يکى . خواھيم اسالم را چه بکنيم ما مى. اھند با آن مغزھايى که در اروپا تربيت شده است درست بکنندخو را که آقايان مى

) صادق(ھائى که آقاى  ھا را، آن کشند، نه اين آخرى ھا را مى کرد که چرا بعضى از اين ھا آمده بود گريه مى از اين

حالى که تربيت است، يک مکتب تربيت است لکن آن  عين ھا باز توجه ندارند که اسالم در اين. کشتند خلخالى مثال مى

کشند گردن  هللا مى قريظه را در حضور رسول جا، يھود بنى  نفرشان را در يک٧٠٠تربيت نيست، ِ روزى که فھميد قابل

 بعد حد زنند که ما بايد اصالح کنيم، اول ھمه را اصالح کنيد ھا ھمين حرف غربى را مى اين. هللا زنند به امر رسول مى

اگر يک . بزنيد، اين عجيب است که اول ما بايد اين مملکت را ھمه را ھدايت کنيم که ھمه تربيت بشوند، بعد حد بزنيم

ھاى غلطى  ھا يک حرف اين. خمر کرد، حاال حدش نزنيم، اول چيزش بکنيم تا مغزش اصالح بشود کسى حاال شرب

خواھيم،  خواھيم، غيراسالم را نمى ما اسالم را مى... اصالح بشودھا  خانه است، بايد حدود جارى بشود، بايد وزارت

توانم تحمل بکنم که  من نمى. مجلس بايد اسالمى باشد، مجلس بايد افکارش افکار اسالمى باشد تا ما بتوانيم چه بکنيم

ر بايد بروند و بايد حاال که ھا از کا کنيم مسامحه که ما مسامحه داريم می ھايمان از بين بروند براى اين قدر ما جوان اين

مجلس تاسيس شد و مجلس رسميت پيدا کرد، ھم امور بايد بر نظارت مجلس به روال خودش بگذرد و با جديت و با 
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ھا و  قاطعيت و بدون مسامحه، ھر کس خالف کرد بخواھند او را و اگر خالفى واقعا کرده بدھند او را دست دادگاه

  .اش کنند ھا محاکمه دادگاه

ھا در سرتاسر مملکت بايد به قدرت خودش باقى باشد، تمام سپاه پاسداران در  کنم تمام کميته جھت حاال عرض مى  ايناز

قدرت خودش باقى  ھاى انقالبى در سرتاسر مملکت بايد به سرتاسر کشور بايد به قدرت خودش باقى باشد، تمام دادگاه

تواند  چه يک قاضى نمى بر شماھاست، بر آقايان است که اگر چنانھا با ھمان قدرت باشند منتھا  بايد دادگاه. باشد

ھا  که دستى به آن ھا بايد، اين نھادھاى انقالبى تمامش بايد بدون اين قضاوت بکند يا منحرف است، عوضش بکنيد اما اين

 »...طور انقالبى بگذرد ھا بايد سر جاى خودش باشد و کارھا به زده شود تمام اين

کند و به اين نتيجه  خمينی حدود ھجده ماه بعد از استقرار حکومت اسالمی، حاکميت خود را ارزيابی می، به اين ترتيب

يکی : گذار حکومت اسالمی، به دو موضع کالن است نقد اصلی بنيان. رسد به حد کافی قاطع عمل نشده است می

بايد بعد از تسلط قوای حکومت اسالمی در  ینظر او مذاکره م  که به١٣۵٨کردستان در اوايل سال » غائله«مسامحه در 

ِرضايت عميق خود را  ديگری دولت موقت مھدی بازرگان است که او عدم. گرفت منطقه و از موضع قدرت صورت می

او از مجلس شورای اسالمی که در ھمان روزھا آغاز به کار کرده و قرار بود به . از عملکرد آن بيان کرده است

 صددرصد اسالمی، قاطع و مکتبی رای ئیمھور ايران رای بدھد توصيه کرد که تنھا به وزراج سئيوزرای نخستين ر

  .دھند

 

. ھای زيادی با ھيتلر دارد ای، شباھت هللا خيمينی و يا جانشين آن خامنه هللا روح شخصت و کاراکتر و عملکردھای آيت

تر کشتند و  شان بيش ھا نيست که کدام ين آنبحث بر سر مقايسه ا. رحمی در ھر سه نفر قابل توجه است شدت بی

ھا   زمانی و مکانی داشت که آنئیھا بايد توجه به شرايط و و موقعيت. تر بر جنگ و کشتار تاکيد ورزيدند طوالنی

  . حاکميت کردند

به اين آسانی که : امام جمعه قم هللا مکارم شيرازی، ای بود که به قول آيت ھای انقالب به اندازه ميزان کشتار در دادگاه

  » ...برند کشند گوسفند ھم سر نمی ھای انقالب آدم می در دادگاه

 بر اساس ئی و اروپاامريکائیشناس  در تحليلی که چندين روان «:نويسد دکتر شفاء در کتاب تولدی ديگر می

 به  US New and World Reports شانسی از وی کردند و گزارشی از آن را در نشريه ھای متعدد روان بررسی

توزی در حدی  دنده، بدگمان، لبريز از حس کينه جو، لجوج، يک انتقام: چاپ رساندند، خمينی چنين توصيف شده است

  ».که اين حس در او جای ھمه عواطف ديگر را گرفته است

خليفه می ما  «:نقل قول زير از خمينی که شفاء در کتابش آورده است شاھد گويای ديگری بر شدت قساوت خمينی است

زد، رجم  بريد، حد می صلی اله عليه دست می هللا  رسول طور که خواھيم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، ھمان

هللا فرمان داد  اگر رسول. عام کرد قريظه را که چون جماعتی ناراضی بودند قتل طور که يھود بنی کرد، و ھمان می

 ».نيد، فالن طايفه را از بين ببريد، حکم به عدل کرده استکه فالن محل را بگيريد، فالن خانه را آتش بز
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ھا اعتقاد داشت که دروغ  گوبلز وزير تبليغات نازی. داد دروغ اساس کار ھر دو حکومت ھيتلر و خمينی را تشکيل می

در مورد خمينی، دکتر شفاء موارد زيادی از . تری آن را باور خواھند کرد تر باشد مردم بيش ھر چه بزرگ

 که در اين ئیھا شمارد و اعتقاد دارد دروغ  حاکمان جمھوری اسالمی و به خصوص خمينی را میئیگو وغدر

نژاد از اين حيث واقعا  و بايد گفت که احمدی. توان سراغ داشت تر حکومتی می حکومت به خورد مردم داده شد در کم

 .فرزند خلفی برای خمينی است

ھاست در حال حاضر  يعه ديدن عکس خمينی در ماه از جمله اين اسطوره سازیذکر سه صلوات بعد از نام خمينی و شا

ای  برای مثال سعيدی امام جمعه قم ادعا کرده است که خامنه. شود ساخته می ای  برای خامنهئیھا نيز چنين اسطوره

 ھر وقت از او بپرسی شد سگی وجود دارد که عاشق ھيتلر است و در آلمان نازی گفته می. موقع تولد يا علی گفته است

 !گويد پيشوای من ھيتلر کيست می

آميز خمينی نسبت به زنان، حد و مرزی ندارد، جالب است که در حکومت نازی ھم ديدگاه مشابھی در  افکار حقارت

 .خصوص زن وجود داشت

ھمه گرفتاری  «خمينی با صراحت گفته که. ديدند ھر دو حکومت علم و آگاھی بشر را دشمن حاکميت و افکار خود می

گويند روشنفکريم و  ای است که می کشيم از اين طبقه ھاست، ھر چه می ما از اين دانشگاه و دانش ديده

  » ھاست کشيم از اين ھر چه می. دانيم ايم و حقوق رفته دانشگاه

ه دانش علم و قدر به ديده تحقيرآميز ب دھد که چه خمينی نشان می» کشف االسرار«البته يک نگاه اجمالی به کتاب 

دانش سبب تباھی جوانان من . ھيچ آموزش فکری نخواھم داشت«ھيتلر ھم تاکيد داشت که . نگرد بشری و پيشرفت می

  ».است

در ايران ... ھا و گراھا، کمونيست چون بھائيان و يھوديان و يا ھمجنس ھای مذھبی ھم رفتار حکومت اسالمی با اقليت

  . ر آلمان تحت حاکميت نازی، تفاوت چندانی ندارندتحت حاکميت جمھوری اسالمی و يا د

ھا  حکومت اسالمی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش، تفکيک عقايد و حتی دخالت در امر خصوصی انسانی

رو، مردم را  تری بر ارکان زندگی مردم داشته باشد از اين  جاسوسی خود قرار داد تا تسلط بيش-ی پوليسبين  زير ذره

آموزان خواست که معلمان خود را   از دانش،١٣۶١ز ئيخمينی در پا. کردند که جاسوسی ھمديگر را بکنند میتشويق 

ن امنيتی گزارش کنند و از معلمان نيز خواست که رفتار مشکوک مسؤوالھا را به  زير نظر بگيرند و انحرافات آن

  .ن گزارش کنندمسؤوالھا را به ھمين  آموزان يا اوليای آن دانش

س گشتاپو، بيش از صد ھزار خبرچين ئيطوری که راينھارد ھايدريش ر ر آلمان نازی نيز اين سياست حاکم بود بهد

شان نوشتن نام ھر کسی بود در باره دولت يا پيشوا نظر انتقادی ابراز  وقت را اجير و تربيت کرده بود که وظيفه نيمه

 .کرد می

ھای  ت کروموزومی و ژنتيکی مشخصی ھم ندارند، پس بايد روی زمينهھا بيماران روانی نيستند و اختالال ديکتاتور

  .شود تاکيد گردد روانی و اجتماعی که عامل ساخته شدن شخصيت ديکتاتور می

ھا،  ھای اجتماعی، محروميت ھا، حقارت عدالتی ھای پدر ساالر، مردساالر و يا استبدادی، بی در جوامع و فرھنگ

کنند،  مردمی که در چنين فضای ناامن و خوفناکی زندگی می. ، حد و مرزی ندارندھا و ترس ھا و ناامنی سرکوب

جا که جامعه و فرھنگ بسته، فرصت و امکان  اما از آن. ھمواره در فکر رھا شدن از اين ھمه فتجعه و فالکت ھستنئد

» ناجی«و » قھرمان«دھد، ناچار بخشی از جامعه به دنبال  بروز مطالبات شھروندان را از مجاری طبيعی نمی

شوند و ھر چه  ھای مستبد و ديکتاتور وارد صحنه سياسی و تحوالت اجتماعی می گردند در چنين شرايطی، چھره می
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ھا به حاشيه رانده  تر و فضای سانسور و سرکوب و خفقان بر آن حاکم باشد، نقش جمعی مردم و جنبش جامعه بسته

تر شوند و ديکتاتور ھم  ھرچه پيروان ديکتاتور بيش. کند  تری پيدا می خشن و  شود و ديکتاتور ھم ميدان عمل قاطع می

 و ئیجو تر سلطه در اين تراژدی سياسی، اجتماعی، فرھنگی و انسانی، ديکتاتورھم ھر چه بيش. گردد تر می کم عاطفه

. ، حامی فرامين او باشنداند چشم و گوش بسته بخشد و انتظار دارد مردمی که اين قدرت را به او داده قدرت تحکيم می

گر خود ھمکاری کند و در   از شکنجه، خود با شکنجهئیدر اين روند، شايد زمايمن فرارسد که شکنجه شونده برای رھا

 ! گر تبديل شود يک پروسه زمانی نه چندان دور، خود به شکنجه

کنند نھايت خودشان نيز قربانی   میچون و چرا از او تبعيت ای که ديکتاتور را ساخته و بی آن بخش از مردم جامعه

طلبد که بسيار از مردم خود را بی پناه و نا اميد  ترين انتقاد و اعتراض بھای گزافی را می کوچک. شوند ديکتاتور می

  .پناھی خودشان غلبه کنند ھا طول بکشد تا بر اين احساس نا اميدی و بی شايد ھم دھه حس کنند و

دھند که ھمگی در  ای، ھيتلر، صدام حسين، قذافی، موگابه و نشان می ن خمينی، خامنه چوئیبررسی زندگی ديکتاتورھا

اند  ھا تفويض کرده  قدرقدرتی را مردم به آن اما نقش. اند ھای تاريخی زندگی، رفتار و اعمال ديگری داشته دوره

چنان فضای ياس و نا  ن نکشند ھمئيبه پااند  بنابراين، تا اين مرد به پا نخيزند و ديکتاتوری را که يک زمانی باال برده

 .اميدی ادامه خواھد داشت

ھا با حماتی  آن. پندارند بينانه خود را دارند و مردم را ھيچ می ھای بزرگ ای، برنامه  چون خامنهئیديکتاتورھا

تر   فرمانتر و گوش به ھر چه پيروان وابسته. کنند شان حفظ می دريغ پيروان خود، قدرت و مصونيت و حاکميت بی

ھا، حتی به اطرافيان خود دروغ  در اين حالت آن. شوند تر می تر و وحشی شوند به ھمان ميزان ديکتاتورھا خشن

 .پندارند ھای خود را واقعيت می گويند و دروغ می

شناسی در دانشگاه ميشيگان که حدود دو دھه در مورد مذھب و شخصيت  استاد و محقق روان Scott Atrawn دکتر

کنند که  ديکتاتورھا تالش می«ھا ھم مالقات و گفتگو کرده، معتقد است که  تاتورھا مطالعه کرده و با چند تا از آنديک

» .ھا مقدس و اخالقی است پافشاری کنند و کوتاه ھم نيايند  که از نظر آنئیھا خود را اخالقی نشان دھند و روی تصميم

 .داد القی جلوه میآدولف ھيتلر، خودش را اخ: گويد برای مثال می

شناسی   تحقيقات مفصلی در مورد روان Dana Carneyشناسی دانشگاه کلمبيا در نيويورک، با سرپرستی خانم تيم روان

ھا را  ات شخصيت ديکتاتورتغييراند که نکات تازھای را در تحوالت و  ديکتاتورھا و رابطه آن با قدرت انجام داده

ھا در  ات در ساز و کار مغز و کارکرد ھورمونتغييرنقش فيزيولوژی و «: ين تحقيقھای ا براساس يافته. کند روشن می

آرام از توده  شوند بلکه آرام ھا يک شبه ديکتاتور نمی آن. ھاست ات روان شناختی آنتغييرتر از  ھا مھم مقابله با استرس

و بر اساس . دھد  صاحبش حق ويژه میقدرت به. تر شوند و به قدرت نزديک ھا دور می از واقعيت. شوند مردم جدا می

ديکتاتور آرام آرام نسبت به رنج و درد . انجامد طلبی شخصی می شود و به منفعت اين حق ويژه امکانات ويژه حاصل می

خود «ھا به تفکر  شايد به ھمين دليل است که ديکتاتور» .آفريند ای می شود و برای خود ھنجار ويژه تفاوت می ديگران بی

وقتی چنين احساسی به انسان دست بدھد ديگر قادر نيست که . رسند را شکل می» خود شيفتگی«و » نیبي بزرگ

 . ھای موجود را آن طور که ھستند ببينند و و منطقی عمل بکنند واقعيت

اله خمينی و   چون ھيتلر، صدام حسين، حسنی مبارک، معمر قذافی، محمدرضا شاه، آيتئیھا ھر کدام از شخصيت

يکی در .  و غير واقعی از موقعيت خود دارندئیتفاوت و توھمات ماليخوليا ای عبوس، خشن، بی ای، ھمگی چھره خامنه

  !پروراند و ديگر امپراتوری بزرگ اسالمی و حکومت جھانی مھدی موعود سر سودای دروازه تمدن بزرگ را می
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دارد و  بيه را در حق منتقد و يا مخالف روامیترين تن شوند و بزرگ ترين انتقادی بر آشفته می ديکتاتورھا از کوچک

عام زندانيان دربند را اخالقی، انسانی  گيرند و قتل سادگی و بدون ھيچ احساس گناه می ھا را به حتی جان بيساری از آن

 .کند و دينی قلمداد می

ترين تعريفی است  کننده گمراهترين و  برند؟ اين ساده اند که ديکتاتورھا از بيماری روانی رنج می برخی بر اين عقيده

در حالی که ديکتاتورھا مرتبا در حال اقداماتی ھستند که قدرت خود را حفظ کنند و اين . شود که از ديکتاتورھا ارائه می

 .توانند توسط فردی که از بيماری روانی رنج می برد، سر بزند قبيل از تصميمات نمی

. نظر برسند، توجيھی بيش نيست کنند مانند يک روانی به اکمان سعی میکه اين قبيل از ح به اين ترتيب، پذيرش اين

شان باشد با  چه شد راه گويند و ھر آن شان، بلکه به خودشان نيز دروغ می برای مثال، آنان نه تنھا به اطرافيان

 . کنند رحمی نابود می بی

 شکنجه و اعدام، ترور و وحشت، ھای سياسی، اجتماعی حاکميت در اعمال سانسور و سرکوب، در واقع پديده

  .ھای تاريخی دارند و چند وجھی ھستند ريشه

 که بيش از دو دھه درباره حاکمان و مردان قدرتمند در جھان مطالعه امريکا» ميشيگان«استاد دانشگاه » اسکات آتران«

ت به سوی اخالقيات، نه گيرد که حرک گونه نتيجه می وگو کرده است، اين کرده و با بسياری از آنان مستقيما گفت

گويد که مثال آدولف ھيتلر معادل يکصد  او می. دھد ساديسم و حرص و طمع، شخصيت افراد قدرتمند را شکل می

  .ميليون دالر ھزينه کرد تا اقداماتش را توجيه کند و مدارک منطقی به ديگران ارائه دھد

 ميالدی انجام شد، آمده است که ديکتاتورھا ذھنيت ٢٠٠٣در گزارشی که توسط سه محقق در دانشگاه کاليفرنيا در سال 

  .کنند دھند و شخصا برای خود، تفکری جديد خلق می  میتغييرخود را 

اين تمايل در افراد قدرتمند وجود دارد که برای خود اعتباری را در نظر بگيرند که : چنين تاکيد دارد اين گزارش، ھم

  .کنند حال دنيای پيرامون خود را بسيار خودکار تر و راحت تر تصور میدر عالم واقعيت وجود ندارد و در ھمين 

اش دست   است ؛ او حتی وقتی که به بغداد حمله شد نيز از ادعا ھای توخالیمسألهصدام حسين نمونه واقعی برای اين 

  .برنداشت

 ئیايل دارند که قدرت و توانانيز می گويد که ديکتاتورھا تم» واشنگتن«استاد روان شناسی دانشگاه » رنانا بروکس«

  .ھا نشان دھند خود را بيش از واقعيت

توان  شود، ديگر نمی کنند و زمانی که اين باور به چالش کشيده می تصور می» قھرمان«آنان در حقيقت خود را يک 

  .رود  میسؤالمانع اقدامات آنان شد چرا که در اين شرايط شخصيت اصلی آنان زير 

انجام شده، آمده است » شود چگونه قدرت فاسد می«با عنوان » کلمبيا«سط تيم روان شناسی دانشگاه در تحقيقاتی که تو

  شود؟ که چه مکانيسمی در قدرت منجر به فساد می

گو بايد ھمراه  دروغ. زا ھستند ھای مدوام نيز استرس اخالقی و گفتن دروغ که بی در اين گزارش آمده است حال آن

يابد اما در ديکتاتورھا  يط محيطی خود باشد و در چنين شرايطی تنھا استرس افراد افزايش میمراقب کالم خود و شرا

  .کنند گوی خودداری می تر از ديگران از راست شوند و به ھمين دليل راحت عوامل ديگر باعث کاھش استرس می

کنند که پايانی نيز  صور نمیدر اين شرايط است که ديکتاتورھا ممکن است تا آخرين لحظه بجنگند چرا که ھرگز ت

  .برای آنان وجود دارد
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گری قوی دارند، از نظر  گری و سرکوب که قدرت نظامی چنان اما نبايد اين نکته را فراموش کرد که ديکتاتورھا ھم

نشينی از قدرت بسيار ضعيف ھستند؛ به ھمين دليل آنان در عين دلبستگی به بقا، ھمواره از  شناختی برای عقب روان

  .کنند ابودی استقبال مین

در يک کنفرانس مطبوعاتی در اوايل انقالب از طرحی به نام ماھان پرده برداشته بود که  ساواک سئيمشاور امنيتی ر

، ديده ديده شدن تصوير امام خمينی در ماه. شد در آن با پرداخت پول به برخی روحانيون خرافاتی در بين مردم ايجاد می

  .ھا بوده است و شايعه خرافات  ديدن خواب شاه توسط يکی از روحانيون بخشی از اينشدن مو در سوره بقره،

در روزھای پرشوری که خمينی برای برای برخی مردم متعصب مذھبی و حتی برخی نيروھای به اصالح چپ 

يکی از  .شد احترام عجيبی داشتند، گاھی مسائلی با تحريک احساسات مذھبی مردم طرح می... ن حزب توده و.چ ھم

ھای زمستانی بود که ھر کس سعی   دی ماه، يکی از شب٢٤جمعه . ھا، ديده شدن عکس امام خمينی در ماه بود آن

گفتند که  دادند و می برخی با دست ماه را که قرص کامل بود، نشان می. کرد به زور چيزی را به ديگری نشان دھد می

  .عکس امام خمينی در ماه افتاده است

ديد، فقط با شنيدن اين حرف مدام صلوات  شان را نمی شان تا چند متر جلوی پای تر که سوی چشم  مسنبرخی افراد

 . شود دادند که عکس امام چگونه در ماه ديده می فرستادند و به ديگران نشان می می

شک ھمه ما بارھا آن  ما بی نام دارد، شايد اين واژه برای بسياری از ما آشنا نباشد، ا(Pareidolia) اين پديده پاريدوليا

  .ايم را شنيده

ديدن صورت مسيح بر روی نان تست، . ترين نوع آن است ھای پاريدوليا، پاريدوليای صورت شناخته شده از ميان نمونه

ھای پاريدوليای صورت  هللا خمينی بنيادگذار حکومت اسالمی در ماه، از مثال نمونه ايرانی آن رويت صورت آيت

 .ھا توجه شده است تر به آن اطر نمودھای مذھبی و عقيدتی بيشخ ھستند که به

، وقتی فضاپيمای ١٩٧۶در سال . ھای جنجالی اين پديده، ديدن صورت يک انسان بر روی مريخ بود يکی از مثال

برداری از سطح مريخ بود، تصويری را ثبت   که ناسا به مريخ فرستاد، مشغول عکسئی، اولين فضا پيما۶وايکينگ 

 .د که شبيه صورت يک انسان بود و به نام صورت مريخ شناخته شدکر

ھا مطرح بود و حتی برخی آن را  ھا، مجالت و کتاب فلمعنوان يک موضوع جنجالی در   سال به۵۵اين تصوير بيش از 

بود که گيری  در حقيقت اين تصوير تنھا و تنھا يک صخره بزرگ در حال شکل. دانستند نشانه وجود حيات در مريخ می

 .آمد نظر می ھای اطرافش شبيه فرعون مصر به با وجود سايه

در سال . پاريدوليا نه تنھا فقط به صورت يک پديده جنجالی و خرافی، که گاه در اقتصاد نيز نمود پيدا کرده است

ھا   توسط بانکشد،  می  به اين علت که در ميان موھای ملکه اليزابت شيطان خندانی ديدهئیھای کانادا ، اسکناس١٩۵٢

 .جمع آوری شدند

او نان تست را برای . ، دايانا دويسر، تصوير مريم مقدس را در نان تست خود ديدامريکائی، يک زن ١٩٩۴در سال 

 . ھزار دالر فروخته شد٢٨ ميليون بازديد داشت، در نھايت حدود ٧/١گذاشت و اين نان تست که نزديک  فروش

کند، ھمواره جنجال برانگيزترين نوع  تر به صورت پاريدوليای صورت بروز می يشجا که پاريدوليای مذھبی ب از آن

 .اند تر به بررسی اين پديده پرداخته پاريدوليا است، محققان بيش

تر از خداناباوران، تصاوير  در تحقيقی که در دانشگاه ھلسينکی فنالند صورت گرفته، نشان داده است افراد مذھبی بيش

 .اين موضوع در دانشگاه آمستردام ھم بررسی شد و نتيجه مشابه بود. بينند ا پيرامون خود میقديسان را در اشي
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شناس در يونيورسيتی کالج دانشگاه لندن که بر روی اين پديده مطالعه کرده، معتقد  دکترسونيا اسکات محقق عصب

 .بينند شان را در اشيا می است که افراد انتظارات

خانی و تيمش در دانشگاه ھاروارد، وقوع اين پديده در مغز انسان بررسی و مشخص شد  یدر تحقيق دکتر نوشين حاج

بپردازد و به ) تواند تصوير روی يک جسم باشد که می(  انسان گرايش دارد به سرعت به تفسير محرکئیکه سيستم بينا

 .شنود ا در صداھای پيرامون خود می رئیبيند يا پيام ھا  را در اشيا میئیھمين علت است که در يک لحظه او صور آشنا

شناختی  ای مشابه آن نيست، پاريدوليا يک پديده روان مسألهبه ھر صورت پاريدوليا به ھيج عنوان معجزه، عادت يا 

 .آيد وجود می است که در مغز و بر اساس اطالعاتی برخی افراد که در ذھن دارد، به

 و دو روز قبل از خروج ھميشگی شاه از ١٣۵٧ دی ٢۴ تاريخی که ئیاالعظمی شبيری زنجانی، از ماجر هللا خاطره آيت

  .کشور رخ داد

طبسی توليت، آقای ميرزا جواد آقا تھرانی، آقای ) واعظ(ای، آقای  در مشھد من، آقای خامنه: گفت اخوان مرعشی می

ما انکار .  ماه ظاھر شده استاالن عکس آقای خمينی در: گفتند. آشيخ علی فلسفی و آشيخ مھدی نوقانی در اتاقی بوديم

آميرزا جواد . االن پيداست و به زور ما را بيرون کشانيد! د ببينيدئيآقا بيا: آقای طبسی گفت. چنين نيست کرديم و گفتيم اين

من که چيزی : من به ماه نگاه کردم و گفتم. دانست اين حرف اصلی ندارد، از اتاق بيرون نيامد آقای تھرانی که می

من چيزی : آقای فلسفی گفت! کنی، نبايد ھمه چيز را انکار کنی تو ھميشه مناقشه می: آقای طبسی با تندی گفت. بينم نمی

َکه کلف توانم شھادت بدھم، ولی مثل اين ھای من ضعيف است لذا نمی چشم: ای گفت آقای خامنه. کنم حس نمی ھای ماه  َ

من عبا و : آشيخ مھدی نوقانی گفت. کنم که تفاوتی حس می ينتر شده است، يعنی مثل ا قدری بيش) ھای روی ماه لکه(

ھا اثر  که عالقه افراد در ادراک آن غرض اين. دھم  است يا خمينی تشخيص نمیئیبينم، ولی خو ای می عمامه

 )۶۶٩ ص، ٣. ای از دريا، ج جرعه: منبع( .گذارد می

فريب معجزه و غيره در  ھای مردم البته داستان. ه بودندچون پيامبران دارای معجز مطابق روايات بسيار، امامان نيز ھم

معجزه در اصل از عجز گرفته شده، به معنی عاجز کردن است، . طول تاريخ بشر به ويژه در اسالم مرسوم بوده است

 دھد و ديگران از انجام آن عاجز ھستند، به آن معجزه ای که از اوليای بزرگ رخ می بنابراين کارھای خارق العاده

  .درمان و امثال آن گويند، مانند زنده کردم مرده، شفادادن بيمار مبتال به بيماری بی می

دادند و موجب ايمان و اعتقاد مردم  اصل معجزه از پيامبران است که برای صدق نبوت خود، معجزه از خود نشان می

رعونيان يعنی معجزه عصا و يد چنان که قرآن از دو معجزه بزرگ موسی در برابر ف. شدند به توحيد و نبوت می

دو برھان از طرف ) عصا و يد بيضاء(ّفذانک برھانان من ربک؛ اين دو «: بيضاء، تعبير به برھان کرده و گفته است

ھذه «: و درباره ناقه صالح معجزه حضرت صالح پيامبر، گفته است) ٣٢سوره قصص، آيه ( ».پروردگارت می باشند

ٌناقة هللا لکم آية؛ اين شت  )٧٣سوره اعراف، آيه (  ».ای است ر الھی برای شما معجزهّ

شدند، و در قرآن معجزات مختلفی  متوسل می» معجزه«پيامبران به ويژه پيامبران اولواالعزم برای اثبات نبوت خود به 

رآن از معجزات پيامبران مانند نه معجزه موسی و مرده زنده کردن عيسی ذکر شده، و از غير پيامبران نيز در ق

  ...معجزاتی ذکر شده مانند معجزه عفريتی از جن و آصف برخيا و

ای برای خداست که خداوند آن را به کسی جز پيامبران و رسوالن و  معجزه نشانه: بر ھمين اساس امام صادق گفت

و گ  دروغئیگو گو از دروغ  راستئیگو کند، و ھدف از آن اين است که به وسيله آن راست ھايش عطا نمی حجت

 )٧٧، ص ١٢بحاراالنوار، ج ( ».شناخته شود
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ھنگامی که پيامبر از مکه به مدينه ھجرت کرد، در مدينه افراد بسياری آن : ھای محمد آمده است درباره معجزه

 است، بر مأمورشتر را آزاد بگذاريد که از سوی خدا «: حضرت را به خانه خود دعوت نمودند، ولی آن حضرت فرمود

، سرانجام شتر بر در خانه ابو ايوب انصاری نشست، در خانه ابو ايوب، »جا می روم که نشست، ھمانای  در ھر خانه

مادر به استقبال پيامبر شتافت، در را گشود و . کردند، مادرش نابينا بود ھا دو نفری زندگی می تنھا مادرش بود و آن

به او ) ص(پيامبر» ديدم؟ را می) ص(سول خداافسوس و صد افسوس، کاش چشم بينا داشتم، و چھره نورانی ر«: گفت

 .را مشاھده کرد) ص(دم او بينا شد و جمال دل آرای پيامبر مرحمت کرد دست بر چشمان او کشيد، ھمان

ابو ايوب شخص فقيری بود، جز يک بزغاله و يک من جو، چيز ديگری نداشت، ھمان بزغاله را ذبح کرد، و از آن يک 

ه کمک ديگران آب گوشتی فراھم کردند، ھمه مردم مدينه را دعوت نمودند، مردم دسته دسته من جو، نان فراھم نمود، ب

غذا به ھمان وضع اول باقی می ) ص(رفتند، در عين حال به برکت وجود پيامبر می آمدند و از غذا می خوردند و می

ت، و با شور و شوق، گواھی به آن بزغاله زنده شد و برخاس» به اذن خدا برخيز«: فرمود) ص(ماند، آنگاه پيامبر

 )٢٠، ص ١٨ و ج ١٢، ص ١٩بحاراالنوار، ج ( .داد) ص( خدا و رسالت پيامبرئیيکتا

  .با اين حساب ديده شدن تصوير خمينی در ماه، ادامه ھمه ھمين خرافات ھزاران ساله است و تازگی ندارد

  

و » ارسطو سعيد« فرانسوی است که توسط  نويسنده» فرانسواز سيرونی « ، نوشته»درمان: شکنجه گر و قربانی«کتاب 

  .دھنده و در عين حال آموزنده است به فارسی برگردانده شده است بسيار تکان» فروغ احمدی«

شود که  عنوان يک عامل سکوت بررسی می  کتاب بهشکنجه، در اين«: نويسد مترجم در سرآغاز اين کتاب می

در » .کوشد آن را در مغز قربانی شکنجه به کار گذارد تا او را از گروھی که بدان وابسته است، جدا کند گر می شکنجه

  .مورد توجه قرار دارد» عملی«بلکه به صورت » علمی«صورت  اين کتاب شکنجه نه به

در اين بخش . نام دارد» جه، برای به حرف وا داشتن يا برای خفه کردن؟شکن«فصل اول اين کتاب ھشت فصلی، 

نويسنده در . پردازد ھا می خوانيم و نويسنده به بررسی و تحليل آن شود را می  که در شکنجه به کار گرفته میئیھا روش

درونی، به تحليل فصل دوم نيز به ھمين امر پرداخته و اين بار با تلفيق روانشناسی بالينی و موضوع شخصيت 

 .پردازد می» ھای شکنجه روش«

ھای ناشی  ی درمان اختالل ، عنوان فصل سوم است که به تاثيرات شکنجه و شيوه»ھای ناشی از آسيب درمان اختالل«

 .از آن پرداخته شده است

سی شکنجه و آزار و درمانی قربانيان شکنجه، روانشنا توانند به موضوعاتی چون روان خوانندگان اين کتاب به خوبی می

تاثير «تری پيدا کنند که به ھمين جھت نويسنده در فصل چھارم به  ناسی آن تمرکز و آگاھی بيش ھای روانش چنين جنبه ھم

گيرد تا  کار می  که در حين شکنجه بهئیکارھا گر راه به اعتقاد نويسنده در اين فصل شکنجه. پردازد می» گر شکنجه
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اند و امروزه   که از ديرباز به صورت سنتی وجود داشتهئیھا  سکوت کند و به عنوان وسيلهقربانی شکنجه را وادار به

گاه که تمام تار و پود قربانی شکنجه برای بيرون  کند و آن شود، برخورد می برداری می ھا بھره به شکلی علمی از آن

 .رسد گيرد، قربانی به آرامش می میدرمانی قرار  گری که در درون وی جاخوش کرده است مورد روان کشيدن شکنجه

گر و قربانی به واکاوری  اين فصل با پرداختن به مسائل شکنجه. نام گرفته است» تظاھرات آسيب«فصل پنجم اين کتاب 

گر درون يک بيمار   راه روان درمانی برای يافتن شکنجه ی يک نقشه پردازد و به مثابه گر و قربانی می روابط شکنجه

 .رود پيش می

گر به يک بيمار شکنجه پرداخته  در اين فصل نويسنده به نقل سخنان شکنجه. است» جان بدر برده«عنوان فصل ششم 

اگر او جان بدر ببرد، . ای برجای نماند دانيم چگونه عمل کنيم تا نشانه او از درون شکسته خواھد شد، زيرا ما می«: است

 »…موش نخواھد کرد را که برای جسارت خود پرداخته، فرائیھرگز بھا

 .شوند گر تبديل می طور در درون خود به يک شکنجه پردازد که چه می» گران سخت شکنجه«در فصل ھفتم نيز به 

پرداخته شده است که به مسائل »  شکلتغييردرمان، پايان «ھای درمان شکنجه با عنوان  بخش پايانی کتاب به روش

 .پردازد ناسی می روانش

 کار عملی بالينی است که از جمعيت حمايت از قربانيان فشار سياسی در تبعيد و سپس در مرکز  يک اين کتاب نتيجه

پريمولوی، که يک مرکز درمان قربانيان شکنجه و تجاوز سياسی است، در پاريس آغاز شد و پس از آن نيز در مراکز 

 .دانشگاه پيگيری شد

مندان و خصوصا  تمامی عالقه شود به ر ايران محسوب میھای ناياب د مطالعه اين کتاب که در حال حاضر از کتاب

 .شود فعالين سياسی، زندانيان سياسی جان بدر برده و فعالين حقوق بشر توصيه می

داند که   می  تعمدی شکنجه را ھر حالت سر برد، ھا در پاريس در تبعيد به روانکاو اھل اروگوئه که سال مارچلو ويگنار،

  .ھای قربانی، نابود و از ھويت و شخصيتش خالی شود رود تا باورھا و آرمان ر میای به کا در آن ھر شيوه

ھر : شود گونه تعريف می ،اين١٩٨٤ی يکم کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد  بر اساس ماده چنين شکنجه ھم

 آن ھم برای اھدافی چون  آن و تعمدا درد و رنجی شديد، خواه جسمی يا روحی، بر فرد اعمال شود، عملی که به واسطه

گيری از او يا از يک شخص ثالث، يا با ھدف تنبيه او به دليل انجام عملی که او يا شخص  کسب اطالعات يا اعتراف

، و )به انجام کاری( ثالثی مرتکب شده، يا مظنون به ارتکاب آن است، يا با ھدف ارعاب و واداشتن او يا شخص ثالث

ھر نوع؛ به ويژه ھنگامی که چنين درد و رنجی از سوی يک مقام يا فرد ديگری، برخوردار آميز از  بنابر داليل تبعيض

شکنجه شامل درد و رنجی نيست که صرفا . از سمتی رسمی يا به تحريک، رضايت يا قبول وی، اعمال شده باشد

  .ھا باشد منبعث از احکام قانونی يا ذاتی اين احکام يا بخشی از آن

 اعمال ھر گونه اذيت، آزار و رفتار غيرانسانی ١٩٨٧ای در سال  نامه ن، سازمان ملل متحد در قطعپس از اين کنوانسيو

ای با ھمين نام، خواستار پيوستن کشورھای جھان به معاھده منع  نامه و بشری را محکوم کرد و در منشور قطع

   .در سرتاسر دنيا شد) ھای دولتی مخصوصا شکنجه( و مجازات و پيگيری عوامل شکنجه) UNCAT( شکنجه

ھای جسمی نيست و بسياری از کارشناسان، آثار  تر از شکنجه ھای روانی يا سفيد کم توان گفت که آثار شکنجه می

ی  ا نشانه دانند؛ به اين معنا که در اين نوع شکنجه پس از اعمال شکنجه، تر می تخريبی آن را برای فرد و جامعه مھلک

گر را به اھدافش برساند و بر جسم و روان  تواند شکنجه ماند، ولی می جه باشد بر جای نمیی شکن دھنده فيزيکی که نشان

  .قربانی، که از ھم جدا نيستند، تأثير عميق داشته باشد
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چنان که  شود، آن شناخته می» مجاز«ھای مختلف   جاست که چگونه شکنجه در حکومت  اساسی اينسؤالاما 

آيا چنين افرادی .شمارد ھای مختلف می وطن و آرمان ، خلق بلکھخدمتبه خدا، »مجاز«عمل خود را نه تنھا  گر شکنجه

که  سياسی و ايدئولوژيکی،  نظام اجتماعی، که مطالعه شوند يا اين گر می ھای بالينی و روانی شکنجه تنھا به دليل بيماری

ای از جانيان را در کنار ھم  می که زنجيرهتری دارد، سيت دھد، برای فھم اين رفتار اھميت بيش شکنجه را مجاز جلوه می

قتل، ترور و جنايت دريغ  حکومتی مشخص از اعمال ھيچ شکلی از شکنجه، دھد تا برای استقرار يا تداوم  قرار می

ھای بازجو  قربانی را به پذيرش خواسته و محق بدانند که با اعمال فشار زياد جسمی و روحی،» مجاز«نکنند و خود را 

  ميان بد و بدتر وادارند؟و انتخاب 

رسد که آموزش و تربيت و  نظر نمی آيند، ولی به گر به دنيا نمی ھا شکنجه شناسان معتقدند انسان بسياری از روان 

خو تربيت کند که از رنج ديگری برای رسيدن به  تواند انسانی چنان درنده ا عواملی باشند که میشوی مغزی تنھ و شست

شناسی شکنجه نگاھی گذرا وقتی به مجموع نظريات پيرامون روان. ھدف يا مقصدی استفاده کرده و از آن لذت برد

ای تربيت کرد، توان جانيان زنجيرهش میسان دست يابيم که تنھا با آموز  يکتوانيم به اين نتيجهاندازيم نمیمی

 در ۶٧سال  ھای گاز کرده و يا در   اتاق ھای مرگ روانه کارانی که قادرند ھزاران ھزار انسان را در اردوگاه جنايت

  .تر از يک ھفته ھزاران انسان را به دار آويزند حکومت اسالمی ايران در کم

طور از  طور مستقيم در سرکوب، شکنجه و ھمين افرادی که به :نويسد می» گری آناتومی ويران«در کتاب  اريک فروم 

کنند، دچار انحراف شخصيتی ھستند و يا اين که در کودکی از کمبودھای  ھای ديگر شرکت می ميان برداشتن انسان

و در بخش » ستمدرنيته و ھولوکا« اما در مقابل، زيگمونت باومن در کتاب. اند ھای تربيتی رنج برده ئیعاطفی و نارسا

ھا برای توضيح ھولوکاست به  دانند که اولين تالش امروزه ديگر ھمه می«: نويسد می» شناسی پس از ھولوکاست جامعه«

رخ  ھای جدی اخالقی  ئیمثابه جنايتی که به دست جانيان مادرزاد، ديگرآزاران، ديوانگان يا ھر نوع آدم مبتال به نارسا

 که مجوز شکنجه و جنايت را صادر ئیھا در واقع وی به محيط، آموزش و انگاره» .د نشده استئيداده ، در عمل تأ

ھا در نظر گرفته و  کند، يعنی نقشی که ساختار قدرت از طريق آموزش افراد مستعد جنايت برای آن توجه می کند  می

  ھای تو در تو و پيچيده ند که حلقه بيافرينئیھا توانند انسان توان گفت، حاکمان می به عبارتی می. دھدرا آموزش می آن

ِافرادی که با انواع و اقسام امکانات و به داليل و عقايد گوناگون و نيز در سايه حمايت  نظامی جنايتکار را شکل دھند، 

توانند شخصيت يک انسان را ويران کنند و حتی او را با  ھای روحی و روانی می کامل سيستماتيک با اعمال شکنجه

 اطالعاتی و حتی وادار  تواند تخليه اگرچه ھدف می. شوی مغزی داده و در خدمت خود بگيرند و سازی شست ھدف تواب

   . عليه خود نيز باشدئیگو کردن به دروغ

البته نقش آموزش را ھم نبايد . بايد سالمت روان و حتی فيزيولوژی مغز را ھم سنجيد گر  برای تحليل شخصيت شکنجه 

  . کم گرفت دست

در ارتکاب جنايت توسط نيروھای امنيتی در کشورھای گوناگون به اين افراد » آموزش سياه«ته آليس ميلر، گف به

بر اساس اين نظر، برای آن که فردی . توانند شخصيت متھم و حتی ملتی را از درون خالی کنند دھد که می مھارتی می

دھد که از  آموزشی که در نھايت به او قدرت می. اثر شودگر تبديل شود بايد از تعليم و آموزشی ويژه مت عادی به شکنجه

  .آميزی دريغ نکند ھيچ عمل خشونت

رود که فرد مورد نظر فرو ريزد و برای رسيدن به اين ھدف از انواع و اقسام   پيش میئیگر تا جا بازجو و يا شکنجه

بازجو بر اساس شخصيت افراد و . ر بگيردکند تا متھم کامال در دست بازجو قرا ھای فيزيکی و روانی استفاده می روش
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گويد، تھمت  ترساند، ناسزا می کند و تا سر حد مرگ می تھديد می: برد ھای مختلف بھره می  از روشئیاھداف بازجو

  .رود دھديا با تشويق،تلقين وجدل پيش می ِکند، اعدام نمايشی ترتيب می ی قربانی را تھديد به مرگ می زند و خانواده می

 بلندمدت و محروميت از درمان و امکانات بھداشتی از ديگر  ھای انفرادی ھای شبانه، حبس ئیِابی طوالنی، بازجوخو بی

   . استئیترفندھای بازجو

ای ثابت قربانی را نگه دارد و حتی   تکراری بپرسد، در نقطهسؤالھا  تواند با خشونت رفتار کند، ساعت گر می شکنجه

 پر از کينه ئیرفتارھا گری ببيند و لذت ببرد، ِفاده کند تا خرد شدن متھم را در فرآيند ويرانگردان است از داروھای روان

که  ِھا و بيماری روانی بازجو، بلکه حاکی از بازی او در نقشی است   تمايالت سرکوب شده، عقده دھنده نه تنھا نشان که

  .اند پريش به او سپرده حاکمانی بيمار و روان

شناس فرانسوی،  فرانسوا سيرونی، روان کند که   خاصی پيروی می گر نيز از رويه جهمراحل آموزش شکن

ھا دست مراحل مختلف اين آموزش. گويد به تفصيل از آن سخن میشناسی شکنجھ روان :جالدان و قربانيان کتاب در

از جمله  . ھبر استوچرای فرد مستعد از دستور مافوق ويا ر چون کمی از شکنجه ندارد و ھدف از آن اطاعت بی

ِجمعی مبتنی بر نظام  کند جدا کردن اين افراد از خانواده و آموزش زندگی دسته مواردی که سيرونی به آن اشاره می

قربانيان  . مراتبی است تا فرد خود را دارای رسالتی بزرگ بپندارد که برای تحقق آن مجاز به اعمال شکنجه است سلسله

 دست به گريبان خواھند بود و به گروھی بيمار ئیھا با پيامدھای چنين رفتارھا ی ناگزير سالھای سياس اين افراد و نظام

  .اند شھرت يافته» نسل سوخته«تبديل خواھند شد، گروھی که در ايران به 

ن روش بر روی يدر ا. نشياول،استفاده از گز. گران عرصه خشونت جمعی وجود دارديسه نوع آموزش برای باز

 چون یک گروه تخصصيجاد شده وی را وارد يبا استفاده از رعب و وحشت ا. شود نده کار میيگر آ ت شکنجهيھو

 را ھم مورد شکنجه پوليسقای جنوبی حتی بعضی از افراد يگونه در آفر نيا. کنند نظامی می ا شبهيھای نظامی و  گروه

ان مأمورا در مدارس تخصصی ياسان سازمان سشن ن روانيچن ھای فراری و ھم ن، نازیيی التامريکادر . اند قرار داده

  . ت کردنديفن شکنجه ترب

کی به اعضای حساس بدن، به اعضای يشوک الکتر: شود ر میيل و تکثيھای شکنجه تکم ستم ابزارھا و فنيدر قرن ب

ده يکی کشيبر روی سر قربانی پالست. ھا ا دندانيھا، در پرده گوش، بر روی زبان  تناسلی، در مقعد، در نوک پستان

شود  ھا بسته می ف چنان محکم بر روی چشميبند کث ک چشمي. شود ن که خفه شود دوباره برداشته میيشود که قبل از ا می

شود الکترودھای کوچک  ا قربانی مجبور میيزند ير نمک در حلق قربانی می. روند ھا در جمجمه فرو می که حدقه چشم

ای را در لباس قربانی  ا گربهيکنند  با رنده کمر قربانی را رنده می. بسوزانندقورت دھد، تا معده و دستگاه گوارشی را 

له يا ميکنند  یھای قربانی را له و لورده م ضهيب. پاره کند کنند، تا گربه تن قربانی را پاره اندازد و به آن برق وصل می می

اندازند  ھا می  مملو از حشرات موذی و موشئیھاواريبدن لخت و عور قربانی را در د. کنند  ا مقعد قربانی میيدر واژن 

شود،  ان میيشود که باعث رعشه و ھذ ق میيبه قربانی مواد مخدری تزر. برند ا قربانی را برای اعدام مصنوعی میي

  . ن که ردپاھای ظاھری برجا بگذارنديبدون ا

تواند  کی میي، ھر حالت، حرکت و تحررا ھر قسمت از بدنيز. کند اه میيھا صفحه را س فھرست فنون شکنجه مدرن ده

ا مرگ مطرح بود، ھمه يقت ي حقمسألهاگر واقعا . شناسد روح ابتکار مرز نمی. منزله آماج حمله شکنجه استفاده شود به

  .گری است رانيل ويشگاه تخيشکنجه آزما. کند ک سره نمیياما شکنجه کار را . نظر کردن بود ھا قابل صرف نيا

رود  ک ابژه کار، که با آن شکنجه ور میيک تکه گوشت زنده، در يکند، در  ک اندامواره بدل میيشکنجه شخص را در 

 . برد و در حاالتش خودکامانه دست می
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کنش . گرداند اش بازمی ت محضياز، به سوژه درددھنده، قربانی را به جسمانيگر با ارتقای خود به صاحب امت شکنجه

ھای جسمی  کند، واکنش  نمیتعيينش يچ معنا و جوابی را از پيخشونت ھ. شود  مینيق اعمال فنی جانشياجتماعی ازطر

. شوند کار انداخته می رکی و بازدھی بهيکند که طبق قواعد ز  استفاده میئیھا و از دستگاه. کند ش میيرا حساب و آزما

ھای  شوند، روش کار برده می  بهنواختی کيھای جاافتاده با  روش. ت استيدان فعاليک ميشکنجه کار و کاردستی است، 

ن يسازوکار سرد علت و معلول جانش. خورند صبرانه، با شوروشوق اختراع و کشف محک می د با عالقه بیيجد

  .شود چارچوب اجتماعی معنای متقابل می

کند   باز میخشونت درون قربانی شکنجه را. کشاند اد میيکند و قربانی شکنجه را به داد و فر ھا را باز می خشونت زخم

کند، درد  درد می» گریيد«کند، و از جھان درون  خشونت زبان درد را خفه می. تا بتواند خودکامانه آن را تصاحب کند

اد کردن صدا و ين مثل کم و زيا. دھد  میتغييرت و عذاب را يزان آزار و اذيد خود، ميد گر،به صواح شکنجه. کشد می

او انسان را تن خاموش . جاد کند و از درد بکاھديتواند ھم زمان درد ا  میعامل شکنجه. روشن و خاموش کردن است

 بر روی صورت ئیمتکا. کند کند و درھمان حال بازتابش را سرکوب می کند، درد را چون نماد قدرتش اشغال می می

دھان قربانی فرو ک از مدفوع در يسه پالستيا کيک گلوله آھنی يبندد،  دھد، چشمانش را می قربانی شکنجه فشار می

عامل شکنجه . گذارد و را با صدای بلند روشن میيا راديکند  در کنار سر قربانی موتور پر قدرتی را روشن می. کند می

ند، اما نعره و يخواھد درد را بب گر می شکنجه. ديربا ما و اشاره را ھم از قربانی میين اياد قربانی، آخريبا خفه کردن فر

ان ي و بئیکند، راه بازگو کوب می خين جھت قربانی را در درون خود مياو به ھم.  را نشنودخراش قربانی ضجه گوش

. کند ستد و از نو شروع میيا چ احساسی آن کنار میيھ شکنجه گر بی. برد ن میياد را از بيسازد و فر وی را سد می

 از انسان در خود ئیزدا تيشخص. اردک نديدئولوژيم ايا تعاليده يچيش پي آراتغييراز به ياخالق ناشناسی قدرت ن

د و تامل او را يترد. دھد ، که جالد با آن کارش را انجام مییتفاوت ن روی است بیيازھم. کارھای شکنجه نھفته است راه

کند، شکنجه برای عامل شکنجه  ما و اشارت انسانی را از قربانی سلب میي و ائیازآن جاکه شکنجه توانا. دھند تکان نمی

 . نداردامدیيپ

فقط . خته شوديشه الزم نيست خون رين منظور ھميبرای ا. روی مقاومتش را درھم بشکندين نيخواھد آخر گر می شکنجه

ا او را ي. فتديند که از رمق بيقدر کالغ پر بش او را وادار کرد آن. ستديھا سر پا با کافی است قربانی را مجبور کرد ساعت

قدر درد  حالت اجباری بدن ھمان. ديتوان نشست نه دراز کش  و دراز است، که نه میقدر بلند در سلولی حبس کرد که آن

ه يکند عل چند صباحی قربانی تالش می. کنند جاد میيھا درد ا ن دستگاهيکند که ھوشمندتر جاد میيعضالنی و استخوانی ا

اما با .  عضالت بدنش را شل کنداين طرف به آن طرف منتقل کند يحالت اجباری بدن مقاومت کند، وزن بدنش را از ا

کوبد تا  چنان درھم می درد او را آن. اندازی ندارد ش چشميه بدن خويمبارزه عل. مانند اثر می ھا بی ن سعیيگذشت زمان ا

مه يانسان را از وسط دو ن. کند ت نمیيھای ظاھری کفا شکنجه به زخم. قربانی شکنجه از فرط خستگی درھم بشکند

  .شود ار شکنجه میين دستتن قربا. کند می

کند خود را  و قربانی را مجبور می. کند خشونت، اراده و جان را نابود می. کند اس میيھراس، قربانی را دچار دلھره و 

 . ر سازديادش، ترسش، التماسش برای عفو خوار و حقيق فرياز طر

بدن لخت و عور . کنند کنند و شکنجه می ور میاش را لخت و ع زنند، آلت تناسلی ش را میيکنند، موھا قربانی را لخت می

شکنجه با رغبت تمام بر ابژه کار بسته شده انجام . حرکتی محض نگاه داشته شود شود تا در بی ده میير کشيبه زنج

ر يقربانی تحق. نھد طان تماشاگران میيگذارد و قربانی را در معرض نگاه ش ش میيشکنجه درد را به نما. شود می

گر است؛ خرسندی برخورداری از  ه غرور شکنجهيترس و شرمش ما. رديگ ورد طعن و طنز قرار میشود و م می
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ن لذت را تا حد امکان زنده نگاه يکند تا ا غ نمیيچ کوششی دريبرد و از ھ گر از آن لذت می خشونت کامل، که شکنجه

  . دارد

وب تنھا قادر است آه و ناله يعضو مع. ف کننديصزی را تويتوانستند چ ست که میيشکل کلماتی ن گر بهيصدای قربانی د

  .اد کنديو فر

رون ينه تن دردمند بيآورد، آن را از س د میياد پديخشونت فر. گر ندارديت را ھم ديقربانی حتا توان زبان شکوه و شکا

ر بلندتر بر سر او گ تر خاموش شود، شکنجه شياما ھرچه قربانی شکنجه ب. گرداند کشد و بالفاصله آن را به آن بازمی می

گر با نابودکردن زبان قربانی، فضای زبان را  شکنجه. رديگ  میسؤالر رگبار يکنفس زيکند،  د میيزند، او را تھد داد می

  .شود که حاال زبان و صدا دارد گانه کسی میيدھد، وقتی  و او خودش را گسترش می. کند اشغال می

توان خشونت را  قطعا می. کند له استنطاق است ابطال میيک وسي و فقط ن تصور را که شکنجه فقطيسازی زبان ا رانيو

ا يای را امضاء کند  ش نوشته شدهيد کاغذ ازپياما اغلب او فقط با. دي کشئیقطع کرد و قربانی شکنجه را به اطاق بازجو

ک يشوند تا پرده از  شکنجه میگاه  ھا گاه و بی قطعا، انسان. شود د کند که در دھان او گذاشته میئيزی را تايکالم چ بی

توان داشته  چ اطالعاتی نمیيھا ھ گر واقف است که آن ن که شکنجهيشود، باا قدر انسان شکنجه می اما چه. راز بردارند

ھا  قدر انسان داند؟ و چه زھا را میيگر ازقبل خيلی چ ن که شکنجهيشود، باا ھا خشونت می قدر در مورد انسان باشند؟ چه

ز برای اعتراف کردن يچ چيزی را اعتراف کنند که جالد ھم از آن مطلع است، که ھيشوند تا چ لگد له میر مشت و يز

 و ئین که قربانی مورد بازجويا. چ انسجام ضروری وجود ندارديان اعتراف به گناه، راز و شکنجه ھيوجود ندارد؟ م

ک ي ئیقت بازجويدر حق.  واقعا مھم استست که پاسخ ویين معنا نيوجه به ا چيرد، به ھيگ بازپرسی قرار می

ن حال فشارھای اخالقی را وارونه يدھد و درع ای از حقانيت می سازی حساب شده است که به شکنجه ھاله صحنه

ت خودش يقت است و قربانی درنھايروی کمکی حقيک نيآورد که شقاوت فقط  وجود می ن توھم را بهي ائیبازجو. کند می

د به يچه را که بر سرش آمده است با کند، پس آن چون او با لجاجت سکوت می.  سرش آمده است است که برئیمقصر بال

. اج ندارنديل قوی احتيگران به دال ست که شکنجهين معنا نين به ايا. سازی اخالق است ن واژگونيا. سديپای خودش بنو

سکوت . دينما ھا مانند عنادورزی می ای آناما سکوت بر. دھند ح انجام میيھا کارشان را بدون ھرگونه اجبار توج آن

 .سازد تر می ھا را ساده کند که کار آن ت میيتی را تقويخشم و عصبان

ت و يتر آزار و اذ شيھر چه سکوت کند، ب. ک تله بدون راه فرار استي ئین حال، برای قربانی شکنجه بازجويباا

تر شکنجه  شين جھت ھم بيکند، و به ھم اعتبار می بیعنوان خائن  اگر حرف بزند، او خودش را به. شود شکنجه می

کسی که . دھد ارزش و پست بودن خود را نشان می اش، اعتقاداتش، او خود بی ش، خانوادهيانت به رفقايبا خ. شود می

اه گران گ ن کار، شکنجهيبرای ا. زنديکند به مبارزه برخ جاد میين توھم را ايگران ا کند، در شکنجه مدتی مقاومت می

ھا درجه آزار و عذاب را باال  اما اغلب آن. کنند گار تعارف میيک سيشوند، به او  برای او ارزش و احترام قائل می

 حس داوطلبی و ئیبازجو. شود ق عوض نمیين طريت از ايچارچوب وضع. اش را بشکنند برند، تا سرانجام اراده می

شانی قربانی مھر خائن را يبر پ. ستيع نيز ارعاب و تطمز جيچ چيکند، درحالی که ھ ن میيسان بودن را تلق کي

 .ان سرسپرده استمأمورچه دست يدفاع و ناتوان باز کوبد، درحالی که او بی می

کی و تھاجم يزيان حمله فيک شباھت ساختاری وجود دارد ميبه واقع . ست، بلکه ابزار شکنجه استي ھدف نئیبازجو

شود،  ھا تمام نمی سؤال.راستيناپذ ر، آشتیيناپذ اپی و خستگیيدن پي است، پرستسؤاالای از  رهي زنجئیبازجو. زبانی

 کردن مثل چاقوی سؤالوقفه به چه معنا است؟   کردن بیسؤالن يا. شوند گاھی با نعره ده میيگاھی با صدای آھسته پرس

 را لخت و افشا ئیبانی بازجوبرد، تا قر رود و می تر در بدن فرو می قي عمسؤالبرد، با ھر  بدن را می. جراحی است
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فحش . شود وقفه تکرار می  بیئیبازجو. کند تکه می  قربانی را تکهئیبازجو. رون بکشديکند، تا ھمه اطالعات را از او ب

ابی ين اساس ارزي انجام دھد، فقط بر ائیھر کاری ھم فرد مورد بازجو. رممکن استيا نقش بازی کردن غيو ناسزادادن 

 شکنجه را یھا قربان آن. شود ت تازه میسؤاالشه موجب يسکوت کردن ھم. ا نهيدھد   جواب میؤالسا به يشود آ می

بازجو خود . کنند ھای خود را عوض می ستگاهيکنند، ا دور تا دور او را از ھر طرف محاصره می. کنند محاصره می

ش بسته است، ي دست و پائید موردبازجودرمقابل، فر. کنند تش قربانی را محاصره میسؤاالکند اما  آزادانه حرکت می

رزمانی يدرحالی که زبان قربانی د. ھای شکنجه ھستند ت بازجو، حمالت مداوم، سالحسؤاال. تواند بخورد تکان نمی

 .له خشونت شده استيک وسيگر به  ران گشته است، زبان شکنجهيو

جا ثبت نشده است،  چيکشد که ھ ا به محلی میاو ر. کند ر و اشغال میيشتن و جھان قربانی را تسخيخشونت، بدن، خو

 که ئین، راھرو، سلول، درھايرزميز: ھای دشمن اند زھا سالحيھمه چ. کس وجود ندارد به او کمک کند چي که ھئیجا

ھای خون، تخت چوبی با  وارھای سرد و نمور با لکهيشوند، تا زندانی را در ترس و وحشت نگاه دارند، د باز و بسته می

 ...ای چرمی وھ تسمه

دفاع و  بی. ز ندارد که بتواند مالکش باشد، مال خودش بنامديچ چيئی محروم شده است، او ھيقربانی از ھر ش

کی مطلق، يھا، روزھا، در تار ساعت. ستيتر ن  ملموسمسألهن يجا ا چيھ. ر، او به قلب سپاه دشمن زده استيپذ ضربه

کی يدر تار. دادیيچ رويبسته بر صندلی، بدون درک عاديو بدون ھر، با دست و پای يناپذ خش و خش دائمی و قطع

ر به او حمله يناپذ گردد، سردردھای تحمل اش مختل می ت مغزیيدھد، فعال نواخت انسان تعادل خود را از دست می کي

  .رنديگ وانه شدن او را فرامیيان، ترس از ديکنند، ھذ می

ھنگامی . کند دان آگاھی را اشغال میيدرد سرتاسر م. طلق و ممتد استدرد حضور م. کند ران میيشکنجه زمان را ھم و

شکنجه با . رديگ دی او را فرامیيگردانند، ناام کشند و به سلول برمی ن میيکه نعش زندانی را برای استراحت روی زم

 ناھارشان را گذارند، گار بر لب میيان شکنجه سمأمورھنگامی که . دھد ان خشونت و استراحت مانور میيرکی ميز

 ئیاز دور صداھا. روند، قربانی شکنجه آش و الش در سلول افتاده است دای بعد مرگ میيا سر وقت کانديخورند  می

کشد، اما ھنوز  او انتظار می. دھد ھا در راھرو می شنود، درد ادامه دارد، با ترس و لرز گوش به صدای پای چکمه می

چ نور و يھای متمادی، چند روز، ھ او تک و تنھا در سلول افتاده است، ساعت. زی در انتظار او استيداند چه چ نمی

 .ست که گذشت زمان را نشان دھدي نئیروشنا

در . شکنجه جاودانی است. چکد  از عقربه زمان خون میئیگو. کند گر گذشت زمان را حس نمیيگذرد و او د مدتی می

چ تمنا و يا جای تعجب است، که قربانی شکنجه ھيآ. ابدی استن يلعن و نفر. ت جھنم واقع استيقت رواين امر حقيا

  ز زود تمام شود؟ين ندارد که ھمه چيجز ا  بهئیآرزو

. کند تر می عيکند و قلمروش را وس گاھش را محکم میيشکنجه جامأموردرمقابل،. شکنجه استمأمورروزی يرانی، پيو

تر  گر بزرگ تر و جھان شکنجه ند، جھان وی کوچکتر قربانی شکنجه را به اسارت بکش شيھرچه درد و انزوا ب

. کنند تش در اعماق درون قربانی شکنجه رخنه میسؤاال شکنجه کامال بر اوضاع مسلط است، خشونتش، مأمور. شود می

، »گریيد«دن ياو با به تباھی کش.  شکنجه ارباب تن و روح، زمان و مکان، مرگ و زندگی قربانی شکنجه استمأمور

. بخشد شتن خود تحقق میيت کردن قربانی شکنجه، به خويثيح او با بی. سازد گرانه خود را شکوفان می رانيوکل انرژی 

. حدومرز ھستند لش بیيافتد، قدرت عمل و قوه تخ لش به کار میيتخ. نھد  شکنجه مرزھای خود را پشت سر میمأمور

ای انجام  سردکننده ز که کارش را با خشونت دلين شکنجه مأمورن يتر احساس حتا بی. ستيچ سنگی بر سر راه او نيھ

او با پاھای گشاده بر روی . ندينش اش می خند کودکانه بر روی چھره لب. ستيشتن نيطلبی خو ن توسعهيدھد، فاقد ا می
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 کتک مأموربدن . فه استياو با روح و روانش مشغول انجام وظ. ال، متمرکزيخ ستاده است، با حالت جدی، بیيقربانی ا

درحالی که درد . فتديدارد که از رمق ب او تنھا ھنگامی دست از زدن برمی. کتک در تب و تاب حرکت مستقل است

دھد، او با تمام   خود را از دست نمیکنترول. کند  شکنجه مستقل عمل میمأمورکند،  تکه می قربانی شکنجه را تکه

خشونت حس . خواھد ان دھد، و نه میيتواند به شکنجه پا او نه می. افته استيشتن خود را ياو خو. حواسش مشغول است

 .کند ک انسان باارزش میيل به شقاوت او را يم. کند ک وحدت بدل میيدھد و او را به   به او میئیرھا

چه را که مقاومت  تر ھر آن شيرد، ھر چه او بير مشت و لگد بگيتر کتک زن بدن قربانی را ز گر ھر چه سخت شکنجه

ھا باز  ادزدن ھم ندارد، چشميرسد که حتا نای فر  میئیجا قربانی به. ديآ اری میيتر ھش عيو لورده کند، سرورزد له  می

رون بکشد، اما بدن يز را از زبان او بيخواھد ھمه چ گر می شوند، تا لحظه آخر شکنجه ھا از ھم باز می شوند، لب نمی

گر ھربار قربانی را به  شکنجه. رود از حال می. افتد ت اغما میشود، به حال شکند، نفس تنگ می شود، درھم می م میيتسل

جان را به باد مشت  او بدن بی. ديآ ن کار از دست او برنمیياما حاال ا. آورد ھوشی و اغما به ھوش می زور از حالت بی

 خشونت با نابودکردن .ده استيفا زند، اما بی شکنجه بر سر او داد می. دھد رد، بدن اما واکنشی نشان نمیيگ و لگد می

ت يک انسان را تا سرحد مرگ آزار و اذي که ئیھا ل است، که انسانين دليھم به. کند ش، خود را نابود میيابژه خو

 .گردند ک قربانی تازه میيدنبال  کنند، بالفاصله به می

ٔوه بزرگ شکنجه جسمانی و توان به دو گر ھا اشاره شد را می ھای گوناگون شکنجه که در باال به اختصار به آن شيوه

  .گذارند از يکديگر متفاوتند شکنجه روانی تقسيم نمود که از نظر اھداف و ھمين طور تاثيراتی که بر زندانی باقی می

برند و دليلش نيز اين است که در اين نوع از  را عموما به معنای شکنجه روانی بکار می» شکنجه سفيد«اصطالح 

ھای روانی  در معنای دقيق ترش به آن دسته از شکنجه» شکنجه سفيد«با اين حال . ماند یشکنجه اثری بر بدن باقی نم

، موجبات اختالل در سيستم ادراک را فراھم ) sensory deprivation(ّشود که با ايجاد محروميت حسی گفته می

تر  تر و دراز مدت ر، شديدت ٔعوارض روحی کوتاه و دراز مدت شکنجه سفيد از سلول انفرادی بسيار عميق. آورند می

  .است

در دانشگاه معروف ) Donald Hebb ( دونالد ھبئیشناس کانادا ترين اين تحقيقات تحت نظر روان يک گروه از مھم

در . کرد ھايش از دانشجويان داوطلب استفاده می ھب در آزمايش. در مونترال کانادا انجام شد) Mc Gill(»مک گيل«

برای رسيدن به اين . ّد تا تاثيرات محروميت حسی بر روان را مورد مطالعه قرار دھنداين آزمايشات سعی شده بو

، از چشم بند برای جلوگيری از ديدن، از وسايل يا امکانات ئی مخصوص برای حذف حس شنوائیھا منظور، از کاله

 انفرادی و بدور از ھر ئیھا قکردند و سپس افراد را در درون اتا  استفاده میئیديگر برای کاھش دو حس المسه و بويا

دچار ) يک الی دو يا سه روز(داوطلبان در اين شرايط تنھا پس از مدتی نسبتا کوتاه . دادند گونه محرک خارجی قرار می

  .گشتند ھای تحمل ناپذير می آرامی ھای شديد، کاھش قوای عقلی و نا ھذيان

ه دو روان شناسی که سازمان اطالعات مرکزی اياالت  به نيابت از سه زندانی عليامريکائیيک گروه حقوق بشری 

» وحشيانه«ھا را  اند اقامه دعوی کرده و روش شکنجه آن داده را در شکنجه زندانيان مشورت می) سی آی ای(متحده 

  .خوانده است

ده بودند تھيه کر» ای آی سی« را برای ئیھای جيمز ميچل و جان بروس جيسن يک برنامه بازجو شناس به نام دو روان

  .ھا مورد اجرا قرار گرفته بود  در مورد سگ١٩٦٠ًبوده است و قبال در دھه » تلقين درماندگی«که مبتنی بر 

ھا از  شناس، ھرگاه انسان براساس تيوری اين دو روان«:  در يک اعالميه گفته استامريکاھای مدنی  اتحاديه آزادی

 «.ًھا برای اطالعات کامال ناتوان خواھند شد ر مقابل درخواستطريق خشونت و شکنجه از نظر روانی ويران شوند، د
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شناس در چندين جلسه شکنجه زندانيان سھم داشته و از آن نظارت  اين اتحاديه حقوق بشری افزوده است که ھر دو روان

 .کرده اند

 ميالدی بيش از ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٥ھای  ، سازمان استخبارات مرکزی اين کشور در ميان سالامريکابه اقرار مجلس سنای 

  .شناسان شرکت ميچل، جسن و شرکای شان داده است  ميليون دالر را به روان٨٠

صدمه «شناسان مکلفيت اخالقی دارند که  روان«:  حقوق بشر گفتئیدانی مک کی، داکتر طب برای مديريت اجرا

 ».شوند شمرده می امريکا، اما اعمال ميچل و جيسن مشمول بدترين جرايم طبی در تاريخ »نرسانند

 اياالت ئیشناس پيشين نيروی ھوا ای گفت که عليه دو روان شنبه در اعالميه  روز سهامريکاھای مدنی  اتحاديه آزادی

  . در ارتباط به تدوين برنامه شکنجه سازمان استخبارات مرکزی اين کشور اقامه دعوی کرده استامريکامتحده 

ھای طراحی شده توسط   پيشين صورت گرفته است که با استفاده از روشاين اقامه دعوی به نيابت از سه زندانی

يکی از اين زندانيان پيشين گل رحمان است که .  مورد شکنجه قرار گرفته اندامريکاشناسان سازمان استخبارات  روان

اش از حد  رت بدنن آمدن درجه حرائيبدون لباس در کف اتاق کانکريتی در روی آب بسيار سرد نشانده شده و در اثر پا

 .معمول، جان داده بود

اين مردھا ھيچ زمانی به ارتکاب جرمی . اند دو زندانی پيشين ديگر، سليمان عبدالسليم و محمد احمد، قبال آزاد شده

 .مقصر شناخته نشدند

 بودند که مدعی) شناسان روان(ھا  آن«:  گفتامريکاھای مدنی  ستيفن وات، وکيل ارشد بخش حقوق بشر اتحاديه آزادی

اين برنامه . ھا نبوده است شان مبنتی بر اصول علمی، مصون و آزموده شده بود، اما در واقع ھيچ کدام اين برنامه

 ».ھای آن وحشيانه بوده است غيرقانونی و روش

ه ن پرسش کيھا در اردوگاه ھای مرگ، ا ات نازیيان جنگ جھانی دوم و کشف ابعاد گسترده و دھشتناک جنايپس از پا

ھای گوناگون و  ھای گوناگون اجتماع تعلق داشتند، به شکل می از افرادی که به طبقات و بخشيل عظيچگونه و چرا خ

ده طراحی و اجرای آن يچيا به نوعی در شبکه پيات شرکت کردند و ين جنايم در ايطور مستق ا بهيدر مراحل مختلف، 

افتن ياری در علوم انسانی برای يان جنگ، محققان بسيپاھای نخست  از ھمان سال. اند مطرح شد نقش بازی کرده

ن آن ھا يتر ان سرشناسياز م. ع زدنديقات دامنه دار و وسيک سری تحقينه دست به ين زميکننده در ا پاسخی قانع

  .گموند بومن نام برديک فروم و زيش، اريلھلم رايگرم، ويليتوان از تئودور آدرونو، استانلی م می

گری به خود جلب يز ديش از ھر چيچه توجه محققان را ب ا اجتماعی و از ھمان ابتدا، آنينی ياسی بالدر حوزه روانشن

برای آدرنو در کتاب . ھا دست داشتند ات نازیيما در جنايت افرادی بود که مستقيکرده بود، ساختار روانی و شخص

م ير مستقيکه تحت تاث» ت اقتدارگرايشخص«رانگر افسران اس اس با يان منش وي، م»ت اقتدارگرايشخص«معروفش 

  .ک وجود داشتيشاوندی و روابط خانوادگی در جامعه آلمان شکل می گرفت، ارتباط نزدينظام خو

تلر با يستی ھيان منش ساديم مي، می توان ارتباطی مستق»رانسازیيآناتومی و«ک فروم در کتاب معروفش ياز نظر ار

  .ت آلمان در دو دھه سی و چھل مشاھده کردرانساز حکوميطلبانه و و ھای جنگ استيس

ھا که از دھه شصت تا  لين دست تحلياری از ايدر بس. دانست ش مرده گرای میيتلر را فردی منحرف با گرايفروم، ھ

ان برداشتن يطور از م نيم در سرکوب، شکنجه و ھميطور مستق به امروز ھم چنان ادامه دارند، افرادی که به

ن که در کودکی از کمبودھای عاطفی و يا ايتی ھستند و يا دچار انحراف شخصيت می کنند، گر شرکيھای د انسان

ھمراه آورده است،  ھای متفاوت و متناقضی که با خود به ن نگرشی، با بحثيچن. اند تی رنج بردهيھای ترب ئینارسا

رد با نقشی که در اجتماع برعھده ت فيان شخصيرامون ارتباط ميباشند و بحث و گفتگو پ ار جالب و قابل تعمق میيبس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۴

ھمراه آورده  جی قطعی با خود بهيشناسانه است بدون آن که نتا قات روانيچنان موضوع مھمی برای تحق رد ھميگ می

 .باشد

تی و دستگاه روانی افراد ياسی را در ساختار شخصيت سيآوری به جنا ل اصلی رویين نگاھی که داليدر برابر چن

. طی را در دستور کار خود قرار داديد آمد که بررسی نقش عوامل محيگری از دھه شصت پدي دکند، نگاه جستجو می

تواند  ت افراد است که میيط خاص اجتماع و موقعين شرايد، بلکه ايآ ا نمیيدن گر به چ فردی شکنجهيدگاه ھين دياز ا

  .ديت نمايانی، ھدياسی معيھم در کادر نظام ھای س ت، آنيسوی ارتکاب جنا شان را بهيا

» جامعه شناسی پس از ھولوکاست«و در بخش » ته و ھولوکاستيمدرن«ار ارزشمند يگموند بومن در کتاب بسيز

ان يتی که توسط جانيمثابه جنا ح ھولوکاست بهيھا برای توض ن تالشيدانند که اول گر ھمه میيامروزه د«: سدينو می

ھای جدی باشند روی  ئیگری که از نظر اخالقی دچار نارساياد دا ھر نوع افريوانگان يک، ديمادر زاد، موجودات ساد

  ».د قرار نگرفته استئيت مورد تايداده، در واقع

» ناھنجار«نی و روانی در زمره افراد يھا را از نظر بال اس ش از ده درصد از اسيکرن نمی توان ب. از نظر ژورژ ام

ش پا افتادگی يپ«ه ي، با طرح نظر»ميشمن در اورشليآ«زش يز در کتاب جنجال برانگيھانا آرنت ن. بندی کرد دسته

ان در اروپا يھوديست به نابودی کامل يبا که می» ئیراه حل نھا«از طراحان اصلی (شمن يمعتقد بود که آ» دیيپل

رد ن نکته اشاره کيتوان به ا در دفاع از تز آرنت می. ش نبوديشناس و متعصب ب فهي، کارمندی متوسط، وظ)ديانجام می

چ مرض روانی خاصی در او ي با او گفتگو کرده بودند، ھ١٩۶١شمن در سال يش از محاکمه آيپزشکانی که پ که روان

  .ص نداده بودنديتشخ

ل شدند، معتقد است که يره ای تبديان زنجيھای معمولی به جان ن پرسش که چگونه آلمانیيکلمن در پاسخ به ا. ھربر س

ر فراھم باشند، از سر راه ياسی را در صورتی که سه شرط زيت سي ارتکاب جناشود موانع اخالقی بر سر راه می

نقش فرد با دقت توسط مقامات ) ٢خشونت مجاز باشد و توسط حکم رسمی مقامات صالح صادر شده باشد، ) ١: برداشت

ھای  ونت به روشان خشيقربان) ٣زند شکلی عادی و روزانه دھد،   شود و به اعمالی که از او سر میتعيينفرادستش 

  .ل شودير انسانی تبديت قرار داده است، به موجودی غيار طراحان جنايدئولوژی در اختيگوناگون و توسط امکاناتی که ا

ھا برخوردار باشد و جنبه روزانه و  التی مافوقيا تشکيت اداری يافته، وقتی از مشرعي ب خشونت سازمانين تريبد

ت معرفی يره انسانيشان را خارج از داياسی ايدئولوژی نظام سيه افرادی که ايتواند بر عل رد، میيعادی به خود گ

  .رديجانبه مورد استفاده قرار گ ع و ھمهيشکلی وس کند، به می

دھد،  ح میيای که کلمن توض وهيرونی به شيط بين، صرف فراھم آوردن شراياری از محققين حال از نظر بسيبا ا

ھای  مو لوی، از بازماندگان اردوگاهيرياز نظر پ. گر و بازجو کافی باشد به شکنجهل فرد عادی يتواند برای تبد نمی

مو لوی يبرای پر. ان نازی با افراد عادی قائل شديان جانيفی ميتوان تفاوتی ک تی نمیيھا، از نظر شخص مرگ نازی

افت يدر» ئیحل نھا راه«حان تی است که از طرايم و تربيم تعليجه مستقيھا در درجه نخست نت ات نازیياعمال و جنا

تی در يروھای امنيت توسط نيدر ارتکاب جنا» اهيآموزش س«ن ارتباط از نقش يز در ھميلر نيس ميآل. اند کرده

ن نظر، برای آن که فردی عادی به يبر اساس ا. اری قائل استيت بسمسؤوليش ياد می کند و برايکشورھای گوناگون 

اتی اساسی تغييرت موجبات يآموزشی که در نھا. ژه برخوردار گردديم و آموزشی ويد از تعليل شود، بايگر تبد شکنجه

  .آورد ت او را فراھم میيدر شخص
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دگاه منتشر شده، ين دين آثاری که در چند سال گذشته در دفاع از ايتر کی از مھميطور که رد باال اشاره کرديم  ھمان

رونی يس. رونی استيشناس فرانسوی فرانسوآز س ثر مھم روان، ا»شناسی شکنجه  روان- ان يجالدان و قربان«کتاب 

  .ان شکنجه مشغول بوده استيھای متمادی به کار درمان با قربان خود سال

سو و  کياسی از ين سيان روندھای اعمال شکنجه به مخالفياری ميھای بس توان شباھت رونی، میياز نظر س

طور  گر و بازجو را به ک شکنجهيت ياو آموزش و ترب. افتيگر يگر از سوی د ت بازجو و شکنجهيھای ترب روش

  .کند م میيکلی به چھار مرحله تقس

ن طور وانمود يشوند ا  انتخاب میپوليسژه ی يھای ضربت و و در مرحله نخست و مقدماتی، به افرادی که برای گروه

ن داوطلبان يان بھتري از مشان راين امسؤوالست و يوجه اتفاقی ن چيشان در گروه به ھيشود که حضور ا می

ش ي و استعدادھائیشود و توانا د زده میئيه فرد مھر تايت اولين مرحله در واقع بر ھويدر ا. اند کرده نيچ دست

  .شوند  میئینما بزرگ

ط زندگی يادی با محيق و تماس زيشوند که ارتباط عم ان کسانی انتخاب میين افراد اغلب از ميت اين حال، در واقعيبا ا

نده يکاری در گذشته رنج برده باشند و عالوه بر آن نسبت به آ ثباتی درآمد و حتی بی ه خود نداشته باشند، از بیيولا

  .نانی و نگرانی باشندياطم دچار بی

ت فردی يکنند تا ھو ھای گوناگون تالش می وهيان به شيشود و مرب در مرحله دوم درست عکس مرحله نخست عمل می

جاد ترس و وحشت به انحای گوناگون نقش ين دوره ايدر ا. ھای گوناگون مضمحل و نابود سازند وهي شه فرد را بهيو اول

  .مھمی در آموزش برعھده دارد

ر کردن و يای برای تحق چ بھانهيشود که از ھ ل میيرحم تبد نی و بیيب شير قابل پين مرحله، به موجودی غيمربی در ا

کندن گودال و سپس پر (  موی سر، اجبار افراد به کارھای پوچ و طاقت فرسادنيتراش: کند نظر نمی آزار دادن صرف

اری از يره در نظام آموزشی بسيوانات با دست خالی و غي، انجام کارھای خالف عرف مانند کشتن ح)کردنش به دفعات

کی يار مھم يبسن مرحله، دو نکته يت فردی در اير گذاری بر ھويبرای تاث. باشد ھای اطالعاتی مشترک می سيسرو

گری قطع کامل ارتباط فرد با يو د) کنند افراد شبانه روز با ھم زندگی می( حذف کامل زندگی و فضای خصوصی

  .اند  است که به زندگی قبلی او تعلق داشتهئیزھايتمامی آن چ

ھدف اصلی . شود کرده مرحله سوم آغاز می ھا احساس تعلق می  که در گذشته به آنئیپس از قطع رابطه فرد با گروھا

ر مداوم در يط سخت و تحقيشرا. باشد جاد احساس گروه بودن و القای حس وابستگی افراد به گروه میين مرحله ايدر ا

ای تعلق دارد که نقش و رسالتی  دهيشود که به گروه افراد برگز طور القا می نيرد و به فرد ايپذ ان میين دوره پايا

  . استار مھم بر دوش گرفتهياتی و بسيح

چ اخالق و ير پا بگذارند و در صورت لزوم به ھيرا ز» ھای عادی انسان«ن يدھد تا قوان شان اجازه میيرسالتی که به ا

ار يھای فردی بس ئین دروه احساس غرور، مردانگی و توانايدر ا. بند نباشنديمرامی جز فرمان رھبر و قواعد گروه پا

  .شوند ت میيتقو

ن مرحله، يدر ا. شود دش انجام میيوستگی فرد به گروه جديژه جھت اعالم رسمی پيشی ويمادر مرحله آخر، مراسم و ن

د خود يھای گروه جد رود تا ارزش ابد و از آن پس از فرد انتظار میي ان میيدوره رسمی آشناسازی و رمزآموزی پا

  .ت کندير کامل تبعطو گرش ارجح دانسته از نظام سلسله مراتبی حاکم بر آن بهيرا بر تمامی تعلقات د

دست  جه گرفت که برای بهين نتيتوان در انتھا چن نه انجام شده میين زميقاتی که تا کنون در ايبا توجه به مجموعه تحق

ھای  ژه در درون نظاميو افته، بهيکنندگان خشونت سازمان  گر و اعمال ش شکنجهيدايآوردن فھمی جامع از نحوه پ
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ط اجتماعی و دست آخر ياسی، شرايتی، نظام حاکم سيات شخصيه، توجه به خصوصخوا تيکتاتوری و تمامياسی ديس

  .باشند ت درجه اول برخوردار میيشوند از اھم کار گرفته می ن افراد بهيت ايھای آموزشی که برای ترب ستميس

اسی در عصر يه سافتي ت سازمانيشود جنا ن نکته اتفاق نظر دارند که نمیيقات بر سر اياری از تحقيدر حال حاضر بس

ط يق شرايدرک و مطالعه دق. ح داديمارھای گوناگون روانی توضينی و بيھای بال مدرن را تنھا با توسل به تئوری

ان ين ميشاوندی نقشی مھم بازی در اين طور خانوادگی و خويک و ھميدئولوژياسی، ايطی، نظام اجتماعی، سيمح

  .تده انگاشيھا را ناد د آنيبرعھده دارند که نبا

اريك فروم زندگی .  به سوی آمريكا روانه ساخت١٩٣٢ھا بر فرھنگ آلمان، اريک فروم را در سال  ھجوم نازی

ھای ترور نازی و سپس  سال.  خود را با كار در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی نيويورك آغاز نمودئیآمريكا

دار بشر معاصر ساخت و اعتقاد او را به  ی ريشهتر متوجه تراژد جنگ جھانی دوم اريك فروم را روز به روز بيش

 در ١٩٤١در سال . تر كرد تر و بيش چنان محكم انحطاط نظام ھا و اجتماعاتی كه به سبب اين تراژدی ھستند ھم

 بيل و terry)( به تدريس مشغول شد و از آن سال به بعد در دانشگاه ھای كلمبيا تری) benington(دانشگاه بنيگتن 

گريز از «، نخستين كتاب او موسوم به ١٩٤٢در سال . رسه جديد به مطالعات و تحقيقات اجتماعی ادامه دادسپس در مد

زای آزادی را برای نخستين بار مطرح ساخت و اعالم   وحشتمسألهدر اين كتاب دانشمند آلمانی . منتشر شد» آزادی

 اگر به اھميت و جنبه حياتی آزادی خود پی نبرد و يا عنوان موجود آزاد زندگی كند و خطر كرد كه اگر انسان نتواند به

ھای فاشيستی و  شجاعت دفاع از آن را در خود پی نبرد و يا شجاعت دفاع از آن را در خود نبيند؛ خواه ناخواه به نظريه

 خود رود كه دولتی قدرتمند يا ديكتاتوری مطلق برای شود، و به دنبال آن می كش متوسل می ھای آزادی ايدئولوژی

دھد كه چگونه مغز انسانی به قرن  كند و نشان می چنين به يكی از تضادھای اساسی زمان ما اشاره می و ھم. بتراشد

انسان وسوسه ھای غيرعقالنی . تر آدميان ھنوز متعلق به عصر حجر است كه قلب بيش  رسيده است و حال آن٢٠

قدری چون  و فقط در حرف از تعليمات رھبران روحانی عالی. ..برد تخريب و كينه و غبطه و انتقام را در خود فرو می

تا زمانی كه اين شكاف بين رشد زياده از حد فنون و افكار ... برد بودا و سقرط و پيامبرانی چون مسيح و محمد نام می

 از تواند خود را از يك طرف و حالت عقب افتادگی عواطف و احساسات از طرف ديگر وجود دارد بشريت چگونه می

ھمين مسائل » انسان برای خويشتن«تخريب و فساد نجات دھد؟ شش سال بعد اريك فروم در كتاب ديگر خود موسوم به 

ھای اخالقی كه بايد ناظر بر پيدايش آدميانی آزاد و اجتماعاتی  كند و به مسائل و ارزش نحوی ديگر مطرح می را به

عنوان يك پزشك روانكاو اين اعتقاد راسخ را  تجربه شخص من به.. .«: نويسد پردازد و در مقدمه آن می سالم باشد می

در من تقويت كرده است كه مسائل اخالقی را در من تقويت كرده است كه مسائل اخالقی را چه از لحاظ نظری و چه از 

خالقی آزارھای عصبی در مرحله آخر نشانه شكست ا... توان از مطالعه پديده شخصيت جدا ساخت لحاظ مداوا نمی

  » ... اخالقی بيمار استمسألهو موقعت يك درمان روانی بسته به درك و تشخيص و حل ... است 

 تمايالت انسانی ئیتر به اين نتيجه رسيده است كه توانا روز بيش به اريك فروم در كار روانكاوی و پزشكی خود، روز

شناس  عنوان يك روانكاو و جامعه ك فروم بهاري. در جھت سعادت و سالمت، جزئی از ساز و برگ طبيعی انسان است

بينی اومانيستی و  بينی اريك فروم را می توان اساسا يك جھان جھان. ھای اصيل فرھنگ اومانيستی دنيا است از زاده

  .طلبانه ناميد بشردوستانه و مساوات

***  
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ام، ترور و غارت اموال عمومی، دھند که سرکوب، شکنجه، اعد به اين ترتيب، ھمه اسناد و شواھد تاريخی، نشان می

اين اقدامات، طی . بود ١٣۵٧اولين اقدامات حکومت اسالمی به رھبری خمينی از ھمان آغاز به قدرت رسيدن در سال 

  .گری تمام جريان يافته است  سال گذشته با وحشی۴٠

مديريت و فساد سران و  ء مانده و سو گر و عقب ھای اجتماعی به دليل حاکميت ويران در چھار دھه گذشته، بحران

 از ئیھا تغذيه نمونه گری و حتی سوء فقر، اعتياد، فحشا، کودکان کار، تکدی .تر شده است مقامات حکومتی گسترده

  .اند ھای اجتماعی ھستند که مردم ايران با آن مواجه بحران

رانسانی توسط نھادھا و مقامات رحمانه و غي ھای بی ای جھت اعمال مجازات ھای اجتماعی در جامعه زمينه اين بحران

 .حکومت اسالمی ايران ھستند

که به وظايف خود در حل مشکالت اجتماعی و بھبود وضعيت عمل کنند،  سران حکومت اسالمی ايران، به جای آن

 .دھند  میئیرحمانه و قرون وسطا ھای بی پاسخ آن را با اعمال مجازات

برند؛  کنند و از بيکاری و عدم وجود فرصت شغلی رنج می ق زندگی میدر حالی که اکثر مردم ايران زير خط فقر مطل

عنوان ابزاری جھت سرکوب و خنثی کردن صدای اعتراض مردم و حفظ حاکميت خود  حکومت از مجازات اعدام به

 .کند استفاده می

 سال را اعدام ١٨ايران جزء چھار کشور از جمله پاکستان، عربستان سعودی و يمن است که از سال کودکان زير 

 .کند می

قتل  خاطر مخالفت، اعدام شده و يا در زير شکنجه و تجاوز به ايران تنھا کشوری در جھان است که ھزاران زن در آن به

خاطر استفاده از   بهشصت،خورده در دھه  ھزاران زن از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سال. اند رسيده

 . اعدام شدندحق آزادی بيان و عقيده

رحمانه و غيرانسانی از جمله چشم از حدقه در آوردن، قطع عضو،  ھای بی چنان مجازات حکومت اسالمی ايران، ھم

 .ھای گذشته صادر و اجرا شده است چنين چندين حکم سنگسار نيز در دھه ھم. کند شالق در ايران صادر و اجرا می

ھای ديگر شکنجه از جمله آزار و اذيت جنسی، ضرب و  می، از روشھای ھولناک، حکومت اسال عالوه بر اين مجازات

ھای فلزی و شوکر الکتريکی، زنجير کردن زندانيان به ميله در محوطه زندان در ھوای سرد يا گرم،  شتم با باتوم، ميله

 انفرادی نيز در محروميت زندانيان از خدمات پزشکی، محروميت زندانيان از مالقات، انتقال طوالنی مدت زندانيان به

 .کند  ھای ايران استفاده می زندان

ھای مذھبی اغلب در معرض تھديد تجاوز جنسی و توھين جنسی قرار  زندانيان بھائی، يھودی، مسيحی و ساير اقليت

  .دارند

خی نيز اند برخی از آنان تحت شکنجه و بر ھا تن از معترضان، فعاالن و فعاالن محيط زيست در زندان به قتل رسيده ده

  .اند به طرز مشکوکی جان سپرده

طور غيرمستقيم از طريق   او مستقيما و يا به .را حفظ کرده است» رھبری« مقام ١٩٨٩ای از سال  هللا علی خامنه آيت

ھای دولتی و نيروھای مسلح اختيار  ه، رسانهئياو بر قوه قضا. نھادھای گوناگون بر قوه مقننه و قوه مجريه تسلط دارد

در حالی  . طور غيرمستقيم بر نيروھای امنيت داخلی و ديگر نھادھای کليدی تسلط دارد چنين به دارد و ھم» یقانون«

 برای انتخابات عمومی ئیشود و برای مجلس شورای اسالمی ساختارھا س دولت محسوب میئيجمھور که ر سئيکه ر

مجمع خبرگان که اعضايش غيرمنتخب ھستند .  ندارندای و يا سپاه پاسداران ترين قدرتی در مقابل خامنه وجود دارد، کم

نيمی از . کند عھده دارد و بر روند برگزاری انتخابات نظارت می صالحيت نامزدان عضويت مجلس را به تشخيص
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منصوب ) که خود برگزيده رھبر است( هئيس قوه قضائي عضو شوران نگھبان توسط رھبر و نيم ديگر به وسيله ر١٢

  . شوند می

معنی و به معنای واقعی پوچ و ھيچ  اين در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، نه قانون و نه انتخابات بیبنابر

ھا، باالتر از ھر مرحع قانونی قابل اجرا ھستند و مردم سياھی لشکر آن  هللا ھای رھبر و فتوای آيت ھستند و تنھا فرمان

  .آيند ھا، به شما می

 ھزار ١٠٠ھای ايران، حتی گنجايش  برند در حالی که زندان سر می ھا به در زندان ھزار نفر ٢٣٠در ايران، حدود 

 سال گذشته، ھزاران زندانی سياسی و ۴٠در . تر است احتماال آمار واقعی، به مراتب بيش. زندانی را نيز ندارند

دم دسترسی به ھا، ع عقيدتی، دست به اقدامات اعتراضی فردی و جمعی در خصوص شرايط غير بھداشتی زندان

  .اند ھا، زده ھای پزشکی، عدم دسترسی به دندان پزشک، شرايط غير بھداشتی زندگی در زندان پزشک و مراقبت

ھا، نقض  محروميت از امکانات درمانی و عدم توجه به درخواست زندانيان در زمينه خدمات پزشکی مورد نياز آن

  . شود یآشکار حقوق انسانی زندانيان و نوعی شکنجه محسوب م

اعتصاب غذا، آخرين اقدام زندانی برای فرياد نسبت به حقوق پايمال شده خود است که آن ھم در اغلب موارد، راه 

ھای  آمارھای دقيقی از تعداد زندانيانی که در زندان. گردد برد و گاھی نيز به مرگ زندانی منجر می  نمیئیجا به

ھا زياد  ھا در زندان اند وجود ندارد، از نوع و ابعاد بيماری هايران به علت بيماری، جان خود را از دست داد

دانيم و  طور دقيق نمی شود، به  که تحت عنوان خودکشی مطرح میئیھا ھا و يا قتل دانيم، از تعداد خودکشی نمی

 مرگی ،مسؤول مقامات ئیگو ھا را ندارد، بدون پاسخ  که گنجايش تراکم انسانی آنئیصدھا ھزار زندانی در فضاھا

  .کنند خاموش را تجربه می

  

نگاران در  بر اساس بيالن خشونت عليه روزنامه. نگاران در جھان است ھای روزنامه ترين زندان ايران، يکی از بزرگ

  .ھای بزرگ جھان برای روزنامه نگاران قرار دارد نگار زندانی در رديف زندان  روزنامه٢٨، ايران با ٢٠١٨سال 

ه، با شرح وضعيت ئيس قوه قضائيای به ر  زندان اوين در نامه٣۵٠ی سياسی محبوس در بند  زندان٢٠چندی پيش، 

 دادگاه ١۵س شعبه ئين زندان و قاضی ابوالقاسم صلواتی رمسؤوالزندانيان بيمار محبوس در اين بند به رفتارھای 

ھا در نامه خود ھشدار دادند که   آن.انقالب اسالمی، در جلوگيری از پيگيری روند درمانی اين زندانيان اعتراض کردند

ھای صعب العالج نشوند و با  با اقدامات بی اساس، در درمان زندانيان کارشکنی نکنند و باعث ابتالی آن ھا به بيماری

  .ايجاد تاخيرھای مکرر و غير قانونی کاری نکنند که فرصت درمان وجود نداشته باشد

 نفر ١۴٠٠اند، آمده است که اين دو بند قريب به   زندان زاھدان نوشته٨  و٧در نامه ای ديگر که زندانيان بندھای 

بعضی اوقات تا دو و حتی سه ھفته .  نفر زندانی بيمار می توانند به پزشک مراجعه کنند١۴٠زندانی دارد و ھرماه تنھا 

چه زندانی به   و چنانآيد، برای ھر بند دو بسته قرص تجويز می کند پزشک در زندان وجود ندارد و وقتی پزشک می

پزشک بايد صبر   ماه برای آمدن دندان۵اين زندانيان تا . شود اين کمبود ھا اعتراض کند به سلول انفردای منتقل می

شود، کشيدن دندان   نفر از ھر بند را ويزيت کرده و درمانی که ارايه می۵کنند و وقتی دندان پزشک می آيد، فقط 

  !است
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حکوم به حبس ابد که در زندان خوی محبوس است، به دليل درد شديد کليه به بھداری زندان زينب جالليان زن کرد م

شوند، اما با  منتقل شده و پزشکان بھداری به علت کمبود امکانات پزشکی، خواستار معالجه وی در خارج از زندان می

ض به عدم رسيدگی پزشکی در زندان  در اعترا١٣٩٧زينب در سال . ن زندان اين امر انجام نمی گيردمسؤوالمخالفت 

ھايم بيمارشدند و بعد از آن  اول از ھمه چشم«: وی در نامه سرگشاده خود می نويسد. زند  میئیدست به اعتصاب دارو

مجبورم درد زيادی را تحمل . ھايم خراب شدند ھا، فشار خونم، بعد از آن دھانم برفک زد و نھايتا دندان ھا، ريه کليه

  .»نوان يک زندانی سياسی از ھيچ حقی و حقوقی برخوردار نيستمع من به. کنم

 خرداد ماه، ٢۵اعتصاب غذای نازنين زاغری، شھروند دو تابعيتی ايران و انگليس برای حبس ناعادالنه خود از 

ود ھای استيصال زندانيان برای رساندن فرياد اعتراض خ ھمزمان با سال روز تولد دختر کوچکش، يکی ديگر از نمونه

  .به گوش صاحبان قدرت است

. طور سيستماتيک زير شکنجه قرار دارند اند که به  طوالنی محکوم شدهئیھا اسماعيل بخشی و سپيده قليان به زندان

برای مثال فرنگيس مظلوم مادر سھيل عربی نيز دستگير و . گذارند حتی ماردان و خانواده زندانيان را نيز راحت نمی

ين زاغری، شھروند دو تابعيتی ايران و انگليس، نرگس محمدی، نسرين ستوده، ساناز الھياری و نازن. زندانی شده است

ھای پزشکی دست به  و صدھا زندانی ديگر، که به علت عدم دسترس به مراقبت) از اعضای نشريه گام(ھمسرش

اما نقض حقوق زندانيان در مورد ن زندان ھا برسانند، مسؤوالطلبانه خود را به گوش  اند تا فرياد حق اعتصاب غذا زده

  .شود توجھی مواجه می چنان ھدفمندانه با بی ھای پزشکی چون گذشته، ھم مراقبت

چنين  ھم. ھا، زندانيان به دليل ھويت جنسيتی خود مورد تحقير و توھين مداوم نگھبانان نيز قرار دارند بنا به گزارش

  . بينی نشده است يران پيش جنس برای زندانيان ترنس در قوانين اتغييرامکان 

 مجلس، گزارش کردند که در طول ئی به نقل از محمد جواد فتحی، عضو کميسون قضا٢٠١٧ھا در سال  رسانه

ھا خواست آمار   فتحی از سازمان زندان .بردند شان در زندان به سر می  کودک در کنار مادران محبوس٢٣٠٠ سال

  . دشفاف شماری از مادران زندانی را ارائه کن

ھا بازداشت در ميان فعاالن زنان، کارگری و به طور کلی فعاالن مدنی  ھای اقتصادی ده به پرونده» رسيدگی«در سايه 

  .ه تازه نفس صورت گرفته استئيدر ھماھنگی اطالعات سپاه و قوه قضا

مترو کرده بودند نيز در ھمين مدت، حکم سه تن از زنانی که در روز جھانی زن اقدام به گل دادن به ساير زنان در 

 .بايست حداقل ده سال در زندان بمانند  سال زندان محکوم شدند و ھريک می۵۵صادر شد، اين زنان در مجموع به 

 شدگان پرونده  تپه و ديگر بازداشت ، اسماعيل بخشی نمانيده جوان و محبوب کارگران ھفت٩٨ شھريور ١۶روز شنبه 

  :ھا ابالغ شد دادگاه اسالمی منتقل شدند و احکام زير به آن  به بی تپه و نشريه گام جھت ابالغ حکم ھفت

تپه و  حامی کارگران ھفت:  ضربه شالق، سپيده قليان٧۴ سال زندان و ١۴: تپه ھفت اسماعيل بخشی نماينده کارگران 

فردسر دبير  ماه زندان، اميرحسين محمدی ۶ سال و ١٩کسی که در اعتراض به زندان و شکنجه کنار بخشی ايستاد، 

 سال زندان، محمد خنيفر ١٨ : ياری و امير امير قلی سه ھمکار ديگر اين نشريه نشريه گام و عسل محمدی ساناز هللا

 . سال زندان۶: کارگر ھفت تپه

***  

خط فقر در اصطالح شرايطی است که . اند در چنين شرايطی، اکثريت مردم ايران در خط فقر و يا زير خط فقر رفته

آن ) مسکن، خوراک، پوشاک، درمان( تامين مايحتاج صرفا ضروری زندگیئیفتن بر روی آن به معنی تواناقرار گر
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ھم به ميزان حداقلی بوده و طبيعتا قرار گرفتن در زير آن بدين معنی است که درآمد خانواده کفاف مخارج مايحتاج اوليه 

 . دھد و اساسی زندگی اعضايش را نيز نمی

 ميليون خواھد ۵٧ھای مجلس شمار افراد فقير در ايران در سال جاری در حالی به  ر مرکز پژوھشبه گفته گزارش اخي

نتيجه اين که .  ميليون افزايش تنھا در طول دو سال۴٠يعنی .  ميليون بوده است١۶ تنھا ٩۶رسيد که اين رقم در سال 

ژه کارگران، بازنشستگان، بسياری از وي رود تا پايان سال جاری عالوه بر ھفت دھک اول جامعه به انتظار می

کارمندان دولت و افراد تحت پوشش کميته امداد که از سال گذشته به زير خط فقر مطلق سقوط کرده بودند، دھک ھشتم 

  .نيز بر روی اين خط قرار گيرد

ھا  فزايش درآمد آنآور ھزينه خانوار ايرانی در برابر عدم ا اين افزايش ناگھانی خط فقر که در نتيجه افزايش سرسام

  .شدت با مشکل مواجه کرده است ھای ايرانی را به روی داد، تامين مايحتاج اوليه و ضروری خانواده

در اين ميان جدای از عدم ايجاد شغل و شرايط اشتغال متناسب با جمعيت جويای کار از سوی دولت، يکی از داليلی که 

  . چنين کاھش قدرت خريد طبقه متوسط است تورم توليدی و ھمھا و  بيکاری را افزايش داده باال رفتن ھزينه

ميثم زالی دبير کارگروه تسھيل و رفع موانع توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت تيرماه امسال با اشاره به اين 

 نيز روزنامه رسالت.  بنگاه توليدی و در نتيجه بيکاری کارگران و کارمندان آن خبر داده بود٢٠٢۶موضوع از تعطيلی 

  . کارخانه از بيکار شدن ھفت ھزار کارگر در نتيجه آن، گزارش کرده بود۴٧در اواخر تيرماه با اعالم تعطيلی 

ھای توليدی و اقتصادی خود موجب افزايش فشار اقتصادی و بار ناشی از بيکاری بر  از سوی دگير تعطيلی بنگاه

گاه اقتصادی به دليل افزايش ھزينه توليد و کمبود فروش در ھايشان شده و در نتيجه تعطيلی يک بن کارگران و خانواده

  .انجامد عمل به افزايش شمار خانوارھای زير خط فقر می

 ھزار ميليارد تومانی وزارت ٢٠در ھمين زمينه ولی داداشی نماينده مجلس در ايران اوايل مرداد ماه جاری از بدھی 

رد بازنشستگان کشوری و لشکری نيز وضعيت مشابه بوده و بدھی در مو. آموزش و پرورش به فرھنگيان خبر داده بود

 ھزار ميليارد تومانی دولت با سازمان تامين اجتماعی سبب شده است که طرح ھمسان سازی حقوق بازنشستگان به ٢۵

  .دليل فقدان منابع مالی اجرا نشود

شديد قدرت خريد مردم، بيکاری و وضعيت نابسامان اقتصادی، افزايش شديد تورم، کاھش ارزش پول ملی، کاھش 

اند که به اساس  ھای خود ھمگی سبب شده ھای توليدی و اقتصادی و کسری بودجه دولت در پرداخت بدھی تعطيلی بنگاه

  . سال گذشته برسد١۶سابقه در   به رکوردی جديد و بی٩٨گزارشات شکاف طبقاتی در سال 

 به ٩۶ در اواخر سال ١٣٠ران در شاخص جھانی فساد از رتبه جايگاه اي» الملل شفافيت بين«طبق گزارش سازمان 

  . تنزل پيدا کرد٩٧ در اواخر سال ١٣٨رتبه 

باالترين    کشور دارای۵مجمع جھانی اقتصاد، ايران را در کنار ونزوئال، زيمباوه ، سودان جنوبی و آرژنتين يکی از 

 ۵٠-۴٠   رقم١٣٩٨ايران در خرداد و تير   ورمدر اين گزارش نرخ ت.  اعالم کرد٢٠١٩نرخ تورم جھان در سال 

  .درصد اعالم شده است

نرخ تورم اثر گذاری زيادی در وضعيت مالی شھروندان دارد و اين امر در «: در گزارش مذکور ذکر شده است

رشد   کهطور کلی پذيرفته شده است  به. ھا تاثير دارد ھای نظير وام مسکن، پس انداز و ھزينه خريد ھفتگی آن پرداخت

 ».بينی نرخ تورم برای ھمه بھتر است پيش قابل  کم و
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کارگرانی . اند تپه وارد کردند اين بار کارگران شرکت ھپکو اراک وارد ميدان شده چه بر کارگران ھفت ھنوز زخم آن

سخی بھتر از دنبال لقمه نانی ھستند و پا که در ميان فقر و تنگی گذران معيشت، در جنگ ھر روزه با زندگی، فعال به

  .ھای خالی آنان نشده است ھا و گاز اشک ميھمان سفره بازداشت و ضرب باطوم

سازی دامن  نام خصوصی چه که برسر کارگران شرکت ھپکو آمده است، داستان پرتکرار چوب حراجی است که به آن

ھاست که يک تنه تيشه بر  ھا را گرفته است و سال  ھای توليدی کشور و ھزاران نيروی کاری آن ترين شرکت  بزرگ

  .ريشه رشد و توسعه اقتصادی کشور زده است

ھای اقتصادی کشور، به بھانه خصوصی سازی و در قالب رانت و  ترين سرمايه  نمايشی که به بزرگئیھا واگذاری

ديک اند و در حالی که ارزش شرکت ھپکو نز ھا را به ثمن بخس واگذار کرده امتيازھای خاص، چوب حراج زده و آن

آالت   ترين کارخانه توليد ماشين   ميليون تومان، اين بزرگ١٠شده است، فقط با   ميليارد تومان برآورد می٣٠٠به 

  .خاورميانه به تاراج رفته است

نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و  پس از واگذاری اين کارخانه به بخش خصوصی، بارھا به پرداخت

شان  ھای معوقه و بالتکليفی وضعيت معيشت  گذشته نيز در اعتراض به عدم پرداخت حقوقارديبھشت و خرداد ماه سال

 - شھريور، برای ساعاتی اقدام به مسدود کردن خط آھن شمال ٢۵دست به اعتصاب زده و در آخرين مورد، دوشنبه 

ن پرداختند که بنا بر ھا يورش بردند و به ضرب و شتم آنا جنوب کردند که در پی آن نيروھای يگان ويژه به آن

 .اند  تن از کارگران بازداشت شده٢٨کم  ھا، شماری زخمی و دست گزارش

  

گويند مقامات و  کارگران می. شان اعتراض کرده بودند ھا حقوق و به ناامنی شغلی کارگران ھپکو، نپرداختن ماه

ھای  ھايشان، دزدی  نپرداختن حقوقاند و راھی جز اعتراض به ھا داده ھاست مشتی دروغ تحويل آن کارفرما سال

  .پشت پرده صاحبان کارخانه و بيکار کردن کارگران ندارند

 ھزار کارگر ساخته شده اما امروز  جا برای غذادادن به ھشت سالن غذاخوری اين«: گويد يکی از کارگران ھپکو، می

سازی  آالت راه ھپکو چھار دھه ماشين» .دادنن ندارند  کارگر دارد که کاری برای انجام٧٠٠تعطيل شده چون شرکت 

 جنوب توسط -آھن شمال  توليد کرده اما حاال با خبر تالش ناموفق کارگری برای خودکشی و مسدودکردن مسير راه

  .کارگران معترضش به صدر خبرھا برگشته است

معاون . اند ثيقه آزاد شده شھريور، اعالم شد که سه تن ازکارگران دستگير شده شب گذشته به قيد و٢٧امروز چھارشنبه 

بنا بر برخی » .شوند  اگر جرمی مرتکب نشده باشند، آزاد می«استانداری اراک نيز اعالم کرد دستگيرشدگان ھپکو 

ن برای مسؤوال. برند  سر می ھای دوشنبه، در زندان مرکزی اراک به شده اعتراض  ھا، کارگران بازداشت گزارش

 ميليون تومانی درخواست و آزادی ساير کارگران بازداشتی را به گروگذاشتن ۵٠٢آزادی سه تن از کارگران وثيقه 

 درصد کاھش يافته و بخش مونتاژ ھم تعطيل ٢٠توليد در کارخانه به زير . اند شان منوط کرده فيش حقوقی ھمکاران

  .اند دار عمده شرکت  تکليف سھامتعيينکارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و . شده است
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ھای وحشيانه و رفتار سرکوبگرانه حکومت با زيست و زندگی و آزادی شھروندان به ويژه زندانيان سياسی  اين سياست

و اجتماعی و حمله به کارگران، اگر با اعتراض مردم در سراسر کشور مواجه نشود، جانيان تعرض و سرکوب خود را 

 . باز ھم شديدتر خواھند کرد

وحشت و اضطراب بر جامعه ايران حاکم . شدت بحرانی است  وضعيت جامعه امروز بهدانند که اکنون ھمگان می

وجود  ای که در حال حاضر به ھای داخلی و منطقه بحران. اما ھيچ اميدی وجود ندارد که وضعيت بھتر شود. است

و حتی منطقه را تھديد ای از محاصره اقتصادی گفته تا احتمال جنگ، جامعه ايران  اند اين است که خطرات عديده آمده

  . کند می

نگاران و  در چنين وضعيتی، اگر کارگران، دانشجويان، زنان، معلمان، بازنشستگان، نويسندگان، ھنرمندان، روزنامه

ھای مختلف سياسی، اجتماعی و فرھنگی، يک صدا و سراسری دست به اعتصاب و اعتراض بزنند  ھمه فعالين عرصه

نشينی وادار سازند، بلکه فضای سياسی و اجتماعی  کش و دزد را به عقب حشی و آدمنه تنھا قادرند اين حکومت و

  ! ساز و تاريخی فراھم خواھند کرد کشور را برای دست زدن به تحوالت عميق سرنوشت

جوی  طلب و عدالت خواه، برابری چنين مردم آگاه و پيکارگر آزادی ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی و ھم اگر جنبش

 و يا به ھر شکل ممکن ئیبا اعتراض، اعتصاب و با گسترش مبارزات و جنبش شورا ما، عزم و اراده کنند تا جامعه

ھا را باز کنند و سرنوشت خود و جامعه را به دست خويش رقم  ن بکشند، در زندانئيقادرند اين جانيان حاکم را پا

  !بزنند

  ٢٠١٩مبر ت ھجدھم سپ- ١٣٩٨ ]سنبله[چھارشنبه بيست و ھفتم شھريور

 

  


