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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١۶ مارچ ٢٨

  ١بخش  -مختصری در مورد شکنجه 

 
موازات الزامات سياسی و اجتماعی حضور يافته و يا ناپديد می ه  که بئیحکومت ھای دارای دستگاه ھای مخفی مافيا 

 اند که تحت نظارت مستقيم عناصر کليدی در حاکميت سياسی و بزرگ چپاول ئی مجموعه ای از شبکه ھای اجرا،شوند

مالی و معنوی از منابع و بودجه ھای غير علنی و غير  ،اين شبکه ھا به لحاظ آموزشی. گران اقتصادی قرار دارند

گران و ، حمايت ھای مخفی و مستقيم تاراج منابع پيش بينی نشده، مازاد بر درآمدھا،رسمی در جامعه مانند توريسم

  . در جامعه تغذيه و سيراب می شوندئیبزرگ سرمايه داران در حوزه ای از ارتباطات مافيا

****  

 انسانی که ۀ زخمی است بر پيکر و روان انسان و جامع،معادل تجاوز به حقوق فردی و جمعیشکنجه واژه ای است 

زخم ھائی که ھر از چندگاھی سرباز می کنند و جسم و روان فرد شکنجه شده را . ھرگز نيز آثار آن از ميان نمی رود

 آويزان ، سوزاندن،انند کتک زدنشکنجه در نظر اول با مفاھيمی م. برد در تبی سوزان و کابوسی دھشتناک فرو می

 مشخص و ،يد که اين مقوله نيازمند ابزاری محدود آنظر میه  شالق زدن مترادف می شود و اينطور ب،کردن

  .نام دارند.. خود است که چرم و چوب و چماق و پوتين و طناب و آتش سيگار وه مخصوص ب

اين .  شکنجه گر و شکنجه شونده مربوط و محدود می کندۀ ابعاد آن را تنھا به نوع رابط،اين گونه تلقی از شکنجه

 آن بخش که از وظايف مزدوران و اعمال کنندگان شکنجه به حساب می ،ذھنيت تنھا بخشی از واقعيت را بيان می کند

  به تعريف شکنجه در چنينءاکتفا.  شکنجه گر ھمراه باشدۀ شدت و حدت آن می تواند با انتخاب و سليقی ازآيد و بخش

 ھمه جانبه و در تمامی ۀسيستمی  که آن را به عنوان يک شبک.  اين مقوله را از وجه سيستماتيک آن جدا می کند،ابعادی

  .ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سياسی جاری کرده است
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ولين درجه اول حکومت از حضور و وجود شکنجه ؤ می کند که گويا رھبران و مسءاين نظريه چنين برداشتی را القا

 شکنجه در جوامعی با حاکميت اقليت و در فقدان آزادی و دمکراسی ۀمقول. در جامعه بی خبر و يا کم اطالع ھستند

 اين گونه نظام ۀ و ماندگاری و تداوم ظالمانء پديده ايست ھمزاد با ظھور حکومت و از مھم ترين ابزار بقا،نھادينه شده

زمند ابزاری است که توسط آن بتواند تمايالت خود را به اکثريت تحقق و تداوم حاکميت اقليت بر جامعه نيا. ھاست

  .محروم تحميل کند

 به موازات خود شکنجه و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را در ، قوه قھريه ناميده می شوندی ازاين ابزار که بخش

ز حقوق اقليت دارا در برابر  قانونگزاری و دفاع ا، سانسور و خفقان،ايجاد رعب و وحشت. دھند کليت آن گسترش می

 تجاوز و شکنجه سخن می گويند که تنھا جزئی ۀ سيستماتيک و فراگير مقولۀ در مجموع از وجوه توسع،اکثريت محروم

توان ھمراھان و برنامه دھندگان اعمال شکنجه را  آيا می. از آن مزدورانی ھستند که در شکنجه گاه ھا حضور دارند

عنوان شريک ه جوگر ب و صالح و جست بر وجدان عمومی بشری و در دادگاه ھای ذیروی نيمکت متھمين در برا

   قضائيه و صادرکنندگان احکام را؟ۀ بازپرسان و دادياران قو،عنوان نمونه قضاته جرم و جنايت نشانيد؟ ب

ر شاغل و  فتاوی مربوطه؟ عناصۀعناصر دخيل و مرتبط با نيروھای نظامی و موازی ؟ يا منابع مذھبی صادرکنند

 و وکالی تشکيل ء گسترده سرکوب؟ وزراۀکليدی سازمان ھای اطالعاتی کشور؟ بسيج و سپاه و ديگر شاخه ھای شبک

سرکوبگران و حاميان خاموش دوران اعتالی !  دولت سرکوب؟ خاتمی و نبوی و کروبی و خلخالی و طاھری ھاۀدھند

 اقتصاد و جھت دھندگان ناپيدای خطوط ۀ در عرصئی مافياتجاوز و شکنجه و اصالح طلبان فعلی؟ عوامل پشت پرده و

  سياسی حاکميت؟ حاميان برون مرزی رژيم جمھوری اسالمی؟ 

آيا دادخواھی از فرزندان بيدار و پاک اين سرزمين که به وحشيانه ترين اشکال و روش ھای ضد بشری در دوره ای 

يا کسانی که به آ کشيده شدند به معنای انتقام جوئی است؟ بحرانی و در سکوت مرگ آور دنيای متمدن به قتل و نابودی

 و ئین را مترادف با انتقام جوآتبليغ فراموشی تاريخ جنايات اين رژيم نشسته اند و ھرگونه يادآوری و بازگشت به 

امی سياست  از اينرو نيست که يا خود در سرکوب شرکت مستقيم داشته اند و يا ياری دھنده و ح،نامتمدن بودن می دانند

  ھای اعمال شده بوده اند؟

روزنامه نگار . شود  قلم و مطبوعات در جامعه پايمال می،زادی بيانآاز وجود شکنجه زمانی می توان مطلع شد که 

 تشکل و ،تولد اين پديده زمانی است که گفتن و نوشتن. می شوند) مشروط(س خطر می کند و چاپ و نشر کتاب احسا

 خانواده را ، کتاب و خبرنامه در کتابخانه، يک نشريه،زمانی که حضور يک نوشته. ب شوداظھار عقيده خطر محسو

ی آن در تاکسی و يا با ھمسايه خطر در پی دارد و ا محتوۀ بحث دربار،مشوش می کند و حمل و خواندن آن در اتوبوس

  . شود  خودداری می،از ھديه دادن آن به دوست يا عزيزی برای خواندن

مادر پيری .  نويسنده و ناشر جدائی می افتد و مکتوب در کمد لباس جای می گيرد، ميان کتاب و کتاب خانهآن زمان که

 دخترش را زير چادر مشکی خود پنھان می کند و با استفاده از تاريکی شب زير پل ۀشکنجه می شود که کتاب و جزو

  . ان شبگرد و گزمه ھای حکومتی در امان نگاه داردرا رھا می کند تا فرزندش را از گزند دزد نآجوی آب ناکجاآبادی 

و اين .  شبانه به نھری ريخته و يا در باغچه ای مدفون می شود،آن زمان که خود سانسور می شود و خاکستر مکتوبی

 سيستماتيک و بيرحمانه با انبوھی از ارتباطات بر مجموعه ای از انسان ھا به ،ھمان شکنجه ايست که پيدا و نھان

 حاکميت اقليتی محدود و استثمارگر است که سود و ۀاين ھمان سيمای عريان و برھن. ت يک جامعه اعمال می شودوسع

 گيرد و برای تضمين و تداوم آن به بسط تجاوز و شکنجه در جامعه می بھره از دسترنج اکثريت جامعه را ھدف می

  .پردازد
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ب و ريشه ھای آن در ميان بخشی از مردم سنگر گرفته و  سرمايه و استثمار است که در پشت مذھۀ دريدۀاين چھر

می سازد و ) تابوت ھا( ھتل اموات ھا و ، شکنجه گاه ھا،تاريکخانه ھا. آزادی و دمکراسی را در جامعه سالخی می کند

  . مرگ و نيستی و نابودی است و شوخی ھم ندارد، تنھا پيام آن،تنھا زبان آن

 امری جابرانه که اعمال قھر و ، امری عامدانه و آگاھانه محسوب می شود،واژه ايست که در مفھوم صحيح آنشکنجه 

شکنجه گر در حين شکنجه احساس قدرت و مالکيت بر . حکومت بر افراد و گروه ھای اجتماعی را در دستور کار دارد

توان  اين وسايل را می.  را نيز در اختيار می گيردزندگی شکنجه شونده دارد و ابزار خروج از مرزھای ارتباطی با او

طور کلی حمايت ھای مادی و معنوی حکومت اقليت استثمار کننده بر جامعه و مصونيت قضائی با تکيه بر دستگاه ه ب

  .ھای مخفی معنی کرد

 و يا ناپديد می موازات الزامات سياسی و اجتماعی حضور يافتهه  که بئیحکومت ھای دارای دستگاه ھای مخفی مافيا

دی در حاکميت سياسی و بزرگ  اند که تحت نظارت مستقيم عناصر کليئی مجموعه ای از شبکه ھای اجرا،شوند

 مالی و معنوی از منابع و بودجه ھای غير علنی و غير ،اين شبکه ھا به لحاظ آموزشی. گران اقتصادی قرار دارندچپاول

گران و  حمايت ھای مخفی و مستقيم تاراج، منابع پيش بينی نشده،آمدھا مازاد بر در،رسمی در جامعه مانند توريسم

  .  در جامعه تغذيه و سيراب می شوندئیبزرگ سرمايه داران در حوزه ای از ارتباطات مافيا

اسرار (کنده شدند و  موسوم به حزب هللا از آنھا ئیعناصری از صفوف لباس شخصی ھا و تشکل ھای مالی مافيا

 ،ر اوالدیک عس، مصباح يزدی، آيت هللا جنتی،ن را برمال کردند و از افرادی مثل ھاشمی رفسنجانیحکومتيا) مگوی

نام بردند که حمايت ھای بی دريغ مالی و ارتباطی را در اختيار اين باندھا ..  حسين شريعتمداری و، باھنر،بادامچيان

  .دھند قرار می

 اين دستجات و کمک ھای مخفی خود به حفظ ۀی ھستند که با تغذياين افراد صاحبان بالمنازع قدرت سياسی و اقتصاد

  .وری مالی و تداوم غارت و چپاول منابع مالی کشور می پردازندتامپرا

 ويژگی ، مقدس خصلتھاۀشکنجه گر با اعمال شکنجه به حريم خصوصی ارتباطی ميان انسان ھا تجاوز می کند و ھال

گيرد و درد و رنج را وسيله ای برای خرد و له کردن اين   را ھدف میھای اخالقی و تعلقات فکری شکنجه شونده

 ،آنسوی صحنه ھيچ چيز نيست. زور و قدرت و ابزار اعمال آن را نيز در اختيار دارد. گيرد مختصات به خدمت می

ی تنفسی  جا و مکان و زمان و ابزار و حتی ھوا، ھمه چيز متعلق به مجری است،شکنجه شونده حقوقی زير صفر دارد

  .محيط به وی تعلق دارد

 مرزی ، سخنی به زبان آيد، نظری به ابعاد اتاق شکنجه انداخته شود، را پر کندء فريادی فضا،که نفسی کشيده شود اين

. برای تحمل بشری مشخص شود يا شکنجه شونده از حال رفته و بی ھوش شود که برای شکنجه گر مانعی نيست

  و يا سطلی انباشته از آب سرد روی زندانی فرو می ريزند و سپس به کار خود ادامه میسوزنی زير ناخن فرو می کنند

  .ن می کندييکه چه اطالعاتی و به چه نحوی اعتراف شود را نيز شکنجه گر تع  اينًغالبا. دھند

صاحبه شونده ای که  زيادی داشتند و بيشمار مۀبسيار اعترافات يا اقاريری که بدين نحو گرفته شدند و از واقعيات فاصل

  .از اتاق شکنجه با پيکری در ھم کوبيده به جلوی دوربين ھای اعتراف و ندامت نشانده شدند

. شود مين میأ ارتباط شکنجه گر با مورد است و تحميل برتری و اقتدار وی در اتاق شکنجه اينگونه تۀايجاد درد وسيل

ثيرات آن قرار أ تۀ گروه ھای اجتماعی که خارج از محدود برای افراد و ياًتجاوزات و شکنجه ھای روانی معموال

 اجتماعات انسانی به تشريح و بيان مکرر چگونگی ، از ھمين زاويهً به سختی مورد توجه قرار می گيرد و دقيقا،دارند

  . اعمال اين مقوله نياز دارند
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 در معنا ،می صورت گرفته و ادامه داردتجاوزاتی که به اشکال مستقيم به حقوق انسان ھا از جانب رژيم جمھوری اسال

عنوان ه ب.  در ھاله ای از فتاوی روحانيت و تقدس پيچيده می شود وو مفھوم کامل خود شکنجه ناميده شده و می شود

 نيز ابزاری است افتو. دھد ستگاری و عزيمت به بھشت قرار میررا در مسير  تمايلی الھی قلمداد شده و مجريان آن

 صادر ،خواست خدا و شکنجه گر که از جانب فقھائی که بر سرير قدرت سياسی و اقتصادی نشسته اندارتباطی ميان 

  .می شوند

و مرتبطين او ) دشمنان خدا(واژگانی ھستند که نوع برخورد با ...  ظاله و ، مفسد فی االرض، محارب، مرتد،تعزير

ھی را جھل بازمانده از ريشه ھای مذھبی جامعه به اين تمايل ال. دھند ن می کنند و مضمون میيي را تعءيعنی فقھا

ابد و يی  مادی و گسترده تبديل می کند و در بخش ھای متوھم و عقب مانده به لحاظ فرھنگی مقبوليتی ضمنی مئینيرو

  .دھد و در سطحی وسيع گسترش می) ستم پذيران(جه را در پوششی حمايتی از جانب شکن

پيامدھای روحی و . خود آثاری برجای می گذارد که ھرگز نيز از ميان نمی رودشکنجه در تمامی اشکال ضد انسانی 

 حس تعقيب شدن و ، افسردگی و اندوه، ھراس،سأاين پيامدھا در ھاله ای از ي. روانی آن ھمچنان برجای می مانند

دان نيز در اشکال ثيرات مخرب روحی سالھای اسارت پس از آزادی از زنأت. لور می يابندتبکابوس بی پايان شبانه 

  :طور مزمن ظاھر می شونده مختلف و متنوعی و ب

   حواس پرتی و فراموشی،افسردگی مزمن

  رات روحیييپرخاشگری و تغ

  حساسيت غير طبيعی نسبت به رفتار و اخالق نزديکان

  بيخوابی مزمن

  ناآرامی و کابوس شبانه

  احساس تعقيب دائمی و ھراس

   مزمنگرايش به خودکشی ناشی از افسردگی

   بی ثباتی فکری،ضعف تمرکز

  یئاحساس گناه در قبال خانواده و قربانيان حاشيه 

   لکنت زبان،لرزش صدا

  کناره گيری از محيط اجتماعی

  ل بر احساساتوگريه ھای ناگھانی و از دست دادن کنتر

  ضعف ارتباط گيری و تصميم گيری

  ... سردرد مزمن و، بينائی ضعف،مشکالت جسمی ناشی از سالھای اسارت ھمانند زخم معده

 عدم ، با دوستان و اقوامصحبت ممنوعيت ، خود مانند حبسۀ تجاوز به حقوق فردی و اوليۀفرد شکنجه شده تنھا با مقول

ً و طبعا...  منزوی شدن مکانيکی و ، جسمانی و کتک خوردنۀ شکنج، محروميت از نور و ھوای تازه،دريافت اخبار

  جانبی را که در پيامدھای آن گنجانيده می شود در نظر میۀلفؤمواجه نيست بلکه  دھھا من آپيامدھای روانی و روحی 

  ......گيرد

  از کتاب سيمای شکنجه 

  ادامه دارد

 


