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 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 ٠٨
  

 بخش سوم -مختصری در مورد شکنجه 
   

  
. گاه و ھيچ زمانی نمی تواند از زير شکنجه و بازجوئی بيرون بيايد زندانی سياسی در زندان ھای جمھوری اسالمی ھيچ

 زندانی و ۀ را نمی توان برای دوران بازجوئی و شکنجئی و انتھاءابتدا. دستگاه زندان رژيم تابع ھيچ قاعده ای نيست

 دار و يا در ۀی بنابر مقتضيات سياسی روز می توان وی را زير چوب دستگيرۀاز لحظ. احتمال اعدام وی در نظر داشت

 و ميان و يا در انتھای مدت محکوميت خود اين ء در ابتدا، درب بازجوئی و شکنجه ديد و ھميشه و ھر لحظهۀکنار پاشن

  . دارد وجود، به بازجوئی کشيده شود و درد را دوباره تجربه کند و يا حکمش تشديد شودًاحتمال که مجددا

.............  

که در قوانين قضائی بسياری از کشورھا ھيچ مدرک و سندی برای محکوميت متھم بھتر و مناسب تر از  در حالی

 استبداد عبارت است ۀاعتراف و اقرار خود متھم نيست و يکی از اھداف اصلی اعمال شکنجه در کشورھای تحت سلط

  .اماز مجبور کردن زندانی به پذيرش موارد اتھ

 اعصاب و استخوان آدمی در تماس است و برای مرز پايداری انسان ھا در ، با پوست و گوشتً جسمانی مستقيماۀشکنج

 با اين پديده برای افراد مختلف اشکال متفاوتی را نيز ئیرويارو. برابر درد نيز مرزھای مشخصی قابل تصور است

ا حدود مشخصی داشت و در ارتباطات خاص و تشکيالتی در دوران سياه سرکوب سلطنتی اين مرزھ. موجب می شود

 دستگيری و انتقال بازداشت شده به اتاق شکنجه تنھا چند ساعت را در بر می گرفت که حداقلی شناخته شده ۀدر مرحل

اطالعات فرد ) سوزاندن( نيروھا و ئیجاه بود و در طول اين ساعات سازمان يا گروه مبارزاتی مخفی سعی در جاب

  .شد کرد و برای مقاومت و پايداری شکنجه شونده حد و مرزی قائل می ر شده میدستگي

 ، واداده،بريده:  گسترده در جمھوری اسالمی واژگانی مطرح و برجسته شدند از قبيلۀبا شروع سرکوب و شکنج

 توحش و ۀ و درجواقعيات اتاق شکنجهبه  نه ، عمومی می کردندۀآنھائی که از اين واژگان استفاد.. ھمکار رژيم و 
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ثير مخرب أدادند و نه از ظرفيت جسمی و روحی شکنجه شونده و ت حيوان صفتی ذاتی مزدوران رژيم توجھی نشان می

  . اطالعی داشتند،رعب و وحشتی که جالدان رژيم پديد آورده بودند

 ، فرزندان پاکۀش شد زخم ھای عديده ای بر پيکر آش و ال،والنه و ذھنيت غير رئاليستیؤاين قضاوت ھای غير مس

.  برجای گذاشت، که ھرگز در شرايط طبيعی اعمال و يا تشديد مجازات ھمرزمان خود را نخواسته اندیمعتقد و مقاوم

ثر از شرايط فعاليت علنی و نيمه علنی و ناتوانی انطباق با شرايط أاين تقکر خطا ھر گونه گل و گشاد بودن سازمانی مت

  .را بر دوش اين طيف وسيع قرار دادنوين سرکوب و فعاليت مخفی 

 اجبار به تحويل دادن اطالعات و حتی ، جسمی و روحی را تحمل نمی کندۀ چرک و خوناب، زخم،شکنجه شونده تنھا درد

نام و نشان دوستان و رفقای خويش به جانيان بازجو که درد و زخم وحشيگری و درندگی آنان را بر استخوان خويش 

  . است که ھرگز از سينه و وجدان آگاھش بيرون نخواھد رفتکند نيز دردی لمس می

 مانند وحيد ئیعنوان کوکالس کالن ھای وطنی و توابان خيابان گرد و بازجوھاه  است که نه بئیبحث بر سر نيروھا

  . بلکه از زجر و ناچاری به تحويل بخشی از اطالعات خود مجبور شدند،سريع القلم

قتل رسيدن و اعدام ه  نه نگران ب، آر پی جی و حميد شايق ھا که لحظاتی پيش از مرگشانبسياری را ديدم مانند منوچھر

...  واداده و، بريده،عنوان خائنه  ممکن بود آنان را بً دوستان و رفقای خود بودند که احياناۀ بلکه قضاوت عجوالن،خود

 آن بود که مدت ۀروی پيکرشان نشان دھندکه گوشت اضافی کف پاھايشان و آثار شکنجه  حال آن. تلقی و معرفی کنند

 زرد رنگ و پيکر ۀ شان بارھا ترکيده بود و چھرۀسر برده اند و پاھای آماس کرده ھای طوالنی در اتاق شکنجه ب

  .استخوانی شان حکايت از زندگی در زندان انفرادی و فشارھای روحی و جسمی آنان می کرد

 لحظه ای به عمر کوتاه و ،ن ضعف به ھنگام شکنجه به نقد کشيده می شدمنوچھر که از جانب نزديکانش به نشان داد

 اما لحظه ای از قضاوت رفقايش نسبت به خود و تعھدش به مارکسيسم ،قطعی اعدام خود فکر نمی کرد! مجازات

  .انقالبی آرام نداشت

يک منتقد و مخالف نظم حاکم  ،شورشی! تنبيه بدنی فرد خاطی.  جسمانی مجازات فرد استۀ شکنجۀيکی از اھداف اولي

 دولت و حکومت ۀ مجازات و اعمال ارادۀ بخش اوليۀاين جا شکنجه گر حامل و منتقل کنند. و مجازات يک انقالبی است

ول در نيمی از کشورھای جھان ؤشکنجه پديده ای جھانی است و طبق آمار رسمی منابع و مراکز ذيصالح و مس. است

  .ی شودشکنجه به بدترين شکل اعمال م

 انسانی ۀ به جامعئی به افراد و نيروھای اپوزيسيون بلکه با بيشمار اھرم ھاً نه مستقيما، شکنجه و محروميت و فشارگاه

ايجاد محروميت ھای بی حد و مرز و . و شھروندان آن اعمال می شود تا از حمايت نيروھای بالنده دست بردارند

اھای کردستان و بمباران ھای بی ھدف شھرھای اين مناطق و سرکوب کور و جمعی اھالی ترکمن صحرا و روست

ی از ئ تنھا و تنھا برای ايجاد رعب و وحشت عمومی و قطع حمايت توده ، ساکنين اين ديارۀبازداشت ھای گسترد

  .نيروھای پيشرو بوده است

رداخت که ھدف آن ايجاد رژيم برای نيل به اين اھداف حتی از طريق ارتباطات جمعی به نمايش تصاوير اعدامی ھا پ

 سنگسار زنان و قطع اعضای بدن انسان ھا در مالء عام نيز ،که اعدام ھای علنی و خيابانی کما اين. ھراس عمومی بود

  . فرھنگ شکنجه و خشونت پيش برده می شدۀدر امتداد چنين نياتی بودند و اخطار به شھروندان و اشاع

. گاه و ھيچ زمانی نمی تواند از زير شکنجه و بازجوئی بيرون بيايد می ھيچزندانی سياسی در زندان ھای جمھوری اسال

 زندانی و ۀ را نمی توان برای دوران بازجوئی و شکنجئی و انتھاءابتدا. دستگاه زندان رژيم تابع ھيچ قاعده ای نيست

 دار و يا در ۀرا زير چوب دستگيری بنابر مقتضيات سياسی روز می توان وی ۀاز لحظ. احتمال اعدام وی در نظر داشت
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 و ميان و يا در انتھای مدت محکوميت خود اين ء در ابتدا، درب بازجوئی و شکنجه ديد و ھميشه و ھر لحظهۀکنار پاشن

  . وجود دارد، به بازجوئی کشيده شود و درد را دوباره تجربه کند و يا حکمش تشديد شودًاحتمال که مجددا

 اجتماعی برای حکومت ھای ديکتاتور و تماميت خواه بوده ۀره خطرناک ترين پديدزندانی سياسی در طول تاريخ ھموا

با زندانی سياسی به . است و اين نوع رژيم ھا ھيچ گونه توجه خيرخواھانه و احساس ھمدردی با آنان نشان نداده اند

  .عنوان دشمنی خونی برخورد کرده و با تمام قدرت به سرکوب او اھتمام ورزيده اند

 و فردی مضر برای   يک جانیۀمثابه  بلکه ب، ايده و تفکری متفاوتۀنی سياسی نه به عنوان يک دگرانديش و دارندزندا

اين نمايشی از زندانيان سياسی به جامعه و . تمدن و پيشرفت و امنيت شھروندان به جامعه و عوام معرفی شده است

 ھمانطور که شاه ديکتاتور در ،جه اسالمی می دادندافکار عمومی بود که دستگاه سلطنت و جمھوری اعدام و شکن

 منکر وجود زندانی سياسی در ايران می شد و زندانيان سياسی موجود در زندان ھا را ًچی اساسا فاالامصاحبه با اوريان

  .جانی می خواند

از اول رژيم ھمانند رتولين ؤاين متد برخورد با زندانيان سياسی در بند در زمان حکومت اسالمی نيز بارھا توسط مس

 روحانی و ظريف مطرح شده و زندانيان موجود را از در زمره خطاکاران و بزه کاران و اوباش ، خامنه ای،رفسنجانی

  .معرفی کرده اند

 مخوف سرکوبش از اھداف اصلی و مرزھای معمول اعمال شکنجه که گرفتن اقرار و اطالعات ۀرژيم اسالمی و شبک

 عادات و تعھدات و تعقالت فکری و در ، اخالق،ت و در پی دگرگون کردن شخصيت زندانی بسيار فراتر رف،ھستند

که اين توابان در صورت   ضمن اين،تواب سازی از چنين بداعتی مايه می گرفت. ر ھويت انسان ھا بوديييک کالم تغ

خبری را دربند ھا و در ين زندان ھا نقش شاخک ھای حسی و مسؤول ھمکاری فعال با سپاه و ۀپای گذاشتن به عرص

  .رابطه با ساير زندانيان به عھده می گرفتند

ر ھويت يي و اين چنين تغبسياری از موارد نابودی جسمانی  انھدام شخصيت و ھويت زندانی و در انتھا و در ءدر ابتدا

  .نيز از مجازات مرگ و نيستی فرد را در امان نگاه نمی داشت) تواب شدن(

کم نبودند کسانی که با وجود داشتن حکم از دادگاه . عنوان مشکوک دستگير شدنده  کسانی که ب شصت بسيارۀدر طی دھ

. قرار گرفتند و سپس تيرباران شدند) شکنجه( تحت بازجوئی فنی ًو در دوران سپری کردن مدت محکوميت خودمجددا

بر الزامات دوام ننگين جمھوری کم نبودند کسانی که پس از سپری کردن محکوميت خود آزاد نشدند و بعد نيز بنا

  . اسالمی به جوخه ھای مرگ سپرده شدند

.  دستگير شده و به سرعت تيرباران شدندً مجددا۶٧بسيار ھستند کسانی که پس از آزادی از زندان در مقطع سال 

  . و با پيکر درھم شکسته به گورستان ھا منتقل شدندًبسيارند کسانی که از شکنجه خانه ھا مستقيما

عداد زندانيانی که حتی پس از سپری کردن دوران محکوميت خود و آزادی از زندان به زندانی بزرگتر و به ابعاد ت

 بازجوئی و ۀ محل زندگيشان سايۀخاطر معرفی اجباری ھفتگی و ماھانه در سپاه و کميته کشور ايران پای گذاشتند و ب

 کم ، روحی ناشی از ھراس و کابوس تکرار فاجعه را روی سر خود داشتندۀ چشم بند و شکنج،قال مجدد به زندانانت

اين ھمه ھدفمند و آگاھانه و سيستماتيک صورت می گرفت و در نظر داشت که زندانی سياسی و دگر انديش . نبودند

ھوری شکنجه گران جم.  غفلت نکند، شوم آن در جامعه ای که زندگی می کندۀھرگز از حضور شکنجه و رنج و ساي

  .ناشريف نيز بودند! اسالمی نيازمند آموزش تخصصی اين فن و حرفه 

 سياسی و اجتماعی و نيازھای فوری برای سرکوب و کشتار ۀجمھوری اسالمی بنابر مقتضيات زمانه و بحران فزايند

سود و انباشت  مخالفان و منتقدان خود و به منظور حفظ و پاسداری حاکميت اقتصادی بازار بر روند انتقال ۀگسترد
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اين طيف که شکنجه . بر جامعه داشت) شکنجه و کشتار (ء فقھاۀسرمايه نياز فوری به طيفی وسيع برای اعمال اراد

 تمامی دولت ھای استبدادی و سرکوبگر از ميان ۀد شناخته شدع بر حسب قوا،گران و بازجويان ناميده می شدند

  .تاتوری ھا انتخاب می شوندوفادارترين نيروھای نظامی و گاردھای مخصوص ديک

 ۀ نظام و روبنائی متناسب با نيات پليد رژيم اسالمی داشت برای اعمال ارادۀ نيز سپاه پاسداران را که زائيدءرژيم فقھا

 بسياری از دانشجويان خط امام که تا مقطع بستن ۀعديد! خود در اين زمينه انتخاب نمود و در آميزش با استعدادھای

 مجموعه ای گسترده برای نيل به اين ،ل دانشجويان می پرداختندوجاسوسی و کنتر ،ور به سرکوبدانشگاه ھای کش

  .اھداف سازمان داد

 اسناد ، گسترده تجربيات پاره ای از زندانيان سابق تشکيل دھنده و يا وابسته به حاکميت فعلیۀبه سازمانيابی اين مجموع

يدريغ عناصر اين نھاد متالشی شده و بھره گيری از آموزشھای جای مانده از ساواک جھنمی شاه و ھمکاری به ب

 کمک شايانی نمود و اين ،مانند سوريه و ارسال برگزيدگان برای آموزش تخصصی به اين کشورھا!! کشورھای دوست

 نيروھای سياسی و تشکيالتی و روشنفکران جامعه ۀشبکه را با نيازمندی ھای جمھوری اسالمی در سرکوب ھمه جانب

  .نطبق ساختم

 بازجو نبود و برای اعمال شکنجه نيروھای ًدر  جمھوری اسالمی بازجو ھمان شکنجه گر اما شکنجه گر ضرورتا

 شکنجه و سرکوب ،بازجويان بنابر ويژگی  شغل ناشريف خود که در ارتباط با بازجوئی. بيشتری الزامی بود

 نيازمند سطحی از تحصيالت ، و دانشجويان قرار می گرفتند فرھنگيان، سياسيون و ھنرمندان، تاريخ نگاران،دانشمندان

به ھمين دليل اغلب از ميان رده ھای باالی سپاه و دانشجويان خط امام . و آگاھی به علوم سياسی و اجتماعی بودند

ان ھای  دنده شکستن و آويزان کردن و توپ فوتبال نمودن انس،که مشت و لگد و تازيانه زدن برگزيده می شدند در حالی

  . ھر ناشريف و لمپن و قداره کشی بر می آمدۀشريف از عھد

 اما حضور بازجو در اتاق شکنجه ،به اين ترتيب طيفی وسيع از شکنجه گران سازمان داده شده که خود بازجو نبودند

ا حضور  ساعته در زندان ھ٢۴ به نوبت و ًبازجويان و ساير شکنجه گران معموال. برای کسب اطالعات الزامی بود

 اتفاق می افتاد که بازجويان اطالعات جديدی برای دستگيری افرادی ديگر کسب می کردند و ئیاستثناء زمان ھا. داشتند

در اين گونه موارد ھمواره بازجو با تيم اعزامی حرکت می کرد و از نزديک ناظر بر حرکات و چگونگی رفتار فرد 

  .عنوان بازجو برمال کند هکه ھويت خود را ب بازداشت شده بود بدون آن

حفظ اين افراد در . جا می کردند و مدت طوالنی در اين پست باقی نمی گذاشتنده زندانبانان و بازجويان را پيوسته جاب

مين مالی و از جانب ديگر به لحاظ روحی و أ امتيازات ويژه از قبيل حقوق ھای نجومی و تۀاينگونه مشاغل نيازمند ارائ

تنھا خير و صواب دانستن و پرداخت مواجب مزدوری با ارقام باال . و آموزش ھای الزم را می ديدندروانی تغذيه شده 

 کاری آنان در شکنجه و نابودی انسان ھای فرھيخته و پاک در اين ابعاد کافی نبوده و رژيم نيز نه امکان ۀبرای ادام

  .ين سياستی دل بسته بود حيوانی و توحش ذاتی آنان را داشت و نه به چنۀ مداوم روحيۀتغذي

 انسان ھا را در ابعادی وسيع اعمال می کرد در تالش بود تا از طريق ۀحاکميت اسالمی ھمانطور که تجاوز و شکنج

جائی نيروھای وفادار خود در سپاه پاسداران و نھادھای ه دوره ای نمودن فعاليت در زندان ھا و شکنجه گاه ھا و جاب

 شکنجه را به شکلی گسترده و ھمه گير در ميان ۀی شکنجه و اعمال جنايت را بياموزد و پديدن ھا شيوه ھاآاطالعاتی به 

را نيز در راستای سازمانيابی ! نھادھا به امری متعارف تبديل کند و در ضمن مجموعه ای از کادرھای ھمه فن حريف

ارتقاء سلسله مراتبی اين عناصر را در کار می گرفت و شرايط رشد و ه بيشتر و کارآمدتر در نھادھای اطالعاتی خود ب

  . غارت و انھدام انسانھا مھيا می کرد،سيستم فراگير قتل
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جمھوری .  استبداد دينی استۀاين ويژگی تمامی رژيم ھای مذھبی و دارای پايگاه انبوه از متوھمين در جوامع تحت سلط

 شعار ھای ، ذينفع در درآمدھای ملیھایتوھم و بخشج و تحميق بخش ھای ميياسالمی تنھا به اين نيز قانع نبود و با تھ

مرگ آور و ھيستريک را بر زبانھا جاری و حتی از اين نيروھای غيرمتشکل در حمله به کانونھای طرفدار آزادی و 

کار می ه  خيابانی بۀ اينان را نيز در امر تجاوز به حقوق عمومی و قتل و شکنجًکرد و عمال دمکراسی بھره برداری می

  .فتگر

 عامدانه و ھدفمند است که به عنوان مجازاتی اوليه و ، اعمال خشونتی آگاھانه،شکنجه در حکومت ھای استبدادی

شکنجه از .  حکومتی صورت می پذيردۀنانوشته عليه فرد خاطی و شورشی در برابر قوانين و مناسبات ناعادالن

  .ق ديگران وارد می شودمرزھای ارتباطی انسان ھا می گذرد و در قلمرو تجاوز به حقو

توان  برای غارت  درآمدھای ملی از اھداف شکنجه  است که آنھا را می!  ابزار، اسلحه، حقوقی توسط زورۀسوء استفاد

  :طور خالصه چنين برشمرده ب

   مخالفان و منتقدان،سرکوب و از پا انداختن نيروھای اپوزيسيون

  کارگيری آن عليه وی در اثبات اتھام هکسب اطالعات جديد و گرفتن اعتراف از متھم و ب

 تعلقات ، فرد شکنجه شونده و نابودی ويژگی ھای انسانی و اخالقیۀتحميل ترس و درد برای شکستن و تضعيف اراد

   ھای جسمی شکنجه شوندهئیفکری و عقيدتی و توانا

  )تواب سازی(فراد ديگر  اۀر شخصيت و سيستم منطقی تفکر وی با ھدف جلب او به ھمکاری در سرکوب و شکنجييتغ

  تحميل درد و زجری خارج از تحمل انسان

   جامعه و فشار به نيروھای اپوزيسيونۀايجاد رعب و وحشت عمومی از وجود شکنجه در عرص

خنثی کردن اليه ھای متمايل به اپوزيسيون در جامعه و پيش گيری از پيوست اين گروه ھای اجتماعی به صفوف 

  ھواداران اپوزيسيون

  ودی انسان و شخصيت انسانی و ترور شخصيتی مخالفانناب

  ی و دخالت فعال مردم در حوزه ھای سياسی اجتماعی و خانه نشين کردن آنھائپيشگيری از قيام ھای توده 

 ،رژيم ھای ديکتاتوری و استبدادی که معموال از منافع سرمايه داران و مزايای اقليتی محدود در جامعه حمايت می کنند

 اجير کرده و سازمان می ، فکری با مخالفان خودۀسياری از نظريه پردازان توجيه گر خود را نيز در مبارزھميشه ب

  . دھند و بدين ترتيب بيشترين خاک را در چشم توده ھا می پاشند

  :از آن جمله اند توجيه گران اعمال خشونت و تئوری پردازان مفيد بودن شکنجه

  ! ) از جامعه منجر شودئیيک فرد به رھائی و سعادت چندين نفر و يا گروھھا ۀشکنجه جايز است چنانچه شکنج( 

  !!مرگ يک انسان زير شکنجه باعث نشاط و خوشبختی انسان ھای ديگر می شود

ليسی حامی و نظريه ايست که از جانب متفکران سرمايه داری در توجيه شکنجه و اعمال آن توسط نظام پۀاين چکيد

  .شود و تالش برای پذيرش روبنائی اين پديده در جوامع مذکور را کاناليزه می کندسرمايه داری بيان می 

 دۀ نشان دھن،که اين نظريه بيشتر در مبحث رياضيات و حساب دو دو تا چھارتا قابل پذيرش است صرف نظر از اين

فردی است که از  تجاوز به حقوق هد بشری برای تئوريزه کردن و توجيکوششی سيستماتيک از جانب نظام ھای ض

  . يک جامعه استۀ تشکيل دھندیاجزا
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 بلکه بنابر خصائل ، فکری شکنجه گران خود از اين تئوری بھره می گرفتۀرژيم جمھوری اسالمی نه تنھا برای تغذي

 استثنائات و خارج از ً ظاھرۀمذھبی خود و کشف شباھت ھای ذاتی اين مقوله با قوانين اجرائی فقھی حتی از حوز

  . رسمی جوامع سرمايه داری گذر کرده استقوانين

 شکنجه را عموميت و رسميت ، شکنجه و ھمانند انگاشتن آن با تعزيردۀرژيم مذھبی حاکم با کاله شرعی گذاشتن بر پدي

بخشيد و کابرد آن را به عنوان يک قاعده در سطح جامعه و در برخورد با مخالفان سياسی در قوانين جزائی مجاز 

شکنجه گران نيز برای دريافت . ريان و مزدوران شکنجه گر خود اجر دنيوی و صواب اخروی وعده دادشمرد و به مج

  .ديگر ربودند ومندش گوی سبقت از يکرپاداش خود در شکنجه و کشتار و تجاوز به حقوق يک ملت و فرزندان ب

   

  :بدون شرح

  :)آيت هللا گيالنی(

 له کند و اگر استخوان شکست منعی نيست و حتی اگر زير ضربه ھا  گوشت تن را، از پوست بگذرد،ما حد می زنيم 

  .  ديه پرداخت نمی شود،بميرد

  

  )اعالميه حقوق بشر(

  .انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد  ضد ،ھيچکس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ضالمانه

   

  از کتاب سيمای شکنجه

  

  

 

 


