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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 اپريل ٠٢
   

  بخش دوم -مختصری در مورد شکنجه 
  

  
ی خود مبلغ اين پديده نباشند ئ شکنجه به طور رسمی و نوشته شده در قوانين پايه ۀ دول اعمال کنند،شايد بر حسب قاعده

 به انکار وجود شکنجه در کشور ًی باشد و اساسائ مفھومی غير رسمی و سايه ،و حاکميت شکنجه در اين ممالک

 قانونی که توسط قواعد مذھبی با مفاھيمی مانند ،ی است علنیمربوطه بپردازند اما در جمھوری اسالمی شکنجه مقوله ا

 دولت خود را موظف به اعمال آن می.  سنگسار و قطع دست و پا و ديگر اعضای بدن رسميت و تقدس می يابد،رتعزي

ت فقھی داند و نه تنھا وجود آن در جامعه را انکار نمی کند بلکه مدافع صحت و سقم و مفيد بودن آن به عنوان دستورا

  .ستانيز 

..........  

 ھراس ،ھراس از تکرار تجاوز.  شکنجه شده پس از آزادی کارکرد داردۀاين پارامترھا اغلب با جريان زندگی روزمر

 ھراس ، اجتماعی و استخدامی، ھراس از محروم شدن از امکانات طبيعی،از آلوده نمودن ارتباطات خود به لحاظ امنيتی

ی است که شکنجه شدگان را از بازگوئی و ئ و مجموعه ای از دلواپسی ھا و تابوت و سکوتاز بازخوانی کابوس درد 

اين چنين است سکوت ھزاران زندانی سياسی که پس از رھائی از زندانھای . بازبينی تجاوز اعمال شده باز می دارد

ف در بسياری موارد و برای اين طي. مخوف و شکنجه خانه ھای رژيم سکوت اختيار نموده و لب به سخن نمی گشايند

  . حتی از خواندن مطالب مربوط به زندان و شکنجه پرھيز می کنند،حفظ روحيه خود در زندگی روزمره

 به ، زندان گذشته استۀن دوران شوم و نفرين شدآبيماری ھای روحی و جسمی زندانيان سابق با اين که سال ھا از 

 دوری از خاطرات شوم اين دوران ھميشه به عنوان ،بخشی از اين طيفھمان وسعت جنايات رژيم تداوم دارد و برای 

  .اولين راه حل مطرح می شود
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 افسردگی مزمن و ترديدھا به موازات حضور اين طيف در خارج از حريم نفوذ ،رات روحیييکابوس ھا و تغ

. طور مستقيم اثر می گذارده  ب بر روال عادی زندگی شکنجه شده،تجاوزگران ادامه دارد و ھر گونه بازنگری به گذشته

 آن بسيار فراتر رفته و کليت خانواده و اقوام و ۀگذارد بلکه دامن  جسمی و روحی تنھا بر شکنجه شده اثر نمیۀشکنج

اين مجموعه . دوستان شخص را نيز در بر می گيرد و آثار و جراحات آن بر اين مجموعه نيز ھرگز از ميان نمی رود

ه  پريشانی و افسردگی را ب، دل نگرانی، اما شکنجه ای روانی،ابر مجری شکنجه قرار نگرفته  باشند در برًشايد مستقيما

  .  خود تحمل کرده اندۀ ھمسران و يا دوستان پاک و بی شائب،موازات رنج ھای بسيار فرزندان

ھمه و ھمه ...مدت و بی خبری و محروميت از ديدار و مالقات عزيزان رنگ پريده و افسرده و بالتکليفی ھای دراز

مندی قوی و ھمگانی خانواده ھای زندانيان سياسی نشکنجه ھائی پيدا و نھان بر جسم و روان اين طيف بوده است و توا

  . از ھمين رو دانستیتوان بخش در دفاع از آزادی بی قيد و شرط آنان را می

 وکيل و محيط زندگی خود محروم می شود و ،دهارتباط زندانی سياسی با دنيای خارج قطع و از ارتباط با پزشک خانوا

در کشورھائی که کماکان .  بی اعتمادی به خود عدم امنيت شخصی استۀ روحی و ايجاد کنندۀاين خود يک شکنج

 شکنجه نيز حدود و ثغور خود را ،رسد و مرگ زندانی سياسی جنجال برانگيز می شود گوش میه صدای انتقاد ب

  در برابر جوخه اعدام قرار میی زندانی ديگر، يک زندانیۀالمی که ھمزمان با شکنجداراست اما در جمھوری اس

تواند تا حد مرگ زندانی اعمال شود و رژيم   اين مقوله می،ثيرگذار نداردأدالئل مختلف انعکاس فوری و ته گيرد و ب

  .نيز حد و مرزی نمی شناسد

قتل ه شود و ساير ب نصد ضربه شالق را متحمل میحکم مرگ زير شالق برای عليرضا شکوھی که نزديک به پا

رسيدگان زير شکنجه بر بستری از اطمينان و آگاھی به توانمندی بيکران در اعمال خشونت عليه مخالفان سياسی در آن 

  .  تاريک و سراسر جنايت از جانب قضات بيدادگاه ھا صادر می شودۀدور

 بلکه ،ھرگز به معنای پايان آالم و دردھای زندانی سياسی نيستجان بدر بردن از شکنجه گاھھای جمھوری اسالمی 

  . او را آرام نخواھد گذاشت،ثيرات روحی و جسمی آنأنشان از آن دارد که در آينده ت

 ، شکنجه گران و نھادھای قانونی اطالعاتیۀ زندانيان سياسی را نمی توان تنھا به عملکرد خودسرانۀ شکنجۀمقول

سازمانھای اطالعاتی و چشم و گوش ھای حاکميت در ارتباط . ی و در سايه نسبت دادئيه  حاش،سازمان ھای جنبی

مبارزه با اين پديده ناھنجار را .  اقتصادی ھستندۀ مناسبات ناعادالنۀمستقيم و ارگانيک با رھبری و دولت سرکوب و زاد

اين سيستم روبنا و زيربنای مناسبات سياسی .  آن در محيط ھمراه ساختۀ سيستم جاری کنندیمی بايستی با مقابله و افشا

  .و اقتصادی و اجتماعی جامعه را شامل می شود

 اما ساواک نھادی وحشتناک برای دفاع از رژيم سلطنتی و دستگاھی برای حمايت از ،ساواک پديده ای جھنمی بود

يران آموزش ديده و حافظ روبنای سرمايه داری بزرگ وابسته و انحصاری بود که برای دفاع از منافع امپرياليسم در ا

 ساواک بدون در نظر گرفتن علل وجودی و ۀبنابر اين گفتمان پديد.  اجتماعی متناسب با اين منافع بود–سياسی 

 حضور ۀارتباطات و پيوندھای آن با ساير مقوالت سلطنت خالی از مضمون و معنی واقعی آن است و اين تلقی از مقول

ولين درجه اول و يا به ؤ را برای اين نظريه در ميان عوام فراھم می آورد که گويا مسءفضاشکنجه و تجاوز در جامعه 

ند ھمانطور که شايع شده بود که اطرافيان شاه مقصران اصلی ھستند و به اتعبيری کليت حاکميت از وجود آن بی خبر

  .ام خارج می کردندس ھرم را از مظان اتھأو بدين نحو ر! سلطان شکنجه و اختناق گزارش نمی دھند
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 ، شکنجه را به اشتباه و يا خودسری يک دسته و گروه و نھاد دولتی محدود نسبت دھدۀاين تفکر سعی دارد که مقول

 خارج نمودن بخش اصالح طلب حاکميت از زير ۀھمان طور که ھم اکنون نيز برای تطھير ضمنی رژيم و يا با انگيز

  !وب و يا بازداشت ھای خودسرانه ياد می شود از سرک،ضرب اتھام و اقدام عليه بشريت

 بحث ، جسمی وی را به قتل می رساندۀسخن از شکنجه گر قاتلی نيست که پس از تجاوز به حقوق زندانی و شکنج

 معنوی و تبليغاتی حمايت می ،ده است و آن ھا را نيز با بيشترين کمک ھای مادیئي اين چنين زائیسيستم است که نھادھا

اقدامات ضد بشری آن ھا را زير چتر حمايتی خود می گيرد و تمامی توان تبليغی و ترويجی . کند و گسترش می دھد

  .ن و مخالفان غارت و تاراج منابع ملی بسيج می کندازيکی منتقدا در خدمت سرکوب و شکنجه و حذف فخود ر

طور ھمه جانبه ه  سياستی که پس از افشای آن ب،ضح و آشکار از اين سياست است واًی نمودی کامالئقتل ھای زنجيره 

 تالشی که در ابتدای امر به وزارت اطالعات نسبت داده شد و سپس به مردان کوچکتر مثل سعيد امامی ،پی گرفته شد

ا آزاد گذارند و با ھزاران سنگ را بسته و سگ ر. واجبی خورانده شد و به کاظمی ھا ختم شد تا رھبران در امان بمانند

  . و ترفند حتی مجريان کوچک را نيز از بند مجازات برھانندءريا

 شبکه ای که تمامی شاخک ھای قانونی و غير قانونی و اجرائی را برای پيشبرد ،اينجا سيستم است که عمل می کند

 عرف و سنن متحجرانه و سرکوب اين رژيم جمھوری اسالمی است که بنابر. کار می گيرده اھداف خود در جامعه ب

تمايالت انسانی به حمايت ھمه جانبه از تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مردم کمر بسته است و تجاوز و شکنجه را 

  .قانونی و آزاد اما دگر انديشان و دگرخواھان منتقد را به سلول ھای انفرادی و شکنجه گاھھای قرون وسطائی می نشاند

لی جرم و جنايت و خيانت عليه منافع ملی و بشريت رژيم جمھوری اسالمی در کليت آن است که مولد بنابر اين متھم اص

. و ھادی چنين سيستم ناھنجاری بوده و بايستی در مقابل دادگاھھای بين المللی و جستجوگر و حقيقت ياب قرار گيرد

ند غرائز حيوانی و ضد انسانی خود را بروز سعيد امامی ھا و کاظمی ھا از برکت ايجاد و حضور چنين فضائی می توان

عنوان مجرمانی ه  در غير اينصورت ب،دھند و به نيستی و نابودی سرمايه ھای سياسی و فرھنگی کشورمان بپردازند

  .ھيستريک و نيازمند به روانشناس شناخته شده و به مجازات خواھند رسيد

 سياست خود را محدود نمی کند و نفوذ و ۀود تنھا در حوزاين سيستم و روال برخورد با انسان ھا بنابر طبيعت خ

  .دھد  می گذارد و بسط مییجاه ثيرات مخرب خود را در جزئی ترين نھادھای طبيعی جامعه نيز بأت

نھاد و کانونی که خانواده ناميده می شود و حمايت ھای مردساالرانه و پدرساالرانه ای که به ناھنجاری ھای ارتباطی 

 شکنجه ھای جسمی روا شده بر پيکر ،محروميت ھای زنان در جامعه و کانون خانواده. زند امن میاعضای آن د

 که تحت عنوان تربيت اعمال می شود و مصونيت مجريان آن در برابر قانون و باورھای ارتجاعی مذھبی  یکودکان

 از فرھنگ رژيم را ئیگی گوشه ھا می گيرند ھمءموجود که در زير چتر حمايتی مبلغان مذھبی و حکومتی مجوز اجرا

  .نمايش می دھند

 ۀ سيلی خورده و دنده شکسته دريغ می کند و از سوی ديگر با اشاع،رژيم آگاھانه حمايت خود را از کودک ترکه خورده

 فالکت و محنت صدھا ھزار از آنان را به جای محيط ھای آموزشی و اماکن بازی و تفريح به خيابانگردی و کار ،فقر

  . فرش بافی ھا و حمل کاالھای سرمايه داران در بازارھا وادار می کند، آجرپزی ھا،کارگاه ھادر 

ثير بدآموزی ھای أثر از تبليغات و حمايت ھای قانونی و تحت تأرغم عشق به کودک خود مت متھم کيست؟ پدری که علی

يا به حقوق برابر ھمسرش تجاوز می  پيکر نحيف و کوچک فرزندش می پردازد و ۀ به شکنج،خرافی مذھبی در جامعه

  کند؟

  ) تنبيه بايستی به ميزان و مصلحت باشد ،ھرگاه برای تربيت اطفال بزھکار تنبيه بدنی آنان ضرورت پيدا کند( 
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  ٢ بند ۴٩ ۀ ماد، باب چھارم– قوانين مجازات اسالمی ۀمجموع

 اين وجه از ، جسمانی استفاده کنيمۀت شکنججای تنبيه بدنی از لغه چنانچه بر طبق عرف و قوانين عمومی انسانی ب

  . سيستماتيک جاری در جامعه توسط رژيم بھتر دريافت می شودۀ شکنجۀاشاع

 آن در ۀاما حضور گسترد.  بطور جداگانه مورد پيگيری قرار گيرددکه ناھنجاری ھای خانوادگی باي قدر مسلم اين است

 جمھوری اسالمی است که به روبنای مناسب با تسلط اقتصادی  نگرشی و حمايتی رژيم،جامعه ناشی از سيستم جاری

 از آن دفاع می کند و مبارزان و ،اين سيستم حامی اين مناسبات ميان انسانھاست .اقليتی سودجو و غارتگر نياز دارد

ی از بودجه ن به تفکر بالنده مبتنی بر حقوق بشر را به سياھچالھا و شکنجه گاھھا می اندازد و بخش قابل توجھامتعلق

 تجاوز و شکنجه در جامعه نه تنھا در ۀاينگونه است که مقول. دھد  اين روبنای اجتماعی اختصاص میۀملی را به اشاع

کار ه ابعاد سياسی و در برخورد به مخالفان سياسی عقيدتی رژيم بلکه در ابعادی بدون مرز و به وسعت يک جامعه ب

  .گرفته می شود

ی خود مبلغ اين پديده نباشند ئ شکنجه به طور رسمی و نوشته شده در قوانين پايه ۀاعمال کنند دول ،شايد بر حسب قاعده

 به انکار وجود شکنجه در کشور ًی باشد و اساسائ مفھومی غير رسمی و سايه ،و حاکميت شکنجه در اين ممالک

وسط قواعد مذھبی با مفاھيمی مانند  قانونی که ت،مربوطه بپردازند اما در جمھوری اسالمی شکنجه مقوله ای است علنی

 دولت خود را موظف به اعمال آن می.  سنگسار و قطع دست و پا و ديگر اعضای بدن رسميت و تقدس می يابد،رتعزي

داند و نه تنھا وجود آن در جامعه را انکار نمی کند بلکه مدافع صحت و سقم و مفيد بودن آن به عنوان دستورات فقھی 

  .ستانيز 

 می توان گفت که جمھوری اسالمی در رابطه با سطح عمومی تمدن بشری و افکار عمومی جھانيان استثنائی تأبه جر

  . بر قاعده و دارای مختصاتی ھم رديف حکومت ھای قرون وسطی است

ير  خردکننده و غ، تجاوزکارانه، بدون مالحظه، بين المللی عملی عامدانه با ايجاد دردۀشکنجه طبق تعاريف شناخته شد

بر طبق قوانين رسمی بسياری از . کار گرفته می شوده انسانی و ھدفمند است که برای له کردن روح و جسم انسان ھا ب

 که تحت شکنجه دريافت شده ی ھر گونه اعتراف،دول پيشرفته که حقوق بشر را رعايت می کنند و به آن پايبند ھستند

  . فاقد اعتبار و ارزش قانونی است،باشد

http://www.afgazad.com/Hoghogh-Bashar/032816-BS-Mokhtasare-Dar-Mawred-Shekanja-

1.pdf  
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