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شما چه گفته اید ،درباره ی ...
قصهی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسالمی /علی کالئی
نرگس مرادیکیا :گزارش خوبی بود اما کاش از وکالیی که در دههی شصت
مشغول به فعالیت بودند هم سواالتی میشد .دو سوالی که مطرح میشود و به
شخصه جوابشان را دقیق نمیدانم این است که آیا در آن دوران ،اگر
خانوادهی یک زندانی وکیلی را برایش میگرفتند ،او اجازه نداشت که در
دادگاه حضور یابد و یا موکلش را مالقات کند یا اینکه وکال خودشان به دلیل
فشارها و ترس موجود در جامعه ،از قبول پروندههای سیاسی سر باز میزدند؟
بیژن انواری :تاریخ رژیم جمهوری اسالمی ،ثابت می کند که در شرایطی که در سطح بینالمللی مشکالتش به حداقل
میرسد ،سرکوب را در داخل افزایش میدهد .البته این طبیعی ست که در شرایط کنونی ،وقایع دههی  06و تابستان
 ،06تکرار نشود و یک الجوردی دیگر به وجود نیاید .نه کشور در شرایط جنگی قرار دارد و نه مخالفان متشکل و
مستعد مبارزهاند .آن سرکوب ،محصول شرایط بود و این سرکوب ،ولو در حد تصویب چند قانون و زندانی کردن تعداد
محدودی ،محصول شرایط کنونی.

کانون وکالی دادگستری نهادی نظامی نیست /حسین احمدی نیاز
محسن اربابی :جا دارد از تالشهای امثال آقای احمدی نیاز که با نامه نگاری به مسئوالن و آگاه سازی عمومی ،همه جانبه در مقابل این تبصره
ایستادگی کردند ،سپاسگذاری شود .اما مسئله ی اصلی این است که کانون وکال و تمامی وکال در مقابل این قانون ایستادگی کنند و مثالً از حق
اعتصاب و دیگر حقوق صنفی خود در این خصوص استفاده کنند .تنها شاید این قبیل فشارها باشد که بتواند در این خصوص راهگشا شود.
سهند ترابی :حکومت ایران ،ابتدا از روش های دیگری اعم از تبلیغات و فرهنگ سازی ،تعریف زندانی سیاسی را به زندانی امنیتی و کسی که
امینت ملی یک کشور و مردم را تهدید میکند ،تغییر داد و رفته رفته این تغییر تعریف را به قوانین هم کشاند .با این کار به راحتی و البته به
شکلی قانونی ،دست به سرکوب مخالفان خود می زند .در چنین تعریف و استراتژی جدیدی است که باید کانون وکال هم ،به یک نهاد نظامی
تبدیل شود و گویا چنین هم میشود.

کارتون ماه
کاری از سهیل اکبرپور
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بر اساس دستور ادارهی کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ،طی یک فرصت پنج روزه ثبت نام دانشآموزان اتباع افغانستانی فاقد مدرک در
مدارس ایران آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از افزودن بخش کُردی به کتاب ادبیات فارسی دورهی متوسطهی دوم در استان کردستان خبر داد.
ایرج عبدی ،نماینده ی مجلس ،از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد که نسبت به بازبینی و بررسی مجدد مجازات اعدام برای مجرمان مواد
مخدر اقدام نماید.
سخنگوی وزارت ارشاد از ارائهی مجوز یک هفتهای برای فعالیت شبکهی ”بی بی سی“ در ایران خبر داد.
کتاب جنبش های اجتماعی ترجمهی سعید مدنی جامعه شناس محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،منتشر شد.
زید رعد الحسین ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،نسبت به حکم اعدام محمد علی طاهری ،ابراز نگرانی کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم میگوید که قوهی قضاییه با بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران مخالف است.
شهرداری منطقهی یک خرمآباد در اقدامی عجیب چاپخانهای را پلمب کرد که کارگران در داخل آن مشغول کار بودند.
اکران فیلم ”رستاخیز“ به کارگردانی احمد درویش به دلیل اعتراضات تندروها و برخی شخصیتهای مذهبی لغو شد.
بهره برداری از زندان مرکزی تهران بزرگ در حالی آغاز شده است که این مجتمع در حال ساخت است و حتی تأسیسات آب مصرفی و شرب آن نیز
کامل نشده است.
در پی وقوع توفان شدید شن در استان سیستان و بلوچستان ،غلظت گرد و خاک حداقل به سه برابر حد مجاز رسید.
نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری ،طی احضاریهای به شعبهی دوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شد.
عوامل ناشناس در فاصلهی کمتر از دو هفته ،دو بار یک خانوادهی بهایی در تهران را با شعارنویسی روی دیوار منزل تهدید کردند.
نمازخانهی اهلسنت واقع در منطقهی پونک تهران ،توسط برخی نهادها و ارگانهای دولتی تخریب شد.
رسول بداقی که از سیزدهم مرداد ماه سال جاری ،دوران حبس شش سالهاش به پایان رسیده است همچنان در زندان به سر میبرد.
نیروهاى پلیس موج تازهاى از بازداشت و بدرفتارى با مهاجرین افغانستانى را در چند شهر ایران آغاز کردهاند.
مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران میگوید که تهران بیش از  ۰۲هزار کارتن خواب دارد.
معاون شهردار تهران گفت که در طول تابستان روزانه حدود  ۰هزار کارتنخواب را از سطح شهر تهران جمعآوری میکنیم.
آتنا دائمی فعال مدنی زندانی در اوین از وضعیت نامساعد جسمی رنج می برد و مشکوک به ابتال به بیماری  MSاست.
زینب جاللیان ،زندانی سیاسی در وضعیتی هشتمین سال زندان خود را سپری میکند که در این هشت سال از مرخصی محروم بوده و از بیماریهای
مزمن رنج میبرد.
قوهی قضاییه علیرغم اعالم نظر پزشکان معتمد این قوه مبنی بر این که نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد ،از اعزام وی به
بیمارستان جلوگیری کرده است.
 ۴۶۱بیمار مبتال به ماالریا از ابتدای امسال تاکنون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان به دلیل نوشیدن آب آشامیدنی ناسالم شناسایی شده است.
محمدامین عبداللهی زندانی سیاسی زندان طبس که دهمین سال حبس خود را میگذراند ،در اعتراض به وضعیت پرونده و عدم برخورداری از آزادی
مشروط ،دست به اعتصاب غذا زد.
انفجار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ در شهرستان قصر شیرین ،منجر به موج گرفتگی یک نفر شد.
بر اثر انفجار مین در نزدیکی روستای ”لنگریز“ از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان یک پسر  ۴۱ساله کشته و یک پسر  ۴۰سالهی دیگر نیز
به شدت زخمی شد.
علی رغم گذشت حدود  2ماه از مرگ مشکوک دو جوان چابهاری پس از بازداشت توسط وزارت اطالعات ،پزشکی قانونی همچنان جواب را به زمان
دیگری موکول میکند.
به دلیل عبور وانت از روی دو کودک که زیر کارتنی در یکی از خیابانهای تهران خوابیده بودند ،یکی از کودکان جان خود را از دست داد و دیگری به
شدت مصدوم شد.
علی محمدی زندانی محبوس در زندان ارومیه در پی وخامت حال پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شد.
یکی از کارگران شهرداری مالرد ،به خاطر پرداخت نشدن حقوقش ،اقدام به خودسوزی کرد.
حکم اعدام مجید جعفری تبار ،روحانی که به خاطر استخاره هایش شهرت دارد در مرحلهی تجدید نظر تایید شده است.
قاضی پروندهی سعید مرتضوی ،از تبرئهی وی در پروندهی کهریزک خبر داد.
با اجرای حکم صادره از سوی شعبهی دوم دادگاه انقالب مشهد ،پای چپ و دست راست یک سارق صبح روز گذشته در زندان مشهد قطع شد.
سیروان نژاوی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بیخبر و بدون آخرین مالقات در زندان تبریز به دار آویخته شد.

4

اجتماعی

خودکشی اللههای کوهی
قلهرشی ،روستایی زیبا از توابع سردشت ،همانقدر زیبا و بکر و
دست نخورده است که هنوز هم بیشتر راههایش مالرو هستند؛ اما
حاال این روزها ،این روستا عزادار است و سیاه همانند اسمش
”قلهرشی“” .ره ش“ در زبان کردی به معنای سیاه است ،همین
سیاهی را انگار کن که بختکی شده است روی تقدیر جوانانش.
قلهرشی از سال  98تا به امروز ،بارها و بارها شاهد مرگی خود

خواسته از سوی نوجوانان و جوانانش بوده است.
پانزده خودکشی به فرجام حاصل این روزهای سیاه قلهرشی است؛
از نوعروس گرفته تا نو داماد حاال به هر دلیلی خود را یا آتش
زدهاند یا حلق آویز کردهاند.
انور عزیزیان از ساکنان این منطقه که خودکشیها را یکی یکی
توضیح میدهد ،میگوید” :جوانان ما افسردگی گرفتهاند وگرنه چرا
باید در عرض چند سال داغ جوان ببینیم آن هم با خودکشی؟“
راست میگوید؛ اوضاع شهر سردشت و روستاهایش را که بررسی
میکنم ،میبینم از بعد از جنگ و آن همه مصیبت بمبارانهای
شیمیایی ،این شهرستان هنوز پلههای اول ترقی را هم طی نکرده
است .کمبودهای این منطقه بیداد میکنند؛ از اقتصاد و فرهنگ
گرفته تا آموزش و بهداشت و درمان.
بیکاری در این منطقه به شغل تبدیل شده و جوانان هیچ جایی
برای گذران اوقاتشان ندارند و فضاهای فرهنگی و تفریحی،
آنقدر کم است که اصالً به چشم نمیآید.

لیال سلیمی روان درمانگر است و معتقد
است که خودکشی دالیل زیادی نمیخواهد؛
همین که فرد نمیتواند واقعیت را از رویای

آذر طاهرآبادی
روزنامهنگار
گذر از سنت به مدرنیته باشد ،مردمش میتوانند مستعد خودکشی
باشند .زیرا باورهای برخی افراد با آنچه در واقعیت میبینند،
مطابقت نمیکند و همین امر باعث تحیر و انتحار در اشخاصی
میشود که به لحاظ شخصیتی ضعیف هستند و توانایی باالنس
موقعیت در آنها به طور قابل مالحظهای نسبت به افراد دیگر در
جامعه پایین است.
گزارشی که در اردیبهشت ماه سال جاری در وبسایت تابناک و با
عنوان“ دالیل خودکشی در ایران/آمار خودکشی در کشور/نحوه و
روش خودکشیها“ منتشر شده است ،آمار قابل توجهی در رابطه با

خودکشیها در ایران بیان شده است .نویسنده در این گزارش
مینویسد” :آمارها نشان میدهد در  8ماه ابتدایی سال  82روزی
بیش از  11نفر در کشور خودکشی کردهاند .بر اساس آمار اعالم
شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در  8ماههی سال ،82
 5123نفر خودکشی کردهاند و از میان این افراد  892تن را زنان و
 2115تن را مردان تشکیل میدهند .بر همین اساس در مدت
مشابه سال  81نیز  2616تن به علت آنچه که پزشکی قانونی آن
را خودکشی تشخیص داده بود ،جان خود را از دست دادهاند .در

قلهرشی از سال  98تا به امروز ،بارها و سال  ،81از کل مرگهای مشکوک به
بارها شاهد مرگی خود خواسته از سوی خودکشی در کشور ،بیشترین موارد
نوجوانان و جوانانش بوده است.

خودکشی در گروه سنی  19تا  21سال ثبت

خود جدا کند ،او را به مرز خودکشی
پانزده خودکشی به فرجام حاصل این روزهای شده است که  29.2درصد از کل موارد
میرساند .در واقع ایجاد تضادهای شدید
سیاه قلهرشی است؛ از نوعروس گرفته تا نو خودکشی این سالها را در برمیگیرد و
بین باورها و واقعیتها ،میتواند یکی از
داماد حاال به هر دلیلی خود را یا آتش زدهاند یا پس از آن گروه سنی  56تا  58سال با
عمدهترین دالیل خودکشی به حساب آید.
 22.2درصد 23 ،تا  28سال با  16.0درصد،
حلق آویز کردهاند.
وی معتقد است که هرگاه جامعهای در حال
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اجتماعی

حساسیت موضوع ،ما در زمینهی تحقیق در ارتباط با تببین

پدیدهی خودکشیها دچار محدودیت و ضعف هستیم و بیشتر
مطالعاتی هم که انجام شده از سوی روانشناسان و روانپزشکان و
از آن منظر انجام شده و به ابعاد فردی و روانشناختی پرداختهاند
نه ابعاد اجتماعی و فرهنگی“.
وی ادامه میدهد” :البته بررسیها نشان داده که در بین
استانهای مختلف ،شاهد الگوهای متفاوتی از بروز خودکشی و
حتی شیوههایی که رواج دارد ،برای نمونه از نظر نسبت جنسی ،در

شماره 52
شهریور
1394

باالی  26سال با  12.8درصد 16 ،تا  18سال با  11.1درصد و زیر

برخی استانهای غربی کشور هستیم که زنان به نسبتهای

 19سال با  6.8درصد به ترتیب بیشترین موارد خودکشی را به

باالتری از مردان اقدام به خودکشی دارند؛ که با رویهی غالب که

خود اختصاص دادهاند“.

مردان از این نظر آمار باالتری را به خود اختصاص میدهند

ایران در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﻮدﮐﺸﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻰ از

متمایز است و حتی شاهد این هستیم که شکل خاص خودکشی،

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر رﺗﺒﻪی  19و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ رﺗﺒﻪی  39را دارد .اﻣﺎ

یعنی خودسوزی در میان زنان شایعتر است .خودسوزی از

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ

دردآورترین اشکال خودکشی است که در واقع فردی که به این

ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﻰ در اﯾﺮان را ﺳﻪ در صدﻫﺰار ﺑﺮای زﻧﺎن و

عمل مبادرت میکند ،قصد دارد پیامی را به فردی که از او رنجیده

ﯾﮏ در صدﻫﺰار ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ

یا آزار دیده است ،منتقل کند و با این کار در واقع از او انتقام

آﻣﺎرﻫﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .میزان خودکشی در سال

بگیرد.

 1505برابر  1.5در صدهزار نفر بود ،در اوایل انقالب هم میزان

آمارها نشان میدهد خودکشی در میان زنانی که از سطوح

خودکشی بسیار کم بود ،اکنون آمارهایی وجود دارد که حاکی از

تحصیالت پایین تری برخوردار هستند ،نسبت باالتری دارد .این

آن است که ساالنه  3تا  6هزار نفر از طریق خودکشی جان خود

مسئله میتواند به این دلیل باشد که این افراد به زعم خود ،راه

را میگیرند که نیمی از آنها در شهرهای بزرگ ،یک چهارم در

بهتری را برای رهایی از شرایط نامطلوب زندگی پیش روی خود

شهرهای کوچک و متوسط و بقیه در روستاها اتفاق میافتد.

نمییابند و راه حل را در پایان دادن به زندگی که از آن ناراضیاند،

اما در این روزها آنچه با آن رو به رو هستیم ،متاسفانه این است

میجویند .زنانی که از سطوح تحصیلی باالتری برخوردارند ممکن

که تمامی توجه و مطالعات و بررسیهایی که دربارهی پدیدهی

است از امکان اشتغال و فعالیت اقتصادی و کسب درآمد برخوردار

خودکشی در کشور موجود است ،همگی-به جز معدود گزارشاتی،-

باشند و حتی به دنبال یاری–طلبی برآیند ،و امکان این را داشته

از منظر روانشناسانه و درمانگرایی به این پدیده توجه میکنند و

باشند که به شیوههای دیگری زندگی خود را متحول کنند و

کمتر کسی به ابعاد اجتماعی و چگونگی سوق داده شدن خیلی

ناگزیر از خودکشی نشوند.

عظیمی از سرمایههای جوان به این ورطه و نابودیشان در یک

زنان نسل امروز در اثر ارتقای آگاهیها و سطح دانش و عزت

چشم به هم زدن توجه کرده است.

نفس و کسب سرمایههای فرهنگی ،نگرشهای متفاوتی با

شیرین احمدنیا روانپزشک و رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی

نسلهای مادران و مادربزرگان خود دارند ،سطح تحصیالت در

ایران ،در مصاحبهای با ایلنا در روز جهانی خودکشی ( 16سپتامبر)

میان آنان افزایش و توقعاتشان نیز از خود ،همسر و زندگی

دربارهی افزایش خودکشی و دالیل آن میگوید” :قطعا با توجه به

مشترکشان تغییر پیدا کرده است .این زنان دیگر الزاماً قائل به این
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شوند نیستند .بنابراین در مواردی شخص هنگامی که شرایط

عالیه و تفکراتی سازنده از چرخهی اقتصاد و پویایی امروز جامعهی

زندگیاش را مطابق با انتظارات و ایده آلها و حقوق انسانی خود

ایرانی جا بمانند و نیرویشان یا هدر برود و یا به نیرویی هرز مبدل

نمییابد ،ممکن است به شرایط سخت و تحمیلی تن در ندهد ،و

شود .در این مناطق جوانان یا به صفوف کولبران و قاچاقچیان

در چنین شرایطی ،اگر طالق برای وی غیرممکن نباشد ،احتماالً

کاال و مواد مخدر میپیوندند و جانشان را در کف مشت مینهند و

طالق میگیرد و در برخی موارد که این گونه نیست ،ممکن است

یا با تمام تالششان هم که شده ،راهی جز ماندن و سوختن و

به خودکشی وی منجر شود.

ساختن با حداقل امکانات نیافتهاند و بعضاً به مرز ناامیدی مفرط از

در مقایسه بین استانهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافتهی

به سامان شدن اوضاع که رسیدند ،دست به خودکشی میزنند.

کشور ،شاهد این هستیم که نسبت طالق در استانهای کمتر

مردم این خطه از کشور رنج کشیدهاند؛ سالها با جنگ دست به

توسعه یافته مثل ایالم و لرستان نسبت به استانهای توسعه

گریبان بودهاند و بعد از آن هم با بیماریهای ناشی از بمبارانهای

یافتهتر مثل گیالن و تهران پایینتر است اما در عوض اقدام به

شیمیایی و حاال بعد از آن همه درد باید با نبود امکانات در همه

خودکشی و خودسوزی زنان باالتر است“.

سطح دست و پنجه نرم کنند .متاسفانه توسعهی شهری و

آمارهای متعدد و گوناگونی از دالیل خودکشی وجود دارند که

روستایی برای غرب کشور با کندی هر چه تمام صورت گرفته

همگی بستر نامناسب اجتماعی را برای ابراز وجود و یافتن

است و در برنامههای دولت سهم اندکی از بودجه را به خود

آرزوهایی که میتواند زندگی را برای جوانان این مرز و بوم زیباتر

اختصاص داده است و در این میان ،ضرر این همه بیتوجهی

نماید ،وجه مشترک بسیاری از این خودکشیها نشان میدهد؛

دامان مردم روستاها و شهرهای محروم را بیشتر از پیش چسبیده

چیزی که علی الخصوص جوانان قلهرشی دنبال آن بودهاند و

است.

آنچه می ،یافت نکردهاند تحقق آمالهایی بوده است که امروز

انتظار میرود اینک که دولت تدبیر و امید سهم عمدهی رای آری

زیر خروارها خاک خفته است .به راستی آیا رواست زندگی کردن

به تغییر و عقالنیت را از همین مردم و استانهای کرد نشین

در فقر و کمبودات فرهنگی و اجتماعی آن هم در کشوری که

دریافت کرد توجه بیشتری نسبت مردم خطهی کردستان داشته

پتانسیل باالیی از جمعیت جوان و نیز سرمایههای مادی و معنوی

باشد و نگاه عمیقتر دوران پساتحریم را روی این منطقه با تمرکز

رنگارنگ در آن موج میزند؟ این پدیده تنها مختص به قشری

بیشتری پیش ببرد؛ چرا که بحران در این استانها با سرعت

خاص نیست اما هنگامهای که باد خزان به یکباره به جوانان یک

بیشتری به خط قرمز در حال نزدیک شدن است.

اجتماعی

باور که با لباس سفید به خانهی بخت بروند و با کفن سفید خارج

که شوربختانه جوانان این چند استان با وجود داشتن تحصیالت

خطه میزند ،موجی از نگرانی را برای در امان نگاه داشتن بقیهی
جوانان از این آفت در دل خانوادههای نگران بر میانگیزاند و
هزاران سوال که به راستی چگونه میتوان حفاظی ایمن در مقابل
فرزندانشان با این پدیده ایجاد نمایند؟
متاسفانه در سالهای اخیر کم توجهی به شهرها و روستاهای غربی
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کشور ،علیالخصوص مناطق کرد نشین باعث شده است این مردم
از آسیبهای جدی رنج ببرند .بیکاری و نبود امکانات رفاهی و
تفریحی ،طبق گفتههای اکثر مردم این مناطق باعث شده است

عکس از خط صلح
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اجتماعی

سیاستهای تنظیم خانواده در ایران و تطابق آن با قوانین حقوق بشری
سالم ،مسکن و غیره میباشد .شاید بتوان چنین گفت ،در صورتی
که کشوری سیاستهای جمعیتی خود را تغییر دهد اما متناسب با

امید سالمت

آن زیرساختهای توسعهای خود را تنظیم ننماید ،خواسته یا
ناخواسته در آینده به سمت ایجاد مشکالت جدی منابع پیش

پزشک و پژوهشگر

میرود و این نقش دولتها را در تنظیم متناسب این سیاستها
ساختار نظام سالمت هر کشور نیازمند طراحی چارچوبهای مدون

واضح تر مینماید.

در زمینهی مسائل و مشکالتی است که ممکن است به نحوی

رشد جمعیت در ایران

خروجی سالمت جامعه را متاثر کند؛ این سیاستگذاریها یقیناً

در سالهای اخیر بر اساس آمار سازمان ملل متحد آهنگ درصد

میتواند از شرایط اقتصادی ،زیرساختهای مورد نیاز و امثالهم

رشد جمعیت در جهان در حدود  ۴۱۴۱و بر اساس آمار بانک

متاثر گردد.

جهانی در حدود  ۴۱۴۶میباشد .این در حالی است که آهنگ

معموالً هدف نظام سالمت هر کشور ،طراحی راهبردهایی برای

درصد رشد جمعیت در ایران بر اساس آمار سازمان ملل  ۴۱۱۱و بر

ارائهی خدمات سالمتی است که تا حد امکان ،جامعهای سالمتر را

اساس آمار بانک جهانی  ۴۱۱۴بوده و بر اساس آمار سازمان ملل،

برای آیندهی کشور به ارمغان بیاورد و بتواند طول عمر مفید

ایران در رتبهی  ۶۶و بر اساس آمار بانک جهانی در رتبهی ۴۲۱

جامعه را افزایش دهد و از عوارضی همانند مرگ و میر نوزادان،

رشد جمعیت در جهان(آمار سازمان ملل بین  ۰۱۲کشور و آمار

کودکان زیر پنج سال ،مادران باردار و همینطور شیوع بیماریها

بانک جهانی بین  ۰۴۲کشور) قرار دارد.

بکاهد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در سال ۰۲۴۱

در این راستا الزم است کارشناسان نظام سالمت هر کشور در

جمعیت ایران بالغ بر  ۱۱میلیون و  ۱۱۱هزار نفر بوده و نرخ

زمینهی بهداشت محیط ،مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر،

باروری  % ۴۱۶است و  ۶۱۱درصد از درآمد ناخالص ملی در

سالمت روان ،مراقبت از مادران و کودکان و تنظیم خانواده و غیره

زمینهی سالمت هزینه میگردد.

برنامههایی را برای این نظام تبیین کنند و بر اساس شاخصهایی،

با نگاهی به تاریخچهی رشد جمعیت در ایران مشاهده مینماییم

پیشرفت این برنامهها را برای پایش سالمت جامعه ،رصد نمایند.

نرخ رشد جمعیت در سال  ۴۶۶۶میالدی ۱۱۴ ،درصد ،در سال

هر چند تمام محورهای موجود در بخش سالمت ،بسیار مهم و

 ۴۶۱۶میالدی  ۰۱۱درصد و پس از انقالب بهمن  36در ایران با

حیاتی است و نمیتوان اولویتی برای هیچ یک از این فعالیتها

رشدی جهشی به  ۱۱۶درصد در سال  ۴۶۹۶میالدی رسید که با

نسبت به سایر آنان قائل شد و در واقع این فاکتورها به شکلی در

توجه به آماده نبودن زیر ساختهای الزم ،مشکالتی همانند

هم تنیدهاند ،اما میزان و یا درصد رشد جمعیت در کنار نرخ

مدارس چند شیفته و غیره را ایجاد نمود و تنظیم مجدد

باروری ،میتواند سایر دستگاهها و یا سیاستهای کشور را متاثر

سیاستهای کنترل جمعیت (یا شاید فقر مردم یا هر دو عامل) و

نماید(هر چند این موضوع برای بسیاری از دیگر موارد نیز صادق

اجرای آنها منجر به این شد که در سال  ۴۶۶۶میالدی این عدد
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به دو درصد و در سال  ۰۲۲۶به  ۴۱۶درصد برسد.

برای جمعیت آیندهی کشور مثل ،آموزش و پرورش ،اشتغال ،آب

هدف از این نوشتار این است که مسائل حقوق بشری را در دو
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پزشکی مورد بررسی قرار دهیم و مالحظه نماییم اجرای

اقتصادی جامعه سبب شد که رشد نامتناسب جمعیت کنترل گردد

سیاستهای جدید جمعیتی فارغ از مسائل و مشکالت احتمالی که

و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر مجدداً در جامعه نهادینه گردد؛ اما

ممکن است در اثر عدم آماده سازی زیرساختهای الزم ایجاد

دیری نپایید که در دولت محمود احمدی نژاد ،به طور ناگهانی و با

نماید ،به چه میزان متناسب با شاخصهای ارزیابی حقوق بشر

ارائهی بستهی مشوق مالی و حتی بدون تامین اعتبار الزم و یا

است.

مهمتر از آن ،بررسی کارشناسی در وزارتخانههای مرتبط به

رعایت حقوق بشر در بین کارشناسان شاغل در وزارت بهداشت

تشویق جامعه برای افزایش جمعیت پرداخته شد .هر چند در آن

هر چند بررسی رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در جامعه بسیار

زمان بدنهی کارشناسی وزارت بهداشت متعجب از این تغییر جهت

مهم تر و کلیدیتر است اما به خاطر تبعاتی که آسیب دیدن

ناگهانی رئیس جمهور بودند ،اما عکس العمل خاصی از آنان دیده

بدنهی کارشناسی یک کشور از حکمهای دستوری ،اعتماد جامعه

نشد .موضوع وقتی جدیتر شد که معلوم شد این موضوع نظر

را نسبت به مبادی کارشناسی میکاهد در ابتدا به این محور

رهبری کشور است و این امر منجر به این گردید که نه تنها

میپردازیم.

تبلیغات و سیاستهای تشویقی کنترل جمعیت متوقف شود که در

فعاالن عرصهی سالمت به خاطر میآورند که پس از افزایش روند

مدت زمان کوتاهی شعار فرزند کمتر زندگی بهتر ،به شعار فرزند

رشد جمعیت ،فعالیتهای وزارت بهداشت در قالب نظام شبکههای

بیشتر زندگی بهتر تغییر یابد!

بهداشتی-درمانی در جهت کنترل این پدیده افزایش چشمگیری

دقیقاً همین تغییر ناگهانی در نظام کارشناسی یک کشور(بدون

یافت و با ترویج سیاستهای تشویقی و توزیع رایگان لوازم

وجود مستندات علمی و اثباتی الزم) ،میتواند الگوی کوچکی از

پیشگیری از بارداری و دستمزدهای تشویقی به کارکنان این

میزان آزادی اندیشه و بیان در کشور باشد؛ در نظر بگیرید افرادی

عرصه و اعمال جراحی رایگان متقاضیان به همراه تبلیغات

که تا دیروز مراجعین را تشویق به استفاده از روشهای کنترل و

گسترده در خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و اخذ

پیشگیری از بارداری مینمودند ،در یک مقطع کوتاه زمانی مجبور

مجوز تبلیغ از مراجع تقلید به اوج رسید .البته مقاومتها و حتی

به ترویج و تشویق مراجعین به بارداری میگردند .نکتهی قابل

برخوردهای فیزیکی و تهدید کارکنان عرصهی سالمت که در

توجه این است که این افراد انسان هستند و نه روباتهایی که

زمینهی پیشگیری از بارداری فعالیت مینمودند ،در بسیاری از

صرفاً بر مبنای برنامه فعالیت میکنند و بنابراین تحول ناگهانی

اجتماعی

سطح اجتماع و کارشناسی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

استانها دیده شد .در هر حال این فعالیتها و البته شرایط

شماره 52
شهریور
1394
نمونه ای از تبلیغات فرزند بیشتر زندگی بهتر
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اجتماعی

فکری این جمعیت از بدنهی کارشناسی یک وزارتخانه یا ناشی از

مرگ و میر و روشهای مراقبت از سالمت کودکان و نوزادان“،

معجزه و یا ناشی از زور است که البته مورد دوم به نظر با واقعیت

”سالمت محیط زیست و محیط کار افراد“” ،نحوهی پیشگیری،

نزدیک تر است! اصوالً تقاضا از کارشناسان برای شکل دادن

درمان و کنترل بیماریها“ و ”نحوهی دسترسی به امکانات

علمی به خواستههای دولتمردان در کشورهای اسیر عدم وجود

بهداشتی و داروهای ضروری“ است .به نظر میرسد بحث تنظیم

آزادی دور از انتظار نیست اما چنین تغییراتی ناگهانی در یک

خانواده نیز در ذیل بخش سالمت جنسی و باروری و همچنین

کشور ،نسبتاً کمیاب است .تا جایی که مدیر کل دفتر سالمت

نحوهی دسترسی به امکانات بهداشتی و داروهای ضروری قابل

جمعیت ،خانواده و مدارس عنوان نمود” :سیاستهای جمعیتی

تامل است.

وزارت بهداشت کامالً براساس سیاستهای کلی جمعیت ابالغی

در هر حال برای ارزیابی رعایت حقوق بشر در بخش سالمت نیز

از سوی مقام رهبری تدوین شده است “.همچنین ایشان اذعان

روشهای مختلفی وجود دارد که بر اساس شاخصها و

کردند که“:احدی در وزارت بهداشت برای کنترل جمعیت فعالیت

سنجههایی و در چارچوبهای تعیین شدهای به بررسی رعایت

نمیکند“.

حقوق افراد میپردازند .نکتهی مهم این است که معموالً این

نکتهی قابل توجه این است که معموالً در کشورهایی که مبانی

بررسیها در قالب بررسی فرایندها ،خروجیها و ساختار مورد

کارشناسی حرف اول را میزند در جهت تدوین سیاستهای کالن

ارزیابی قرار میگیرند .در ذیل به طور گذرا به شاخصهای مورد

بخشهای تخصصی ،کارشناسان بخشهای مربوطه ،چارچوب

بررسی رعایت حقوق بشر در زمینهی تنظیم خانواده خواهیم

کلی آن را تنظیم مینمایند و در صورت اصطکاک با سایر

پرداخت .مطالعهی این شاخصها به راحتی نشان دهندهی عدم

بخشها در کمیتهای تلفیق میشود و قاعدتاً کارشناسان خود

تطابق رعایت حقوق بشر با سیاستهای جدید تنظیم خانوادهی

زمینه ساز سیاستهای کالن جمعیتی هستند .هر چند با توجه به

کشور است .ذکر این نکته را ضروری میدانم که سنجههای که

مبانی و کنوانسیونهای جهانی میبایست این تغییر جهت

مطرح میشود ،در روشهای مختلف ارزیابی حقوق بشر در

ناگهانی ،مورد ارزیابی قرار گیرد اما به خاطر جلوگیری از اطالهی

سالمت مورد بررسی قرار میگیرند و عدم رعایت یا کمتر توجه

کالم این سئوال را مطرح مینماییم که آیا در کشوری که در

کردن به آن مبین عدم رعایت حقوق بشر در این زمینه است.

زمینهی مسائل علمی و فنی امکان اظهارنظر ،آزاد نیست در مورد

برخی از موارد مورد بررسی مرتبط با موضوع تنظیم خانواده(فمیلی

سایر مسائل مندرج در اعالمیهی جهانی حقوق بشر در خصوص

پلنینگ) در ذیل فهرست وار ذکر میگردد:

آزادی بیان و حق ابراز نظر(مادهی یک ،دو ،سه ،هفت ،هجده،

-آیا حق سالمت جزو قانون اساسی کشور میباشد؟

نوزده و بیست و یک) ،این آزادیها وجود دارد؟

-آیا قوانین دولتی صراحتاً حق سالمت ،از جمله حقوق سالمت

رعایت حقوق بشر آحاد جامعه

جنسی و باروری را به رسمیت شناخته است؟

شاید بتوان تمام موارد فوق را در زمینهی حق زندگی افراد تعمیم

-تعداد گزارشات ارائه شدهی دولتها بر اساس مفاد معاهداتa) :

داد و بنابراین میتوان گفت مبانی فوق به راحتی در جامعه هم

ICESCR b) CRC c) CEDAW d) ICER
-تعداد تصمیمات قضایی کشوری که حقوق سالمت جنسی و

برخورداری از سالمت از دیگر مواردی است که به عنوان زیر

باروری در پنج سال گذشته در آن درنظر گرفته شده است

شاخهی حق زندگی افراد میتواند مورد توجه قرار گیرد .برای

-ارائهی خدمات با کیفیت باال برای تنظیم خانواده

بررسی مناسب این حق ،پنج ویژگی میبایست مورد دقت قرار

-آیا در قوانین کشور :الف) نیاز به مجوز شخص ثالث برای

گیرند که شامل ”بهداشت و سالمت جنسی و باروری“” ،میزان

دریافت خدمات تنظیم خانواده توسط زنان وجود دارد؟ ب) آیا تنها

قابل تسری است .اما در کنار حق زندگی آحاد جامعه ،حق
شماره 52
شهریور
1394
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شود؟

میکنند؛ تجزیه شده بر اساس حداقل :سن ،نژاد ،قومیت ،وضعیت

-آیا کاندوم و داروهای ضد بارداری هورمونی در لیست داروهای

اجتماعی و اقتصادی و روستایی /شهری

ملی ضروری قرار دارند؟

-درصد زنان در معرض ریسک بارداری که تمایل به جلوگیری از

-درصد مراکز ارائهی مراقبتهای بهداشتی اولیه که به مشاوره در

بارداری دارند ،اما خود یا شریک جنسیشان از روشهای

زمینهی حفاظت از عفونتهای منتقله از راه جنسی /اچ آی وی و

پیشگیری از بارداری استفاده نمیکنند؛ تجزیه شده بر اساس

حاملگیهای ناخواسته به طور توامان میپردازد

حداقل :نژاد ،سن ،قومیت ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی و

-درصد افراد با دسترسی به خدمات تنظیم خانواده جامع؛ تجزیه

روستایی /شهری

شده بر اساس حداقل :سن ،جنس ،نژاد ،قومیت ،وضعیت اجتماعی

شاخص های ساختاری مربوط به سالمت جنسی و باروری

و اقتصادی و روستایی /شهری

-چارچوب زمانی و پوششی سیاستهای ملی سالمت در زمینهی

-درصد زنان در معرض ریسک بارداری که خود یا شریک

مسائل جنسی و باروری

اجتماعی

برای زنان متاهل ممکن است خدمات تنظیم خانواده دریافت

جنسیشان از یک روش پیشگیری از بارداری یا همه استفاده

چارچوب زمانی و پوششی سیاستهای ملی درزمینهی سقط جنین و تعیین جنسیت جنین
شاخصهای روند(پروسه) مربوط به سالمت جنسی وباروری
-پوشش مناسب مراقبتهای بارداری

بررسی مواردی که نیازهای تنظیم خانواده افرادبرآورده نشده است
سنجههای مرتبط در زمینهی چهارچوبهای پایهی
مالی
آیا دولت قوانینی برای اطمینان از دسترسی همگانی بهمراقبتهای بهداشتی جنسی و باروری دارد؟
میزان درصد بودجهای که دولت به بخش سالمتاختصاص داده است
میزان درصد بودجهی سالمت دولت که به بخشسالمت جنسی و باروری اختصاص داده شده است
میانگین سرانهی هزینه شده برای هر نفر در زمینهیسالمت جنسی و باروری
استراتژی ملی و برنامهی عملیاتی
آیا دولت یک استراتژی ملی برای سالمت باروری وتبلیغات فرزندآوری در مترو تهران
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جنسی و همین طور برنامهی عملیاتی برای آن دارد؟

شماره 52
شهریور
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اجتماعی
شماره 52
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-آیا استراتژی /برنامهی عملیاتی دارای چارچوبهای زیر است:

ه) پیشگیری و درمان سرطان گردن رحم و دیگر عوارض ناشی از

الف) به صراحت حقوق سالمت جنسی و باروری را به رسمیت

بیماریهای زنان

شناخته است؟ ب) به وضوح اهداف برنامهی تعیین شده از روش

-آیا قوانینی برای محافظت از محرمانه بودن اطالعات سالمت

گزارش دهی تبیین شده است؟ ج) افراد مسئول و وظایف آنان،

شخصی وجود دارد؟

تبیین شده است؟ د)چارچوب زمانی برای برنامه تدوین شده است؟

-درصدی از امکانات بهداشتی که مشمول پروتکلهایی در

ه)آیا جهت گیری برنامه به طور خاص شامل اقداماتی به نفع و در

زمینهی محرمانه بودن اطالعات سالمت شخصی میباشد

جهت پوشش گروههای آسیب پذیر میباشد؟

-درصد متخصصان فعال در عرصهی سالمت که در موارد زیر

-آیا دولت نسبت به جمع آوری دادهها برای ارزیابی عملکرد

آموزشهای الزم را دریافت کردهاند:

برنامهها در راستای استراتژی /برنامهی عملیاتی ،به ویژه در ارتباط

الف) محرمانه بودن اطالعات سالمت شخصی افراد ب) نیاز به

با گروههای آسیب پذیر اقدام مینماید؟

اخذ رضایت آگاهانه برای دریافت یا رد درمان

مشارکت

-درصد زنانی که در مورد روشهای پیشگیری از بارداری (سنتی

-آیا دولت هنگام تدوین ،تصویب ،اجرا و نظارت بر استراتژی/

یا مدرن) اطالعات دارند؛ تجزیه شده بر اساس حداقل سن ،نژاد،

برنامهی عملیاتی در زمینهی سالمت جنسی و باروری نسبت به

قومیت ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی /شهری

ایجاد یک روش و ساختار برای ارتباط و مشورت منظم با طیف

-درصد افراد در سنین  21-13که آگاهیهای الزم در زمینهی

گستردهای از نمایندگان گروههای زیر اقدام نموده است:

چگونگی جلوگیری از ویروس اچ آی وی را دارند؛ تجزیه شده بر

الف) سازمانهای غیر دولتی ب) سازمانهای تخصصی فعال در

اساس حداقل جنس ،نژاد ،قومیت ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی و

زمینهی سالمت ج) دولت های محلی د) بخش خصوصی ه)

روستایی /شهری

گروههای آسیب پذیر و) رهبران جامعه

-درصد افرادی که بر این باورند ،اطالعات شخصی آنان که به

اطالعات

متخصصان سالمتی ارائه میشود ،محرمانه باقی میماند؛ تجزیه

-آیا در قوانین دولتی حق جستجو ،دریافت و انتقال اطالعات در

شده بر اساس حداقل سن ،جنس ،نژاد ،قومیت ،وضعیت اجتماعی

سالمت جنسی و باروری محافظت میشود؟

و اقتصادی و روستایی /شهری

-آیا در استراتژی /برنامهی عملیاتی دولت ،یک روش مدون به

نهادهای ملی حقوق بشر

منظور انتشار منظم اطالعات در سیاستهای سالمت جنسی و

-آیا کشور دارای یک نهاد ملی حقوق بشری که در زمینهی

باروری به مبادی زیر تبیین گردیده است؟

حقوق بهداشت باروری و جنسی فعالیت کند میباشد؟

الف) سازمان های غیر دولتی ب) سازمان های تخصصی فعال در

-میزان فعالیتهای نهاد یا نهادهایی که در زمینهی حقوق

زمینهی سالمت ج) دولتهای محلی د) رسانههایی که در مناطق

سالمت جنسی و باروری فعالیت مینمایند ،در پنج سال گذشته در

روستایی در دسترس میباشند

رابطه با برنامههای آموزشی و کمپینهای عمومی به چه میزان

-آیا در قوانین نیاز به رضایت آگاهانهی فرد به قبول یا رد درمان

بوده است؟

وجود دارد؟

-تعداد شکایات و بررسیهای مربوط به حقوق سالمت جنسی و

-درصد افراد در مواجهه با اطالعات مربوط به :الف) مراقبت از

باروری مبتنی بر قوانین در پنج سال گذشته که مورد بررسی قرار

مادر و نوزاد ب) خدمات تنظیم خانواده ج) سقط و مراقبت پس از

گرفته است.

سقط جنین د) پیشگیری و درمان عفونتهای منتقله از راه جنسی

-کمکهای بین المللی و همکاریهای مربوطه (این شاخص
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-آیا سیاستهای کشورهای اهدا کننده در زمینهی کمکهای

شده بر اساس حداقل :نژاد ،قومیت ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی

مرتبط با توسعهی سایر کشورها(کشورهای نیازمند به کمک)

و روستایی /شهری

مبتنی بر توجه به حقوق بشر میباشد؟

-تعداد کاندوم در دسترس برای توزیع در سراسر کشور (در طول

-آیا سیاستهای توسعه در خارج از کشور از چارچوب و مقررات

 12ماه قبل) در جمعیت در سن  18-13سال

خاصی برای ترویج و حمایت از حقوق سالمت باروری و جنسی

 -آیا قوانین کشور نیاز به رضایت کامل و آزاد طرفین در ازدواج را

پیروی مینماید؟

در نظر گرفته است؟

-درصد کمکهای توسعه در خارج از کشور که در جهت سالمت

-سن ازدواج تجزیه شده بر اساس حداقل :جنس ،نژاد ،قومیت،

جنسی و باروری اعطا میشود

وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی /شهری

-آیا گزارشهای منتشر شده توسط کشور به نهادهای حقوق

نکتهای که در پایان بایستی به آن تاکید کرد این است که آیا یک

بشری شامل یک گزارش دقیق از کمکهای بین المللی و

الزام قانونی برای مشارکت با سایر گروههای درگیر در امر سالمت

همکاریهای بین المللی ارائه شده ،از جمله در رابطه با سالمت

و یا به عبارت دیگر ذینفعان در توسعهی طرح سالمت کشور وجود

جنسی و باروری میباشد؟

دارد؟ در واقع حق داشتن سالمت برای افراد جامعه ،مستلزم

-آیا کشور اهدا کننده نسبت به ارائهی یک گزارش خاص ساالنه

مشارکت تمامی ذینفعان فعال در عرصهی سالمت در تصمیم

از کمکهای بین المللی و همکاری خود به کشور کمک گیرنده،

گیریها در سطوح مختلف جامعه ،اعم از سطوح ملی و بین المللی

از جمله در رابطه با سالمت جنسی و باروری اقدام مینماید؟

میباشد .با این حال ،تجربه نشان میدهد که فاصلهی قابل

ارتقاء سالمت جنسی نوجوانان

توجهی بین شعارهای مشارکت دولتها و واقعیت اجرایی وجود

-آیا قوانین کشور آموزش اجباری جامع سالمت و آموزشهای

دارد .بر این اساس ،این شاخص به این موضوع میپردازد که آیا

الزم جنسی ،روشهای پیشگیری از بارداری و سالمت باروری در

یک الزام قانونی برای مشارکت در توسعهی طرح سالمت ملی

طول سالهای مدرسه را تبیین نموده است؟

وجود دارد؟

اجتماعی

برای اهدا کنندگان است)

-نرخ باروری در سنین خاص ( 18-13و  21-26سال) تجزیه

آیا کشور دارای یک استراتژی /برنامهیعملیاتی برای ارتقاء سطح سالمت جنسی
و باروری نوجوانان میباشد؟
درصد افرادی که در سنین  18-13سالآموزش سالمت جنسی جامع در مدارس
دیدهاند تجزیه شده بر اساس حداقل
جنس ،نژاد ،قومیت ،وضعیت اجتماعی و
اقتصادی و روستایی /شهری
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توزیع کاندوم در بین افراد با رفتار پر خطر جنسی

را میدانند
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اجتماعی

تعارضات و تعامالت اجتماعی؛ یک تجربه
ابزارهای خشونت و ساز و کارهای خود اعمال میکند .وجود و
الهه امانی
کنشگر کمیسیون امور زنان سازمان ملل

حیات سالم و پویای جامعهی مدنی نیاز به آزادیهای اولیهی
انسانی ،آنگونه که در منشور حقوق بشر آمده و مورد تایید
جامعهی جهانی است ،از جمله آزادی اجتماعات ،بیان و مذهب
دارد و عملکرد این نهادهای جامعهی مدنی در واقع نقش کامل

اِما گلدمن میگوید” :نظمی که بر پایهی تسلیم مردم و از طریق

کنندهای بر نقش و عملکرد دولت دارد.

رعب و وحشت مستقر گردد ،امنیت را تضمین نمیکند اما این تنها

ساز و کارهای جوامع دموکراتیک و ایجاد تغییر از بسیج نیروهای

نظمی است که دولتها تا کنون به آن دست یازیدهاند .توافق و

اجتماعی ،دیالوگ و گفتگوهای کالن اجتماعی و تعامل پیرامون

صلح اجتماعی از همبستگی منافع شکل میگیرد .در جامعهای که

موضوعات کلیدی و تنشزای اجتماعی و سپس تدوین و تدقیق

افرادی همیشه کار میکنند ولی از نعمات زحمت خود بهره

قانون صورت میگیرد .اما تعامل در جامعهای که آزادیهای

نمیگیرند ،همبستگی منافع یک توهم است .از اینرو توافق

اجتماعی و سیاسی در آن وجود نداشته باشد ،در جامعهای که

اجتماعی معنی و مفهومی ندارد .بنابراین کل زراد خانهی دولتها،

شهروندان نتوانند گرد هم آمده و در فضایی امن نظرات خود را

قوانین،پلیس ،ارتش ،دادگاه ،قوهی مقننه ،زندان و غیره به شدت

مطرح کنند ،چالشها را مورد بررسی قرار دهند ،آسیب شناسی

در کار هستند تا این مجموعهی متضاد را با هم به توافق برسانند

شکافهای اجتماعی را بنمایند و در صدد تفسیر آن برآیند ،امکان

و نظم را برقرار سازند)1( “.

پذیر نیست.

در جوامع دموکراتیک تمایز روشنی بین حدود و حیطهی قدرت

در ایران ،علیرغم وجود تعداد قابل توجه سازمانهای غیر دولتی،

دولت و مردم وجود دارد و دولت تنها در چهارچوبی که قانون

به دلیل عدم وجود آزادیهای اجتماعی ،کنشکران اجتماعی و

تعیین کرده ،میتواند عمل کند .نهادهای جامعهی مدنی ،نماد

فعاالن حقوق انسانی این امکان را ندارند تا نظرات ،انتقادات و

قدرت مردم هستند و فعالیتهای دولت و نهادهای وابسته به آن

عقاید خود را بیان کرده؛ زیرا چون بهاره هدایت ،فعال دانشجویی

را دیدهبانی میکنند تا حقوق شهروندان نقض نگردد و خواسته و

و جنبش زنان به اتهام ”توهین به ریاست جمهوری و مقام معظم

مطالبات شهروندان و به ویژه گروههای اجتماعی که در حاشیهی

رهبری و اقدام علیه امنیت ملی“ ،و یا چون نرگس محمدی که به

جامعه هستند ،در جامعه مطرح گردد.

میزان تکان دهندهی اعدامها در جامعهی ایران معترض است به

رژیمهای اقتدارگر این تمایز را محترم نشمرده و کل سیستم

زندان افکنده میشوند؛ کنشگرانی که شایستهی آن هستند که

اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه را زیر سایهی تاریک خود نگه

مورد تقدیر جامعه قرار گیرند زیرا برای جامعهای که در آن احترام

میدارند .اقتصاد جامعه در دست نهادهای وابسته به قدرت و

به حقوق انسانی رعایت شود ،میکوشند.

افرادی که در حلقهی تنگ قدرمندان قرار دارند ،متمرکز میشود.

با این مقدمه به یکی از تمرینهای دموکراسی و تبلور آن در

از تکثر احزاب و نهادهای سیاسی در دولتهای قدرت محور

زندگی روزمره در جامعهی امریکا میپردازیم.

شماره  52خبری نیست و دولت ،قدرت خود را در تمام حوزههای زندگی

”انستیتو بدون خشونت لسآنجلس  “)2(INVLAدر ماه اگوست

عمومی شهروندان و حتی حوزهی خصوصی آنان با اتکا به

 2613به مناسبت پنجاهمین سالگرد قیام  )5(Wattsکه در طول
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بزرگترین قیامهای مردم در زمینهی حقوق مدنی در امریکا بود و

سیاه پوستانی که در مناطق فقیر به سر میبرند ،اگرچه یکی از

در پاسخ به این امر که خشونت اعمال شده از طرف پلیس امریکا

چالشها و تنشهای اجتماعی در امریکا میباشد که ریشه در فقر

به ویژه در مورد سیاه پوستان که در محالت فقیر زندگی میکنند

اقتصادی و فرهنگی و تبعیضات دیرپای نژادی امریکا دارد؛ اما در

یکی از تنشهای اجتماعی محوری در جامعهی امریکا میباشند

متن دموکراسی نسبی موجود در امریکا جامعهی مدنی و نهادهای

یک سلسله گفتگو و تعامل بین شهروندان و پلیس لسآنجلس را

مستقل از دولت ،وجود آزادیهای اجتماعی چون آزادی اجتماعات

با همکاری تعداد کثیری از نهادهای مدنی لسآنجلس،

و بیان ،این امکان را میدهد که بین شهروندان و پلیس ،در

سازمانهایی که برای صلح اجتماعی از طرف تعامل فعالیت

فضایی امن تعامل صورت گیرد.

میکنند ،سازمانهایی که برای طرح خواستهها و مطالبات مردم و

در سلسله گفتگوهایی که از طرف انستیتو بدون خشونت در

ایجاد فضای امن و سالم برای جوانان فعالیت میکنند در شهرهای

لسآنجلس برگزار گردید ،من نیر این افتخار را داشتم که از طرف
Borders

Beyond

اجتماعی

 0روز متجاوز از  16میلیون دالر خسارت ببار آورد و یکی از

نکتهی جالب توجه آن است که خشونت پلیس به ویژه در مورد

Mediators

لسانجلس) )Countyبرگزار نمودند.

سازمان

طبیعتاً رفتار غیرانسانی و خشونت بار با سیاهپوستان امریکایی

 Internationalدعوت شدم تا یکی از این گفتگوها را اداره

ریشه در تاریخ شرمآور بردگی داشته و اگرچه جامعهی امریکا راه

نمایم .عنوان این گفتگوها” ،آینده نقش پلیس و حفظ نظم“ بود.

درازی را برای حقوق انسانی و مدنی شهروندان طی نموده اما

محل این جلسه ،که من یکی از گردانندگان آن بودم ،در دفتر

هنوز الیههای تبعیضات نژادی در جامعهی امریکا نسبت به

”ائتالف برای عدالت جوانان“ بود که هدف این ائتالف کمک و

ساکنین غیر سفید پوست وجود دارد و در حیات اقتصادی-

یاری به جوانان به منظور آشنایی آنان به حقوق خود ،توانمندی

اجتماعی جامعه تبلور مییابد.

جوانان ،بازگرداندن جوانان سیاهپوست محلههای فقیر به زندگی

پلیس در امریکا نسبت به سایر کشورهای اروپایی و امریکای

سالم ،مقابله با بسیج گروهای مسلح و خیابانی جوانان ()Gangs

شمالی در مقیاسی تکان دهنده به خشونت متوسل میگردد .بر

و عدالت اجتماعی ،اقتصادی و در مجموع صدای رسای جوانانی

اساس تحقیق روزنامهی گاردین در  0ماه اول سال 652 ،2613

میباشد که به علت فقر و تبعیضات نژادی در چنگال خشونت و

نفر توسط پلیس در امریکا کشته شدهاند و تخمین زده میشود که

اعتیاد گرفتارند و نمیتوانند از پتانسیل خود برای تعالی خود و

این تعداد در سال  2613به  1166نفر برسد .از تعداد افرادی
که توسط پلیس جان خود را از دست دادهاند ،در ازای هر یک
میلیون نفر  95/1نفر سفید پوست  2نفر امریکای التین تبار و
 01/1نفر سیاه پوست کشته شدهاند .همچنین  162نفر از
افرادی که توسط پلیس کشته شدهاند ،افرادی بدون سالح
بودند .در همین گزارش آمده است که در  21روز ماه جون
 38 ،2613نفر در امریکا توسط پلیس به قتل رسیدهاند ،در
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حالیکه در انگلستان در طول  21سال قبل 33 ،نفر توسط
پلیس به قتل رسیدهاند(جمعیت امریکا  510.1میلیون و
عکس از خط صلح

جمعیت انگلستان  30.8ملیون نفر میباشد).
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اجتماعی

جامعهی پیرامونشان بهره گیرند .در این مرکز حدود  126نفر از

بسا هیچگاه در فضای امنی نتوانسته بودند رو در رو خشم خود را

شهروندان و اهالی محل و  1پلیس که دو سیاه پوست ،یک سفید

نسبت به پلیس ابراز کنند .پلیسی که در گروه ما بود ،فردی با

پوست و یک زن بودند ،حضور داشتند.

مهارتهای باال در زمینهی تعامل در چنین فضاهایی بود و تنش

از چند دقیقهای که فرصت بود تا جلسه شروع گردد ،بهره جسته و

را با صحبت آرام خود کم میکرد.

از نقاشیهایی که توسط جوانان محله بر روی دیوار بود ،عکس

پیشنهادات موثر و جالبی در نهایت برای کاهش خشونت توسط

گرفتم .گوشهی سالن اجتماع ،یادبودی با شمعهای متعدد و عکس

پلیس از طرف جمع داده شد که برخی از آنان از جمله نکات زیر

جوانانی بود که در این محله توسط پلیس کشته شده بودند .این

بودند:

چیدهمان دائمی در سالن بزرگ اجتماعات این مرکز یادآور آن

 -1حفظ امنیت و ایجاد فضای سالم برای جوانان فرآیند عدالت

است که سیکل خشونتهای اجتماعی باید شکسته شود و از

اقتصادی ،دسترسی به امکانات آموزشی و ایجاد مراکز جلب

طریق ساز و کارهایی که از خشونت در آن نشانی نیست و تکیه بر

جوانان به فعالیتهای گروهی و سالم دارد.

مقاومت مدنی دارد ،باید تنشها و تعارضات اجتماعی را چارهجویی

 -2پلیس هر محله باید از افراد همان محله باشد تا با دینامیسم و

کرد.

روابط شهروندان و اهالی منطقه آشنا باشد و از نظر فرهنگی بتواند

گروهی که من آن را هدایت کردم ،از  13نفر با تنوع سنی،

با ساکنین محله ایجاد ارتباط کند.

جنسیتی و جنسی مناسب برخوردار بود و همان طور که اشاره شد،

در محلهای که جلسه در آن برگزار گردید ،چند ماه پیش جوانی

پلیس سفید پوست نیز به گروه ما پیوست و اکثریت قریب به

که همهی اهالی میدانستند ”ناتوان ذهنی“(در اصطالح عامیانه،

اتفاق گروه ما سیاهپوستان محله بودند.

عقب افتاده) است ،توسط پلیس به قتل رسیده بود و چند تن به

در این گروه مادری بود که  6سال پیش ،پسرش توسط پلیس

این نکته اشاره کردند که اگر پلیس از همان محله بود به این

کشته شده بود و زن جوانی بود با کودک سه سالهی خود ،که

مسئله به خوبی واقف بود و میتوانست بدون خشونت با آن جوان

دوست پسرش توسط پلیس کشته شده بود .آغاز بحث با خشم،

برخورد کند.

اعتراض و توهین اهالی محل به پلیس همراه بود .کسانی که چه

 -5برای حفظ امنیت ،اعتماد بین شهروندان و نیروی پلیس
کلیدی است اما این اعتماد در شرایط کنونی وجود ندارد.
 -1فرهنگ درونی ادارات پلیس آلوده به انگارههای ذهنی و
باورهای نژادی است و باید آسیب شناسی و چارهجویی گردد.
 -3نقش پلیس حفظ امنیت مردم است و اذیت و آزار خیابانی،
بهانهجویی در توقف افراد در خیابان و خشونت در برخورد با
افرادی که نه مسلح هستند و نه رفتار خشونت باری نشان دادهاند،
باید مورد تعقیب قانونی قرار گیرد.
در پایان یکی از زنان میانسال گروه گفت” :شما از سیستم
پاسداری میکنید و سیستم از شما؛ از اینروست که عدالت
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هیچگاه برای پلیسهایی که بر خالف قانون به خشونت مبادرت
ورزیدهاند ،انجام نمیگیرد“.
عکس از خط صلح
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گزارشی که گردانندگان متعدد در سراسر این جلسات از

بر گیرندهی پیشنهادات سازندهای برای تضعیف خشونت و

 -2برای اطالعات بیشتر به وبسایت ”  “/http://invla.orgمراجعه

چارهجویی برای این سلسله تعارضات اجتماعی باشد.
این تجربه را با این امید که بتوان روزی از چنین تجلیهای

کنید.
 -5قیام واتس ،یکی از مهمترین قیامهای مدنی در امریکا میباشد .در 11
آگوست  ،1803مارکوئت فرایِ سیاه پوست در حین رانندگی توسط پلیس

دموکراسی در حیات روزمره در ایران بهره گیریم ،ترک کردم.

دولتی سفید پوستی به نام لی مینی کی بر این گمان که راننده مست است،

تحقق دموکراسی و احترام به حقوق مدنی شهروندان در ایران نیاز

او را متوقف میکند .این امر باعث برخورد شدید پلیس با مردم شد و متعاقب

به تغییرات ساختاری دارد که همآهنگی و همسویی جنبشهای

آن  0روز خیزش عمومی و قیام صورت میگیرد .در خالل این  0روز ،متجاوز

اجتماعی گوناگون و حضور میلیونی مردم در این جنبشها،

از  11هزار تن از نیروهای گارد ملی در جنوب لس آنجلس آماده باش

میتواند به آن تحقق بخشد و به قول آرِن داتیروی ”روی دنیای
دیگری نه تنها امکان پذیر است ،بلکه او در راه است .در یک روز
ساکت ،من حتی صدای نفسهایش را میشنوم“.

اجتماعی

مجموعهی بحثها و دریافتها جمع آوری میکنند ،میتواند در

داشت.

میشوند و در منطقهای به وسعت  13مایل حکومت نظامی برقرار میگردد.

در این قیام 53 ،نفر کشته و هزاران نفر زخمی و  1666نفر دستگیر میگردند.
قیام واتس زائیدهی فقر ،بیکاری و شرایط سخت زندگی ،عدم وجود امکانات
آموزشی و دیگر نارسائیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در تاریخ ثبت
گردید.

پینوشتها:

برای اطالعات بیشتر به وبسایت ”  “http://crdl.usg.eduمراجعه

 -1اِما گلدمن ،فعال سیاسی ،نویسنده و سخنران که نقش موثری در

کنید.

شکلگیری فلسفهی سیاسی در اروپا و امریکا در نیمهی نخست قرن بیستم

عکس ماه

جابه جایی بیمار با فرغون -عکس از پارسینه

شماره 52
شهریور
1394

17

پرونده ی ویژه

سیر تاریخی پدیدهی شکنجه
مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عالوه بر قصاص

تاریخی

محمد محبی
کارشناس ارشد امور بینالملل

با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد
فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و
اگر متهم به واسطهی اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و

بر اساس مادهی  1کنوانسیون منع شکنجهی سازمان ملل متحد (

آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

 ،)1891شکنجه به این معناست” :هر عملی که بر اثر آن درد یا

آیین نامهی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات

رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطالعات

تامینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه میگوید” :تندخویی،

یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود ،شکنجه نام

دشنام ،ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و

دارد“.

مشقت بار در زندانها به کلی ممنوع است“.

همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم

برای جبران خسارت واردهی ناشی از شکنجه نیز میتوان به

انجام داده است یا احتمال میرود که انجام دهد ،با تهدید و اجبار

مادهی یک قانون مسئولیت مدنی مصوب  6/2/1582استناد کرد

و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و

که در آن تصریح شده است” :هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا

رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور

در نتیجهی بیاحتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا

دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد ،شکنجه تلقی

حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون

میشود.

برای افراد ایجاد گردیده ،لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی

تعریف شکنجه در فقه آزار دادن شدید کسی برای وادار کردن او
به انجام دادن کاری است .در این خصوص در اصل  59قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است” :هر گونه شکنجه

میباشد“.
 -1انواع شکنجه

برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است .اجبار شخص به

-1-1شکنجهی سیاه یا شکنجهی جسمی

شهادت ،اقرار یا سوگند ،مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و

در شکنجهی جسمی هدف در ابتدا و در بسیاری از موارد به دست

سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق

آوردن اطالعات از یک سو و همین طور ایجاد جدایی میان فرد با

قانون مجازات میشود “.مطابق مادهی  366ق.م.ا ،هریک از

گروهاش چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ ایدئولوژیک از

مقامات و مامورین دولتی که برخالف قانون ،آزادی شخصی افراد

سوی دیگر است .خشونت مهمترین و به تعبیری حتی یگانه

ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم

ابزاری است که جهت این نوع شکنجه بهکار گرفته میشود.

کند عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از

شیوههای شکنجه جسمی در نقاط مختلف جهان بسیار شبیه به

مشاغل دولتی به حبس از  2ماه تا سه سال محکوم خواهد شد“.

یکدیگر میباشند .رایجترین این شیوهها را به طور کلی میشود به

شماره  52همچنین مادهی  369قانون مذکور هریک از مستخدمین و
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یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود

مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را

گروههای زیر تقسیم نمود:
الف) ایجاد درد :شالق زدن ،استفاده از دستبند قپانی ،آویزان
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آشامیدنی ،وسائل نظافت و امکانات درمانی کافی ،بیخوابی دادن،

میشناسد .با این وجود برای اینکه چنین تجربیات گوناگونی

تولید احساس خفگی ،جلوگیری از حرکت کردن یا حرف زدن و

بتوانند به فرد احساس یگانگی و همین طور ثبات ببخشند بایستی

غیره.

در قالب واحدی ساختارمند و هماهنگ در روان فرد شکل بگیرند.

ج) زیر پا گذاشتن تابوهای فرهنگی :تجاوز به زنان و مردان ،اجبار

اصطالح ”شکنجهی سفید“ را عموماً به معنای شکنجهی روانی

به خوردن یا آشامیدن مواد مشمئز کننده ،حمله به عمیق ترین

بکار میبرند و دلیلش نیز این است که در این نوع از شکنجه

پیوندهای خویشاوندی (در رابطه ی مادر و فرزند ،زن و شوهر) و

اثری بر بدن باقی نمیماند .با این حال ”شکنجهی سفید“ در

غیره.

معنای دقیق ترش به آن دسته از شکنجههای روانی گفته میشود

 -1-2شکنجهی سفید یا شکنجه روانی

که با ایجاد محرومیت حسّی (،)sensory deprivation

هدف اصلی از اعمال شکنجه روانی یا شکنجه سفید ایجاد تغییر

موجبات اختالل در سیستم ادراک را فراهم میآورند .عوارض

در هویت زندانی است .به همین دلیل نیز در این نوع از شکنجه

روحی کوتاه و دراز مدت شکنجهی سفید از سلول انفرادی بسیار

فرد بیش از گروهاش در مرکز توجه کارگزاران خشونت قرار

عمیقتر ،شدیدتر و دراز مدتتر است.

میگیرد .با این حال از آنجایی که نمیتوان روان و جسم را به

با این حال در بسیاری از موارد ،اعمال شکنجهی سفید به همراه

کلی از یکدیگر متمایز نمود ،هم شکنجهی روانی بر جسم و هم

بازجوییهای پایان ناپذیر و شکنجههای جسمانی موجب میشوند

شکنجه جسمانی بر روان تاثیر میگذارند.

تا ”من“ زندانی در اثر ناکار آمدی و عدم پایداری مکانیسمهای

همان طور که خاطر نشان کردیم یکی از اهداف مهم شیوههای

دفاعی روان ،در هم بشکند.

پرونده ی ویژه

ب) محرومیتهای طوالنی مدت :محرومیت از خوراک ،مواد

روابط و در نتیجهی نگاهی که دیگران به او دارند تجربه میکند و

تاریخی

کردن و غیره.

و گسترده ،مدرسه و غیره) قرار دارد و ”من“ خود را بر اساس

گوناگون شکنجهی روانی،
تاثیر گذاشتن بر هویت زندانی
است .هویت فرد از منظر علوم
روانشناسی

فرآوردهی

فرآیندی دینامیک است که در
تمام طول زندگی انسان ادامه
مییابد .بدین ترتیب از منظر
این علوم ،هویت نه ”ذات“
پنداشته میشود و نه یکبار
برای همیشه شکلی ثابت به
خود میگیرد.
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آدمی از همان لحظهی تولد
در درون شبکههای تعاملی
صندلی شکنجه  -عکس از گالری هیپ

گوناگون (دو خانواده هستهای
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تاریخی

پرونده ی ویژه

با درهم شکستن مکانیسمهای دفاعی دستگاه روانی ،کارگزاران

گرفته است.

شکنجه به هدف خود دال بر نفوذ به هویت مرکزی زندانی دست

شیوهی انجام این شکنجه بدین صورت است که نوک بامبوها را

مییابند.

تیز کرده تا به صورت نیزه در آیند و سپس زندانی را به طور افقی

هدف اصلی از رخنه به هویت زندانی” ،شفاف سازی“ شخصیتش

باالی بامبوها آویزان میکنند و قد بامبوها به سرعت رشد کرده و

میباشد .بازجوییهای بیوقفه و طوالنی وقتی با شکنجهی سفید

پوست بدن قربانی را شکافته و از میان بدن او رشد میکند و

(محرومیت حسی) همراه میگردد ،روان زندانی را از هر گونه

متهم به آرامی و با درد جان میدهد.

محتوا و رمز و رازی تهی میسازد .آشکار و یا به تعبیر شکنجه

ب) قفس آهنی:

گران “افشا »کردن احوال درونی زندانی را که با تخلیه و بیرون

بسیاری از محققان معتقدند که این نوع از شکنجه برگرفته از یک

کشیدن محتوای روان صورت میپذیرد ،شفاف سازی شخصیت

افسانهی وحشتناک است .این اتاقک آهنی با میخهای تیزی که

مینامیم .در این حالت بازجو به دنبال به دست

در آن تعبیه شده متهمان را میترساند تا به

آوردن ”اطالعات نسوخته“ از زندانی نیست

در حقیقت با بیرون کشیدن رازهای بزرگ همه چیز اعتراف کنند .قفسآهنی در اواخر
و کوچک ،مرز میان دو دنیای درون و
قرن  ۴۹همزمان با نزول تفتیش عقاید
بیرون ،میان ”من“ و دیگری ،برداشته شده
مذهبی از طرف کلیساهای کاتولیک به
شخصیت زندانی همانند قطرهای آب
وجود آمد .شیوهی کار این دستگاه به این
شفاف میگردد.
صورت است که متهم را داخل این اتاقک

بلکه

میکوشد

تا

به

درونیترین،

خصوصیترین و به بیان نیاوردنیترین
اطالعات درونی در او (از خاطرات دوران
کودکی و خانوادگی گرفته تا روابط جنسی
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مربوط به گذشته) دست یابد.

آهنی انداخته و در آن را میبندند .دیوارهی درونی این قفس مجهز

در حقیقت با بیرون کشیدن رازهای بزرگ و کوچک ،مرز میان دو

به میخهای کوچکی هستند که بدن قربانی را سوراخ نمیکنند و

دنیای درون و بیرون ،میان ”من“ و دیگری ،برداشته شده

تنها او را زخمی میکنند .معموالً مجرم پس از چند دقیقه اعتراف

شخصیت زندانی همانند قطرهای آب شفاف میگردد .شفاف سازی

میکند و اگر لجاجت کرده و سکوت اختیار کند از طریق

شخصیت با از میان بردن رازهای درون که اغلب از ترکیب

حفرههای ویژهی درون قفس چنگکها ،تیغهها و شمشیرهای دو

شکنجهی سفید ،انفرادی و بازجوییهای پایان ناپذیر ممکن

دم فشار را چندین برابر کرده و درد غیر قابل تحملی را ایجاد

میشود ،در بسیاری از موارد در هویت مرکزی زندانی اختالالت

میکنند.

شدید و دراز مدت ایجاد میکند .نظامهای سیاسیای که از چنین

سرانجام مجرم برای مدت طوالنی در قفس مانده و بر اثر شدت

روشی برای مقابله با مخالفانشان استفاده میکنند هدفشان نه به

خونریزی میمیرد .در برخی از مدلهای این دستگاه میخهایی

حرف آوردن زندانی بلکه خاموش کردن ابدی اوست.

برای چشمها تعبیه شدهاند که آنها را از حدقه درمیآورند.

 -2شیوه های شکنجه در طول تاریخ:

ج) گاو نر برنزی:

 -2-1شیوه های شکنجهی جسمی یا شکنجه سیاه

این دستگاه مرگبار نخستین بار توسط کوپر اسمیت پریلو به

الف) شکنجه با بامبوی چینی:

سفارش حاکم ستمگر سیسیلی فالریسو که عاشق شکنجه و

بامبو یکی از سریعترین گیاهان در جهان از لحاظ رشد است.

کشتن مردم به راههای غیر معمول بود ساخته شد که بعدها

بعضی از انواع چینی آن تا یک متر در روز رشد میکنند .برخی از

استفاده از این دستگاه توسط یونانیان باستان گسترش پیدا کرد.

مورخان معتقدند شکنجه به وسیلهی بامبو نخستین بار توسط

ظاهراً این دستگاه به شکل یک گاو توخالی از جنس مس است.

چینیها و سپس در جنگ جهانی دوم توسط ارتش ژاپن صورت

شیوهی کار این دستگاه به این صورت است که متهم را درون این
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به گونهای است که فریادهای قربانی از طریق دهان گاو همانند

که متهم را روی سطح زمین میبندند و به فیل آموزش دیده

صدای گاو شنیده میشد.

دستور میدهند که به سر متهم لگد بزند .گاهی اوقات نیز برای

د) قفس موش صحرایی:

عبرت دیگران و گرفتن اقرار به فیل دستور میدهند که سر ،دست

این شکنجه از چین باستان بود که بعدها توسط رهبر انقالب قرن

و پای متهم را لگد کند.

 ۴۶هلند ،دیریک سونو گسترش یافت .شیوهی اجرای این شکنجه

و) ماشین کشش چرخدندهای:

بدین صورت است که متهم را روی یک میز برهنه کرده و به

یکی از مخوفترین و کاربردیترین دستگاههای شکنجه،

حالت خوابیده میبندند .سپس یک قفس سنگین پر از موشهای

ماشینکشش چرخ دندهای است .این دستگاه نخستین بار ۱۲۲

صحرایی گرسنه را روی شکم یا سینهی زندانی قرار میدهند .کف

سال پس از میالد مسیح توسط ویسنته حاکم مستبد زاراگوزای

قفس دارای دریچهای است که به اندازه مخصوصی قابل باز شدن

اسپانیا مورد استفاده قرار گرفت .هر متهمی که از این شکنجه

است.

جان سالم به در ببرد در اثر کششی که به عضالت بدنش وارد

در باالی قفس زغال داغ قرار میدهند به گونهای که موشهای

میشود دیگر قادر به استفاده از آنها نخواهد بود .این دستگاه

صحرایی بر اثر شدت گرمای ذغالها به جنب و جوش افتاده و

متشکل از تخت مخصوصی است که غلطکهای ویژهای در دو

برای فرار از گرما از دریچهی مخصوص انتهای قفس راه خود را با

سر آن تعبیه شده و توسط طناب سینه و زانوهای متهم را میبندد.

گاز گرفتن و دریدن بدن زندانی باز میکنند.

هنگامی که شکنجهگر غلطکها را بچرخاند طنابها در جهت

ه) شکنجه و اعدام توسط فیل:

مخالف کشیده میشوند که این امر سبب کشیدگی بدن متهم

این شکنجه قرنها در کشور هند و هندوچین مورد استفاده بوده

میشود.

است .از آنجا که فیل حیوان باهوشی است آموزش دادن آن برای

دستها و پاهای شکنجهشونده کشیده و بر اثر شدت کشش از

پرونده ی ویژه

میافروختند و قربانی را زنده زنده کباب میکردند .ساختار دستگاه

امکانپذیر است .شیوهی انجام این شکنجه به این صورت است

تاریخی

تندیس مسی انداخته و زندانی میکردند .زیر گاو مسی آتش

لگدزدن به متهم کار بسیار آسانی است که ظرف مدت چند روز

مفاصل خود خارج میشوند.
ز) کاشت فلز در بدن:
این

شکنجه

یکی

از

عجیبترین راههای شکنجه
است که اجرای آن به قرون
وسطی باز میگردد .شیوهی
انجام آن به این صورت است
که شکاف عمیقی روی پای
متهم ایجاد میکنند و سپس
تکهای فلز که معموالً آغشته
به نوعی زهر مخصوص است
تیز کردن نوک بامبوها برای شکنجه در چین  -عکس از یونیلند
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درون شکاف قرار داده و آن را
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پرونده ی ویژه

میدوزند .بر اثر شدت درد و سوزش متهم بخت برگشته طاقت

به مثابه روشی برای شکنجه ،نخستین بار توسط سازمان اطالعات

خود را از دست داده و محل زخم را میشکافد که این امر باعث

ایاالت متحده امریکا ( ،)CIAدر سالهای نخست دههی پنجاه

خونریزی میشود و اکثر اوقات در اثر شدت خونریزی جان خود را

میالدی طراحی شد .سازمان ”سیا“ در این دوره ،به تامین مخارج

از دست میدهد.

یک سری تحقیقات علمی در مورد پدیدهی ”محرومیت حسی“

ح)دستگاه فشار دهندهی سر:

پرداخت.

از این دستگاه شکنجه بیشتر برای کشیدن اعتراف از متهم بدون

یک گروه از مهمترین این تحقیقات تحت نظر روانشناس

کشتن وی استفاده میشود که شکنجهگر به آسانی میتواند آن را

کانادایی دونالد هب ( )Donald Hebbدر دانشگاه معروف

به یک دستگاه اعدام وحشتناک تبدیل کند .شیوه استفاده از این

“مک گیل» ) )Mc Gillدر مونترال کانادا انجام شد .هب در

دستگاه به این صورت است که سر متهم را درون کاسهی فلزی

آزمایشهایش از دانشجویان داوطلب استفاده میکرد .در این

قرار داده و توسط پیچی که در باالی این کاسه قرار دارد فشار

آزمایشات سعی شده بود تا تاثیرات محرومیت حسی بر روان را

زیادی به جمجمهی شکنجه شونده وارد میکنند .اگر متهم از

مورد مطالعه قرار دهند .برای رسیدن به این منظور ،از کالههایی

اعتراف کردن طفره برود شکنجهگر پیچ را چرخانده و فشار زیادی

مخصوص برای حذف حس شنوایی ،از چشم بند برای جلوگیری

را به استخوان جمجمهی متهم وارد کرده و آن را از حال عادی

از دیدن ،از وسایل یا امکانات دیگر برای کاهش دو حس المسه و

خود خارج میکند .اگر مجرم اعتراف نکند
مرگ دردناکی را خواهد داشت.
ط) صندلی شکنجه:

این شیوه از شکنجه یکی از دردناکترین
شیوهها است .این صندلی متشکل از ۴۲۲۲
میخ کوچک است که قابلیت نفوذ به
ارگانهای حیاتی بدن متهم را ندارند .متهم
روی این صندلی نشسته و بر اثر شدت درد
مجبور به اقرار و اعتراف میشود .این میخها
به گونهای تعبیه شدهاند که باعث جلوگیری
از خونریزی سریع متهم میشوند و شخص
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بویایی استفاده میکردند و سپس افراد را در

این شیوه از شکنجه یکی از دردناکترین درون اتاقهایی انفرادی و بدور از هر گونه
شیوهها است .این صندلی متشکل از ۴۲۲۲
محرک خارجی قرار میدادند .داوطلبان در
میخ کوچک است که قابلیت نفوذ به
ارگانهای حیاتی بدن متهم را ندارند .متهم این شرایط تنها پس از مدتی نسبتا کوتاه
روی این صندلی نشسته و بر اثر شدت درد (یک الی دو یا سه روز) دچار هذیانهای
مجبور به اقرار و اعتراف میشود .این میخها شدید ،کاهش قوای عقلی و ناآرامیهای
به گونهای تعبیه شدهاند که باعث جلوگیری تحمل ناپذیر میگشتند.
از خونریزی سریع متهم میشوند و شخص ب) تابوت:
شکنجه شونده تنها بر اثر شدت درد و آن
روش کار در این مدل ،کاهش محرکات
هم پس از چندین ساعت و حتی چند روز
بیرونی به همراه ممانعت از حرکت یکی از
جان خود را از دست میدهد.
نمونههای چنین شکنجهای میباشد .در این

شکنجه شونده تنها بر اثر شدت درد و آن هم پس از چندین

حالت محرومیت حسی در ابتدا باعث اختالل در حافظه میشود،

ساعت و حتی چند روز جان خود را از دست میدهد .معموالً

سپس قدرت تمرکز را مختل میکند و در نهایت باعث حس گم

شخصی که اطالعات و اسرار مهمی در دست دارد را به تماشای

گشتگی و از دست دادن مفهوم زمان میشود.

شکنجهی شخص دیگری مینشانند و اگر لب به اعتراف نگشود

در اثر طوالنی شدن چنین وضعیتی فرد دچار نوعی روان پریشی (

خود او را با این دستگاه شکنجه میکنند و او را نمیکشند تا مهر

 )psychosisمصنوعی (توهم ،هذیان ،اضطرابهای شدید،

از زبانش باز شود.

مدام و غیر قابل کنترل) میشود که در بعضی موارد بازگشت

 -2-2شیوه های شکنجهی سفید

ناپذیر است .شکنجهی سفید با ایجاد اختالل در سیستم ادراک به

الف) محرومیت حسی:

طور مستقیم به هویت مرکزی و شخصی زندانی حمله میکند.
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طوالنی مدت و ضرب و جرح زندانی نیز میشوند .در چنین

سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و

شرایطی زندانی به قصد حفظ هویت شخصی و اجتماعیاش ،در

تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی هایی اساسی از بدو تاسیس

ابتدا تالش دارد تا مرزی هر چه عبور ناپذیرتر میان آنچه هست

در تالش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و

با آنچه به بازجو مینمایاند برقرار سازد .او میکوشد تا نه تنها

قطعنامههای زیادی در این مورد صادر نموده است .قانون اساسی

اسرار گروهی بلکه حتی ریزترین خصوصیات عادی و فردی

ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و میتوان گفت

خویش را نیز از نگاه بازجو پنهان سازد .در چنین شرایطی هر گونه

همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص

اطالعات ،ولو ناچیز و نامربوط ،برای اعمال فشار بیشتر بر زندانی

شکنجه کاستیهایی دارند (شکنجهی روحی و روانی را مورد توجه

مورد بهره برداری قرار میگیرد.

قرار نداده است) بنابراین در خصوص منع شکنجه ،قوانین عادی

 -5تاریخ سخت کشی

ایران نتوانستهاند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که

یکی از نمونه های تبیین انواع شکنجه در طول تاریخ ایران ،کتاب

شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است ،تامین کنند و حتی

”تاریخ سخت کشی“ نوشته عباسقلی غفاری فرد است .مطالعهی

نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه به دست

این کتاب که انواع شکنجه در دو دورهی حکومت افشاریه و

دهند.

پرونده ی ویژه

در این روش عالوه بر محرومیت حسی ،شامل بازجوییهای

زخم های روحی و غیره ،مطلقاً باید محکوم و ممنوع شوند.

تاریخی

ج) واحد مسکونی:

شکنجه ناخوشایند هستند؟ زجر ،تحقیر ،ترور و انسانیتزدایی؛

قاجاریه را بیان میکند ،بسیار مفید است .جالب اینکه این نوع
شکنجهها در یکی دوقرن اخیر صورت میگرفته است” .بریدن

اندام“” ،سوزانیدن و کباب کردن“” ،پاره پاره کردن“” ،زنده به گور
کردن“” ،زیر تازیانه و چوب کشتن و خرد کردن سر با گرز“” ،خفه
کردن“و ”زنده زنده گچ گرفتن همهی بدن“ شیوههایی بوده که در
این کتاب شرح داده شده است .عالوه بر انواع کشتن که ذکر شد،
"بستن به دم اسب و بستن به درخت“” ،در دیگ جوشان انداختن و
در نمد پیچیدن“” ،جوال دوز بر زبان زدن“’ ،در پوست خام
گذاشتن؛ زیرپای پیل انداختن“ فصلهای کتاب ”تاریخ سخت
کشی“ را تشکیل میدهد.
 -1سخن آخر
هرقدر به تاریخ بشر نگاهی میافکنیم ،چیزی جز خشونت
نمیبینم .نفی هرگونه شکنجه ،یک پدیدهی حقوق بشری و کامال
نو و بدیع است .شکنجه در هر حالتی به لحاظ اخالقی ،نادرست
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است و اینکه به دالیل اخالقی ،باید مطلقاً در قانون ممنوع شود.
هم اخالقگرایان و هم نظریهپردازان حقوقی باید جزئیات را روشن
کنند .دالیل زیادی وجود دارند که چرا نمونههای مختلف الگوی
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پرونده ی ویژه

شکنجهی روانی و فقدان اخالق پزشکی
ضرورت ندارند و حتی میتوان با وسایل بسیار معمولی مثل

اندیشه

ساموئل بختیاری
فعال مدنی

وسایل خانه و آشپزخانه نیز برای شکنجه دادن به روشهای
مختلف استفاده کرد .شیوههایی چون در معرض حملهی حیوانات
درنده و وحشی قراردادن در عهد عتیق (روزگار باستان) بسیار
مروج بوده و از قدمت زیادی برخوردار است .چهار میل کردن ،به

شکنجه به زبان ساده عبارت است از وارد نمودن رنج و عذاب و

چوب آویختن یا به صلیب کشیدن در قرون وسطی بیشتر معمول

اذیت به قصد تحت کنترل در آوردن فرد مورد شکنجه با استفاده

بوده و محبوس ساختن در داخل محفظههای آهنی در زیر شعاع

از حربههای مختلف .میزان عذاب شکنجه بستگی دارد به

آفتاب در هوای گرم در زمان جنگ جهانی دوم در آسیا عموماً به

شکنجهگر(عامل شکنجه) و شرایط فرد مورد شکنجه که با توجه

کار گرفته شده است و بعضی شیوههای دیگر مثالهاییاند از

به نوع شکنجه و حاالت شکنجهگر و شکنجه شونده متغیر است.

شکنجههایی که به وسایل آماده شده از قبل ضرورت داشتند .با

به گواه تاریخ ،ابتدای تاریخ شکنجه بر میگردد به آغاز خلقت

توسعهی تمدن بشری ،انواع شکنجه نیز حاالت تازهای به خود

آدمی و آغاز مخالفتهای آدمیان با بعضی قوانین و گروهها و

گرفت .با گذار انسان از مراحل گوناگون توسعه ابزار شکنجه نیز

دوستیها و دشمنیها و غیره؛ در حقیقت تاریخ شکنجه از داستان

پیشرفتهتر شدند.

هابیل و قابیل و مشابه آن در جنگها و زندانها و اسارتگاهها و

شکنجه به تناسب فشارها و خطرات و عواقب نامطلوبی که ایجاد

در هر جایی که به نحوی افراد را تحت بندگی و بند خود

میکند ،سبب بروز حاالت روانی خاصی میشود .آمران شکنجه

میگرفت ،شروع شد .آثار به جا مانده از تمدنهای باستانی و

برای بهره برداری هرچه بیشتر از این ابزار ،همواره به دنبال

نوشتههای پیشین به خوبی بیانگر وجود شکنجه ،همزمان با رشد
تمدن بشری است .پدران بشر از همان زمان باستان از نبوغ و
استعداد قابل مالحظهای برای به کار بردن بهترین و موثرترین

مستلزم همکاری نهادهای قدرت و علم بوده است .در حالیکه
همواره بیشتر اصحاب دانش کمر همت به خدمت خلق بسته

شیوهها و روشهای شکنجه دادن با استفاده از سادهترین آالت و

بودند ،در این میان عدهای نیز بندهی ارباب قدرت شدند و علم در

تکنیکها استفاده میکردند .آنهایی که در شکنجه کردن دیگران

خدمت مطامع ایشان قرار دادند .در قرن بیستم و با سرنگونی رژیم

مهارت پیدا میکردند و از ظرفیت باالیی برخوردار میشدند،

نازی اطالعات تکان دهندهای از همکاری دانشمندان آلمانی و

کوشش میشد که مهارتها و تجارب شان را در آینده نیز استفاده

رژیم حاکم منتشر شد .راکتهای مافوق صوت ،گاز عصبی،

نمایند و از آنها در انواع عملیات تعذیب استفاده گردد .حتی وقتی

هواپیمای مجهز به موتور جت ،موشکهای هدایت شونده ،فناوری

که پریلوس در آتن گاو برنجیاش را برای شکنجه دادن اختراع

تجسسی و آالت پیشرفتهی زرهی تنها برخی از فناوریهای

کرد اول خودش در داخل آن انداخته شد که آزمایش کند ولی قبل

بدیعی بود که در آزمایشگاهها ،کارگاهها و کارخانههای نازی ،حتی

از این که بمیرد او را از گاو بیرون کشیدند.

در زمانی که در آستانهی شکست بودند ،توسعه مییافت .همهی
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روشهای نوین و کارآمد بودند .ایجاد روشهای نوین در شکنجه

وسایل بسیار کم اجرا میشوند و بعضی هم به هیچ وسیلهای

این ابزار کشتار ،حاصل همکاری علم و قدرت بود.
در نظامهای ایدئولوژیک مذهبی ،برهنه ترین شکل تهاجم به ذات
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انسانى که آنها مى خواهند ،تبدیل بشوید .در سیستمهاى توتالیتر

اطالعات دقیق و واضح و دیگری ،ایجاد تغییر در تفکر زندانی یا

دگراندیش و دگرباش به محض اینکه به بند مىافتد یا باید به

شستشوی مغزی.

”خاموش باش“ تبدیل شود یا به ”با ما باش“؛ و معموالً هم اینها

در نوع اول بازجویی ،زندانی تحت فشار قرار می گیرد ،اما به

با شکنجه به موفقیتهایى دست پیدا کردهاند ،که هنوز هم به آن

میزانی که اطالعات دقیق ،ریز و صحیح مورد نیاز باشد .زندانی

متوسل مىشوند.

باید در شرایطی قرار گیرد که انسجام تفکرش حفظ شود و

شکنجهی روانی به عنوان روشی مدرن ،در سالهای اخیر بیش از

خطاهای ذهنیاش کاهش یابد.

پیش مورد توجه صاحبان قدرت قرار گرفته است .شکنجهی روانی

در نوع دوم بازجویی ،مسئله برعکس نوع اول است و بازجویی ،با

عبارت است از نوع شکنجهای که از ابزار روانی و راهکارهای

روشهای سوال مکرر ،بحث و جدل ،تهدید ،تلقین یا مرام آموزی،

روانپزشکی و روشهایی که معموالً برای مداوای افراد مریض به

تشویق ،و خشونت صورت میگیرد .هدف اصلی این نوع بازجویی،

کار میبرند ،برای شکنجه دادن افراد سالم و عاقل به دالیل

تسریع شکستن ارزشهای زندانی و تشویق او به جایگزینی نظام

سیاسی ،مذهبی و یا خانوادگی استفاده میشود .این معمولیترین

جدید ارزشی است .در این روش ،بازجو در نقش دوست و دشمن،

نوع شکنجه برای زندانیان سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق

ظاهر میشود و فقط وقتی فشارها کاهش مییابد ،این تضاد در

و آلمان نازی بود .انواع معتدلتر آن در بخش نظامی ایاالت

جهت دوست شدن با بازجو به معنی پذیرش سیستم ارزشی

متحده آمریکا در مورد افسرانی که عقاید کمونیستی داشتهاند مورد

اوست .در این بازجوییهای طوالنی ،خسته کننده با سواالت

استفاده قرار میگرفته است .البته شکنجهی روانی هنوز هم توسط

تکراری در مورد یک موضوع و عدم پذیرش گفتههای زندانی و

بسیاری از رژیمهای سلطهگر اعمال میگردد .شاید بتوان گفت

باز تکرار و تکرار و تکرار آن سواالت و بحث ،فرد تحت فشار قرار

نداشتن عوارض جسمانی مانند قطع عضو و سایر نواقص بدنی از

میگیرد .همچنین ،جهت دادن به تضادهای درونی زندانی و تاکید

دالیل عالقهی شکنجه گران به این نوع از شکنجه است.

بر ضعف شخصیتی زندانی .شاید به جرات بتوان گفت شکنجهی
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حقیقت نبایستى انسانى که در گذشته بودید ،باشید؛ مىبایستى به

معموالً بازجویی به دو منظور صورت میگیرد ،یکی استخراج

اندیشه

انسان ،عرصهی تهاجم ایمانى است .به این معنا که شما در

مسئله در شکنجهی سفید ،بازجویی و شرایط بازجویی است.

روشهای معمول در این شکنجه معموالً
تزریق مواد شیمیایی به بدن و یا اجبار
برای خوردن دارو است .شکنجه با
استفاده از داروهای مختلف که در آن از
ترکیبات شیمیایی و یا هم از ترکیبات
روانگردان برای تحمیل درد و رنج به
شخص استفاده میگردد تا شخص به
قبول هدف شکنجهگر وادار شود و به آن
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خواهی-نخواهی اعتراف نماید و در
حقیقت هدف شکنجهگر را برآورده سازد؛
نیز شامل این دسته میباشد .مهمترین
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اندیشه
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سفید به مراتب رنج آورتر از شکنجه جسمانی است.

ذلیل میسازند .بعضی از این شکنجه گران اعمال وحشتناک ضد

به گفتهی پروفسور مینفرد ناواک ،گزارشگر خاص سازمان ملل

انسانی خویش را اعمالی قانونی نیز میشمارند که برای جهان

متحد در مورد شکنجه “،شکنجه و بردگی از بدترین انواع تخطی

بشریت غیر قابل تصور و غیر قابل پذیرش است .برای مثال

حقوق انسانی است چرا که شخصیت و کرامت انسانی به شکل

دوالند رامسفلد ،وزیر دفاع ایاالت متحده که خود برای هنجارهای

مستقیم مورد تجاوز قرار میگیرد “.اما بحث ما روی شکنجه در

قبول شدهی حقوق بشر بین المللی مرزهایی تعیین میکند،

عصر حاضر است ،این که چرا بشر با وجود پیشرفت در تکنولوژی

میگوید” :ما مشخص میکنیم که چه مجاز است و چه مجاز

و علم و صنعت ،در عصری که در فتح کرهی ماه با هم در

نیست“؛ که این خود یک هنجار شکنی است و جهان باید از

رقابتاند ،هنوز از شکنجه و آزار همنوع خود که انسان و بشر است

حرکت به این سمت ،که ناشی از بنیاد گرایی سیاسی است نجات

دست بر نمیدارد؟ زندانهای
بیشمار رژیمهای سرکوبگر در
خاورمیانه و حتی زندانهای مخفی و
نیمه مخفی در سرتاسر اروپا و امریکا
خود به خود به ما ثابت میکند که
شکنجه کماکان وجود دارد .شاید به
جرات بتوان قرن بیستم را همپای
قرون وسطی ،قرن شکنجه خواند .در

این قرن ،تاریخ ،شاهد بدترین انواع
شکنجه و اعمال ضد انسانی بوده
است .قبول و تعهد دولتها درمورد
کنوانسیونهای مختلف منجمله
کنوانسیون منع شکنجه تا حدودی
توانست برای مدتی هر چند نه
طوالنی این اندیشه را به دولتها
بدهد که مذمومترین اعمال شان را
شکنجه تشکیل میدهد و در حد
امکان از آن پرهیز نمایند ،در
اساسنامهی دادگاههای جزایی بین
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به گفتهی پروفسور مینفرد ناواک ،گزارشگر خاص
سازمان ملل متحد در مورد شکنجه “،شکنجه و بردگی از
بدترین انواع تخطی حقوق انسانی است چرا که شخصیت و
کرامت انسانی به شکل مستقیم مورد تجاوز قرار میگیرد “.اما
بحث ما روی شکنجه در عصر حاضر است ،این که چرا بشر با
وجود پیشرفت در تکنولوژی و علم و صنعت ،در عصری که در
فتح کرهی ماه با هم در رقابتاند ،هنوز از شکنجه و آزار
همنوع خود که انسان و بشر است دست بر نمیدارد؟
زندانهای بیشمار رژیمهای سرکوبگر در خاورمیانه و حتی
زندانهای مخفی و نیمه مخفی در سرتاسر اروپا و امریکا خود
به خود به ما ثابت میکند که شکنجه کماکان وجود دارد.
شاید به جرات بتوان قرن بیستم را همپای قرون وسطی ،قرن
شکنجه خواند .در این قرن ،تاریخ ،شاهد بدترین انواع شکنجه
و اعمال ضد انسانی بوده است .قبول و تعهد دولتها درمورد
کنوانسیونهای مختلف منجمله کنوانسیون منع شکنجه تا
حدودی توانست برای مدتی هر چند نه طوالنی این اندیشه را
به دولتها بدهد که مذمومترین اعمال شان را شکنجه
تشکیل میدهد و در حد امکان از آن پرهیز نمایند ،در
اساسنامهی دادگاههای جزایی بین المللی یوگسالوی و رواندا
برای اولین بار شکنجه جزء جرایم بین المللی و ضد بشری
خوانده شد.

یابد .یا این که بعضی از دولتهای
مسلمان شکنجه را مشروعیت داده
و چنین استنباط میکنند که
”شکنجه در شریعت رواست“ و
شکنجه را شامل دستگاه جزایی
خویش میکنند .این در حالی است
که کنوانسیون منع شکنجه را نیز
تصویب نمودهاند و در کنوانسیون

مذکور در مادهی دوم صراحت
مطلق وجود دارد و هیچ نوع
استثنایی ذکر نشده است و استثناء
هم نمیپذیرد .پس چطور این
دولتها از یک طرف به کنوانسیون
مذکور به عنوان عضو سازمان ملل
متحد میپیوندند و از سوی دیگر
اصول آن را زیرپا میگذارند .بر
اساس قوانین سازمان ملل هیچ
موضوعی دینی نمیتواند بهانهای
برای اعمال شکنجه محسوب گردد.

المللی یوگسالوی و رواندا برای اولین بار شکنجه جزء جرایم بین

در حالیکه دولتها نه تنها خود باید از شکنجه اجتناب کنند بلکه

المللی و ضد بشری خوانده شد.

باید ریشهی این شکنجه و اعمال شکنجه آمیز را برکنند و نه تنها

پس از حوادث  ۴۴سپتامبر  ،۰۲۲۴جهان دوباره به این پدیدهی

شهروندان خود را ،بلکه شهروندان کشورهای دیگر را که در

فجیع روی آورده است و به بهانههای مختلف تحت نام مبارزه

بازرسی و بازداشت خویش دارند به کشورهای شکنجهگر تسلیم

علیه تروریسم ،شکنجه گران کرامت انسانی را با مشتهای قدرت

نکنند .اما در واقعیت دولتها با صرف هزینههای کالن سعی در
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اما در این میان سازمان ملل متحد که در همکاری نزدیک با

”مبارزه با تروریسم“ همکاری موثری داشته است .اعضای این

دولتها قرار دارد ،در مورد کشورهایی که ادعای حاکمیت قانون و

انجمن عالوه بر ابداع روشهای شکنجه ،شاهد اجرایی شدن

احترام به موازین حقوق بشری میکنند و به عاملین شکنجه

آنها هم بودهاند .حضور مؤثر کادر بهداشتی در حین بازجوییها

تبدیل میشوند چه تصمیمی اتخاذ نموده و چگونه میتواند این

بسیار دردناک است.

دولت ها را از شکنجه نمودن دیگران بازدارد؟ پاسخ به این پرسش

با توجه به اینکه پزشکان و سایر فعاالن عرصهی بهداشت برای

کمی دشوار به نظر میرسد .اما آنچه به خوبی روشن است این

شفای بیماران سوگند یاد کردهاند ،اما با تحریک ،مشروعیت

است که اعمال شکنجه از سوی کشورهای دموکراتیک و

بخشی و مشارکت در شکنجه موجب آسیب به اعتماد جایگاههای

مردمساالر ،حکومت دیکتاتوری را تشویق میکند که شکنجه و

اجتماعی نسبت به پزشکان شدهاند .فعاالن بهداشتی که به

خشونت را با شدت بیشتری اعمال کنند.

شکنجهی زندانیان کمک کردهاند میبایست توسط انجمنهای

انتشار برخی گزارشها مبنی بر همکاری پزشکان و روانپزشکان به

پزشکی وادار به پاسخگویی شوند و پاسخگویی برای حفظ اعتماد

منظور تحمیل حداکثر فشار روحی و جسمی به زندانیان ،بیانگر

به حرفهی پزشکی و برای پایان دادن به شکنجه ضروری است؛

عمق فاجعهی همکاری علم و صاحبان قدرت است .بر اساس این

شکنجههایی که موجب زخم شدن جسم و ذهن افراد شده و

گزارشها ،پزشکان و روانپزشکان با طراحی ،اجرا و قانونی جلوه

بازماندگان را مجبور به تحمل جراحتهای شدید ،یادآوری

دادن روشهای شکنجهی خشونتآمیزی که در سراسر دنیا مورد

خاطرات تحقیر کننده و کابوسهای مکرر میکند .به نوشتهی

استفاده قرار گرفته ،تخلفی را مرتکب شدند که وسعت نقض

سایت آنتی وار ،سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر همچنین

حقوق بشر و خیانت به اخالق پزشکی در آن بزرگتر از تمامی

خواستار یک تحقیق جامع در جبران جرایم پزشکان خاطی شده

موارد مشابه پیشین است .همکاری گستردهی انجمن روانشناسی

است که بر اساس آن مجرمان میبایست ضمن پاسخگویی به

آمریکا ( )APAطی سالهای متمادی با پنتاگون ،نمونهای از

خاطر جرایمی که مرتکب شدهاند ،با پرداخت غرامت ،مراقبتهای
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استفاده می کنند.

هافمن حقوقدان آمریکایی ،این انجمن در فعالیتهای موسوم به

اندیشه

ابداع جدیدترین روشهای شکنجه دارند و از هر امکانی نیز

خدمت علم به شکنجه است .بر اساس پژوهش دیوید

پزشکی و یا ارائهی خدمات اجتماعی-
روانی ،به جبران خسارتهای ناشی از
شکنجهی زندانیان ،بپردازند .این سازمان
همچنین خواستار آن شده که فعاالن
بهداشت که استانداردهای اخالقی و یا
قانون را زیر پا گذاشتهاند از طریق
پیگردهای جنایی ،ابطال پروانه و لغو
عضویت آنها از جوامع تخصصی ،جریمه
شوند.
عکس از دیلی میل
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معرفی مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه؛ در گفتگو با عزت مصلینژاد
و جنایت علیه بشریت کمک کند که بتوانند قدرت مقابله با

معر فی ان جی او

پیامدهای شکنجه و جنگ و تمام آن شقاوتهایی را که علیهشان
انجام شده ،به دست آورند.
تاکنون چه تعداد افراد و اکثراً از چه کشورهایی به مرکز

گفتگو از سیاوش خرمگاه
گفتگوی پیش رو با دکتر عزت مصلینژاد ،تحلیلگر سیاستها و
پژوهشگر مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه (

شما مراجعه میکنند؟
از سال  1866که این مرکز تاسیس شده ،ما به  22666مراجعه
کننده از  150کشور کمک کردیم.

The Canadian Centre for Victims of Torture
” ،)“CCVTدر رابطه با معرفی این مرکز و همچنین عوامل

آیا آماری در خصوص کشورهای مراجعه کنندگانتان در

موثر در در بهبود بخشیدن به شرایط بحرانی فرد آسیب دیده از

سال  2611در اختیار دارید؟

شکنجه ،صورت گرفته است.

در سال  2611بیشترین افرادی که به ما مراجعه کردند از عراق

عزت مصلینژاد در گفتگو با خط صلح ضمن تاکید بر اینکه آثار

بودند؛ یا از کشورهایی مثل افغانستان سومالی ،اریتره و کشورهای

شکنجه ،اعم از آثار روانی شکنجه ،تا آخر عمر با فرد باقی

شمال افریقا مراجعه کنندگان بسیاری داشتیم .همچنین افرادی از

میماند ،میگوید” :تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که

لیبی ،سوریه ،ایران ،سریالنکا ،پاکستان ،گواتماال ،السالوادور یا از

قدرت مقاومت فرد را باال ببریم و شیوهی رفتار و دیدگاهش

کشورهای امریکای جنوبی و کشورهای امریکای التین مانند حتی

نسبت به زندگی را به تدریج عوض کنیم .در واقع ما تالش

برزیل به ما مراجعه کردند.

میکنیم که فرد بتواند خودش به عنوان دکتر خودش و به عنوان

ایرانیانی که به این مرکز مراجعه میکنند ،چه میزان از

کسی که میتواند به خودش کمک کند ،قدرت مقابلهی خود را

مراجعه کنندگان شما را شامل میشوند و اکثراً از چه
تجربیانی در رنج هستند؟

باال ببرد“.

ما در سال گذشته حدود  266ایرانی را دیدیم و در واقع میتوانم
آقای مصلینژاد ،به عنوان اولین سوال لطفاً شرح

بگویم بین  3تا  6درصد مراجعین ما ایرانی هستند.

کوتاهی از مرکز کانادایی قربانیان شکنجه که

متاسفانه در ایران هم شکنجههای جسمی وحشتناکی اعم از

تاریخچهی آن را نیز در بر بگیرد ،برای خوانندگان خط صلح ارائه

آویزان کردن ،کشیدن ناخن ،سوزاندن و دستبند قپونی زدن وجود

دهید.

دارد و هم شکنجههای روحی بسیاری مثل تهدید ،در سلول

این مرکز به دنبال کودتای شیلی و فرار تعداد زیادی از آوارگان

انفرادی قرار دادن ،بی خوابی دادن ،غذا ندادن و توهین مرتب

شیلیایی و ورود آنان به کانادا ،تاسیس شد .در واقع عدهای از

رایج است .همچنین متاسفانه موارد زیادی از تجاوز جنسی داشتیم.

وکال ،فعالین حقوق بشر ،پزشکان و روانپزشکان با همکاری

در واقع به عنوان ابزار شکنجه از تجاوز جنسی استفاده شده و

یکدیگر و برای کمک به قربانیان کودتای شیلی در سال 1866

حتی در مواردی تجاوز جنسی علیه مردان در زندانهای جمهوری
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اسالمی ایران داشتیم.

کار این مرکز این است که به قربانیان شکنجه ،جنگ ،نسلکشی

از دید شما ،شکنجهی فیزیکی آثار جبران ناپذیرتری را
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شکنجهی جسمی و شکنجهی روحی در ارتباط تنگاتنگ با هم

میتوانیم خدمت ارائه دهیم .ولی اگر کسی در اینجا و جزو یاری

قرار دارند و شکنجهی روحی همواره همراه با شکنجهی جسمی

جویان ما باشد و مثالً یکی از اعضای خانوادهاش در خارج از ایران

است و برعکس .به این ترتیب چه شکنجهی روحی و چه

و در یک کشور دیگر پناهنده باشد و برایش مشکل پیش بیاید ،ما

میگذارد که تا آخر عمر با افراد همراه
است و ما با وجود اینکه یک تیم مجهز

با فرد باقی میماند و تنها کاری که میتوانیم بکنیم
این است که قدرت مقاومت فرد را باال ببریم و

پزشکی اعم از روان پزشک ،روانشناس و

شیوهی رفتار و دیدگاهش نسبت به زندگی را به

پزشک عمومی داریم و یا با تعداد زیادی
از پزشکان خارج از مرکز خودمان در
ارتباط هستیم و البته خود ما که به

تدریج عوض کنیم .در واقع ما تالش میکنیم که
فرد بتواند خودش به عنوان دکتر خودش و به عنوان

عنوان کارشناس در رابطه با درمان
روحی مشاوره میدهیم؛ اما هرگز ادعا

کسی که میتواند به خودش کمک کند ،قدرت
مقابلهی خود را باال ببرد .تمام کاری که ما انجام

نمیکنیم که یک فرمول مشخص وجود

میدهیم این است...

کسی یکی از اعضای خانوادهاش در
زندانهای جمهوری اسالمی باشد ،ما
میتوانیم به مقامات دولتی کانادا ،به

معر فی ان جی او

شکنجهی جسمی آثاری به جای

آثار شکنجه ،اعم از آثار روانی شکنجه ،تا آخر عمر

میتوانیم نامه نگاری بکنیم .یا اگر حتی

پرونده ی ویژه

برای قربانی در پی خواهد داشت و یا شکنجهی روحی و سفید؟

کانادا ،ارائه دهیم و فقط به کسانی که به ما مراجعه میکنند،

سازمانهای بین المللی و مقامات ایرانی
نامه بنویسیم و تقاضای آزادی فرد یا
مثالً جلوگیری از اعدام وی را داشته
باشیم .خیلی اوقات پتانسیل انجام چنین
کارهایی را داریم اما خیلی اوقات اساساً
کسی به حرف ما توجه نمیکند!

دارد که آثار و عواقب شکنجه را از بین میبرد.

البته این کار ما هم فقط در مورد ایرانیها نیست .کار دیگری هم

آثار شکنجه ،اعم از آثار روانی شکنجه ،تا آخر عمر با فرد باقی

که انجام میدهیم ،مربوط به نشریهای است که هر  0ماه یک بار

میماند و تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که قدرت

منتشر میکنیم .در این نشریه ،نتیجهی تحقیقاتمان در مورد

مقاومت فرد را باال ببریم و شیوهی رفتار و دیدگاهش نسبت به

چگونگی مقابله با شکنجه ،درمان روانی آثار شکنجه ،جلوگیری از

زندگی را به تدریج عوض کنیم .در واقع ما تالش میکنیم که فرد

شکنجه و حقوق بین الملل ضد شکنجه را منتشر میکنیم که همه

بتواند خودش به عنوان دکتر خودش و به عنوان کسی که میتواند

میتوانند از مطالب آن ،که در وبسایت ما هم موجود است ،استفاده

به خودش کمک کند ،قدرت مقابلهی خود
را باال ببرد .تمام کاری که ما انجام
میدهیم این است...
آیا شما خدمات آنالین هم ارائه
میدهید تا مثالً افرادی که در
ایران زندگی میکنند و در زندان و تحت
شکنجه بودند هم بتوانند از آن استفاده
کنند و یا فقط مراجعان حضوری را
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میپذیرید؟
نه؛ متاسفانه ما این قدرت را نداریم که
عکس از شهروند تورنتو

بتوانیم خدماتمان را خارج از استان انتاریو
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معر فی ان جی او
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میکند و شرایط جسمی فرد نیز مرتبط است.

کنند.

ضمن اینکه با سازمان ملل و سازمانهای دیگر هم در ارتباط

در حال حاضر و در جهان ،تا چه حد علم پزشکی و یا

هستیم و هر زمان که الزم باشد در جلساتشان شرکت میکنیم و

حمایت از قربانیان

مراکزی چون مرکز کانادایی

از حقوق شکنجه دیدگان و قربانیان جنگ ،نسلکشی و جنایت

شکنجه ،به درمان شکنجهدیدگان کمک میکنند؟

علیه بشریت دفاع میکنیم.

متاسفانه در حال حاضر ،در دو-سوم کشورهای جهان شکنجه

با توجه به تجربیات و مشاهدات خودتان ،آیا افرادی که

اعمال میشود؛ در  96کشور به طور منظم شکنجه وجود دارد که

در ایران و تحت شکنجه بودند ،پس از آزادی شانسی

در این کشورها افراد به مرگ هم محکوم میشوند ،در  36کشور

دارند که به حالت قبلی یا طبیعی باز گردند؟

جهان کودکان را شکنجه میکنند و در  6کشور جهان ،از جمله

ببنید 3 ،درصد از افرادی که به ما مراجعه میکنند ،میتوانند به

ایران ،مجازات مرگ را علیه کودک اعمال میکنند .حتی در

حالت طبیعی برگردند .این افراد بسیار نیرومند و قوی هستند و

کشورهایی که به قولی کشورهای صنعتی پیشرفته هم هستند ،به

حتی تجربهی شکنجهی خودشان را به یک چیز بسیار سازنده

نوعی شکنجه وجود دارد.

تبدیل میکنند .مثالً از میان افرادی که به خود بنده مراجعه

در رابطه با سازمانهای درمان شکنجه ،سازمان ما ،در امریکای

کردند ،فردی را میشناسم که در حال حاضر پزشک متخصص

شمالی ،یکی از نیرومندترین سازمانها و دومین سازمان نمونه در

است و یا فرد دیگری که چندین کارخانه دارد 3 .درصد هم دچار

جهان است .در دانمارک نیز یک سازمان بسیار نیرومندی وجود

اختالالت جبران ناپذیر روانی میشوند که اصطالحاً به آنها

دارد که حدود  166شعبه دارد .در سطح جهان نیز متخصصین و

پارانوید میگوییم و در واقع درمانپذیر نیستنند و شرایطشان عوض

روان شناسانی هستنند و یا پزشکان عمومی که در حوزهی درمان

نمیشود 86 .درصد دیگر هم به خدمات مختلف در سطوح

بیماران شکنجه دیده تخصص دارند؛ ولی باید در نظر داشت که

مختلف نیاز دارند که باید همواره به آنها کمک شود.

برای فرد شکنجه دیده ،تنها درمان بالینی ،یعنی درمان کلینیکی،

تمامی این مسائل ،همانطور که خدمتتان عرض کردم ،به قدرت

کافی نیست .او در هر زمان و خارج از منزل ،ممکن است هر

مقاومت خود شخص بستگی دارد؛ به عالوه به عوامل زیاد دیگری

چیزی که میبیند ،برایش تداعیگر آن شکنجهاش باشد پس به

اعم از شرایط کار ،شرایط خانواده ،محیطی که در آن زندگی

درمان همه جانبه و جامع احتیاج دارد و نه تنها بایستی از نظر
پزشکی به او کمک شود بلکه باید کار،
خانهی مناسب و دوست مناسب داشته
باشد و همینطور اگر در کشوری غیر از
کشور مادری خودش زندگی میکند ،زبان
آنجا را بداند تا بتواند با جامعه ارتباط
برقرار کند.
مرکز ما تالش میکند که تمام این
خدمات را ارائه بدهد ولی سازمانهایی در
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سطح جهان که چنین درمان همه
جانبهای انجام بدهند ،کم هستند؛ البته

مثالً در ویکتوریا در استرالیا هم یک
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از مرکز ما ،جای دیگری را نداریم که این کار را انجام بدهد چرا

جا گذاشتهاند و به اینجا که آمدهاند دچار اختالالت شدید روانی

که کار بسیار پیچیده و سختی است و بودجه و منابع مالی و

میشوند .یکی از کارهایی که ما در راستای آن تالش میکنیم،

انسانی زیادی را میطلبد.

این است که این افراد به خانوادههایشان برگردند .مثالً در بین

به شرایط بحرانی فرد آسیب دیده چیست؟

فرزندشان ناپدید شده است و این اتفاقات تاثیرات بسیار مخربی بر

نقش خانواده بسیار بسیار مهم است .کاری که شکنجه گران

روح آدمها میگذارد .تقویت خانواده که در واقع ایجاد ارتباط بین

میکنند ،این است که قربانیان را در سلول انفرادی میاندازند و

فرد قربانی و خانوادهاش و حتی ایجاد خانواده است ،بسیار مفید

آنها را از هر گونه ارتباط با خانواده محروم
میکنند و حتی بعد از آزادی ،ایشان را از
خانوادههایشان جدا و به تنهایی محکوم
میکنند .تنهایی چیز بسیار وحشتناکی است
و فرد زمانی که احساس کند که بی کس
است و در دنیا کسی را ندارد که با او ارتباط
ایجاد کند ،دچار شرایط روحی اسفناکی
میشود .همین مسئله نشان میهد که

داشتن خانواده و ارتباط با خانواده تا چه حد
میتواند مفید باشد.
ولی اگه بخواهم روی مسئلهای برای درمان

ولی اگه بخواهم روی مسئلهای برای درمان
بیمار شکنجه دیده تاکید کنم ،مسئلهی مهم
این است که احساس کند زندگی برایش
معنیدار است و به آن عشق بورزد .بر پایهی

است .هر روانپزشک و روان شناسی که به
قربانیان شکنجه کمک میکند اولین کاری
که به آن توجه دارد این است که زندگی
سالم خانوادگی برای فرد فراهم کند.
در پایان اگر نکتهی خاصی مد

چنین تعریفی ،باید تاکید کرد که هیچ چیزی
بیش از خانواده به زندگی انسان ،معنی
نمیبخشد .حتی زمانی که فرد زیر مجازات
اعدام است و میبیند که حمایت خانوادهاش
را دارد ،عشق و شور زندگی در او میجوشد
و میتواند مقاومت کند.

نظرتان است ،بفرمایید.
صحبت آخر من این است که شکنجه
جنایت علیه بشریت است .شکنجه فقط

مربوط به شکنجه دیده و یک یا دو کشور
نیست .باید در سطح جهانی علیه شکنجه
مبارزه شود .مسئلهی مهم دیگر این است

بیمار شکنجه دیده تاکید کنم ،مسئلهی مهم این است که احساس

که مجازات اعدام نوعی شکنجه است و نه تنها علیه فردی که

کند زندگی برایش معنیدار است و به آن عشق بورزد .بر پایهی

اعدام میشود ،بلکه علیه عضو عضوِ خانوادهاش و تمام اعضای

چنین تعریفی ،باید تاکید کرد که هیچ چیزی بیش از خانواده به

جامعه اعمال میشود .مجازات اعدام علیه هرکس و به خاطر هر

زندگی انسان ،معنی نمیبخشد .حتی زمانی که فرد زیر مجازات

چیزی باید متوقف شود .ایران هرگز روی دموکراسی و آزادی را

اعدام است و میبیند که حمایت خانوادهاش را دارد ،عشق و شور

نخواهد دید مگر اینکه دولت آن ،برای اولین گام ،مجازات اعدام

زندگی در او میجوشد و میتواند مقاومت کند.

و شکنجه را لغو کند...

اما متاسفانه بسیاری از کسانی که به مرکز ما مراجعه میکنند،

معر فی ان جی او

به نظر شما ،نقش خانواده و جامعه در بهبود بخشیدن

مراجعه کنندگان به ما کسانی هستند که مثالً پدر ،شوهر و یا

پرونده ی ویژه

سازمانی وجود دارد که چنین کاری میکند ولی حتی در کانادا غیر

افرادی هستند که از کشورشان فرار کردهاند و خانوادههایشان را

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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تغییر ناپذیری حقیقت با خیانت واژه
شکنجه در ادبیات حقوقی به اشکال مختلف ایجاد درد و رنج در
قربانی و یا اطرافیان آن اطالق میگردد که به منظور کسب

حقوقی

حسین رئیسی

اطالعات ،انجام کاری و یا خود داری از انجام کاری بر روان،

وکیل و پژوهشگر حقوقی

جسم و یا اخالق او و یا اطرافیانش وارد میسازند .کنوانسیون منع
شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی یا

شکنجه یکی از دستاوردهای ننگین بشری است که به دلیل قرار

تحقیر کننده مصوب  1891مجمع عمومی سازمان ملل متحد در

گرفتن بین مناسبات قدرت حاکم و بدنهی اجتماع همواره و به

مادهی اول خود شکنجه را چنین تعریف مینماید” :هر عمل

اشکال مختلف در ساختار قدرت برقرار است .به هر میزان قدرت

عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی

حاکم فاسدتر ،غیر مردمیتر و متزلزلتر باشد ،کارآمدی شکنجه

به منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم

برای آن با ارزشتر خواهد بود.

اعمال میشود ،شکنجه نام دارد( .همچنین) مجازات فردی به

به دلیل ماهیت غیر اخالقی و متعارض

عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام

بودن هر نوع آزار قربانی با کرامت و شان

داده است و یا احتمال میرود که انجام

انسانی او از یک طرف و غیر قابل سلب با ممنوعیت صریح و همیشگی شکنجه به اشکال
بودن شان و جایگاه انسانی افراد ولو افراد مختلف آن ،امروز گاهی در مصاف شکنجه گران و

از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این

تبهکار و یا مجرم ،اعمال آن به هر

درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با

برخی قربانیان ،واژگان در خدمت جالد است.

درجهای مطلقاً ممنوع است .رواج شکنجه شکنجه برای بر مال کردن اطالعات مهم سزاوار و
ولو نسبت به مجرم و یا جنایتکار ،تنها پسندیده اعالم میشود و خرابکار بودن قربانی (به
جایگاه تبهکاری را تغییر میدهد .بدین تصور جالد و یا مورخ) سند اخالقی و حقوقی به
معنی که هیچ امر اخالقی و مشروعی را با دست شکنجهگر میدهد .در حالیکه واژگان گاهی
عمل نامشروع(شکنجه) به هیچ وجه

خیانت میکنند اما حقیقت با خیانت واژه تغییر

نمیتوان صورت قانونی ،اخالقی و مقبول

نمیکند .ماهیت شکنجه در عصر امنیت و در

بخشید؛ اینجاست که شکنجهگر تبهکاری

شرایط بحران غیر اخالقی و یکسان است.

دهد ،با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض

رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا
هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد ،شکنجه
تلقی میشود“.
بر اساس این کنوانسیون و تفاسیری که از
آن به وسیلهی سازمان ملل به عمل آمده
است ،ممنوعیت شکنجه در همهی حاالت
نسبت به همهی افراد مظنون به ارتکاب

است که در خدمت اهداف ایدئولوژیک و یا

به جرم و یا به عنوان مجازات ”مطلقاً

حرفهای خود قرار میگیرد .تفاوت نمیکند

ممنوع است“ این ممنوعیت ”غیر قابل عدول و اعمال آن از

با توسل به ترس و یا ارعاب به مقصود خود میرسد و یا با اعدام

طریق توسل به قانون داخلی نیز جایز نیست“ و همچنین از جمله

مصنوعی و تجاوز جنسی و داغ و درفش .خواه برای به اصطالح

”قواعد آمرهی حقوق بشر بین الملل محسوب میگردد“ و برای

نجات دیگران باشد ،خواه برای بیهوده و به خطا؛ همه و همه خطا

همهی کشورها رعایت آن ضروری است .در اساسنامهی دیوان

شماره  52و در ادبیات حقوقی و اخالقی همچنین در پیشگاه شان و منزلت

کیفری بین المللی نیز به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته
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خدمت جالد است .شکنجه برای بر مال کردن اطالعات مهم

تبهکاری شکنجه گران را تغییر نخواهد داد ،حتی اگر شکنجهگر

سزاوار و پسندیده اعالم میشود و خرابکار بودن قربانی (به تصور

عمل به وظیفه یا اجرای مقررات ولو مقررات الهی نماید ،او

جالد و یا مورخ) سند اخالقی و حقوقی به دست شکنجهگر

تبهکارست .تفاوت نمیکند پزشک است که چشم بر شکنجه

میدهد .در حالیکه واژگان گاهی خیانت میکنند اما حقیقت با

میبندد و فرضاً چشمی به عنوان قصاص نابینا میکند یا برای

خیانت واژه تغییر نمیکند .ماهیت شکنجه در عصر امنیت و در

مهار یک بمب گذار ،کابلها و شالقها به صدا در میآیند؛ همه و

شرایط بحران غیر اخالقی و یکسان است.

همه چه در قدرت غالب و چه در شرایط مغلوب و وادادهی قدرت،

خالقیت شکنجه گران با توسل به زور هیچگاه به رفع بحران و یا

مسئولِ رفتار خود هستند و باید پاسخگو باشند.

تامین مصالح عمومی منجر نشده است؛ ولو اینکه چنین اتفاقی

در نتیجه شکنجه چه در قالب مجازات وارده بر بدن مثل قطع

نیز نمیتواند بر مبنای یک امر فاسد اعتبار تامین مصالح عمومی

دست و پا و یا شالق باشد و چه در قالب کسب اطالعات ولو

داشته باشد ،بلکه همواره مبین فساد و تباهی در ساختار نظام

بسیار حیاتی و مهم ،مشروع نیست .ارزش نهادن به عمل بیهوده و

طالب شکنجه و حامی شکنجهگر است .دادن مشروعیت به چنین

چشم بستن بر حقوق اولیهی انسانی همگان است.

پرونده ی ویژه

امروز گاهی در مصاف شکنجه گران و برخی قربانیان ،واژگان در

مجازاتهای به ظاهر قانونی و یا الهی به هیچ عنوان جایگاه

حقوقی

با ممنوعیت صریح و همیشگی شکنجه به اشکال مختلف آن،

ساختاری با توسل به مصالح و امنیت و یا با استفاده از
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فقه و حقوق

پرونده ی ویژه

منع و یا جواز شکنجه در فقه و قانون
غیره
حسن فرشتیان
محقق و پژوهشگر دینی

پراکندگی منابع و سرفصلهای بحث شکنجه در فقه ،ناشی از
بیتوجهی پیام آور و شارع و مفسران نخستین دین نسبت به این
پدیده نبود ،بلکه همچنان که در سطور پسین مشاهده خواهیم
کرد ،شرع بیشترین حساسیتها را به مصادیق شکنجه نشان داد.

جهت بررسی ممنوعیت و یا جواز شکنجه در قوانین ایران ،با توجه

به عبارتی دیگر ،مقابله و مبارزه شرع با مصداقهای شکنجه بود

به این که حقوق ایران برگرفته از فقه اسالمی میباشد ،شایسته

که تحت نامها و عناوین دیگری در نهادهای عرفی آن دوران

است در ابتدا حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسالمی بررسی

جاخوش کرده بودند و به عنوان یک سنت عرفی جایز شمرده

کنیم .در زمان ظهور اسالم و حتی پیش از آن ،شکنجه در جامعه

میشدند .شکنجههای آن دوران ،با عناوینی مثل ”مثله کردن“،

وجود داشت و حتی بسیاری از پیروان ادیان جدید ،توسط معاصران

”انتقام گیری“” ،قصاص“” ،مجازات“ و غیره تعریف میشدند .به

خویش تا سرحد مرگ شکنجه میشدند ،شکنجهی عیسی مسیح

همین دلیل برای بررسی نظر فقهی اسالم در زمینهی شکنجه،

و حواریون او و شکنجهی ایمان آورندگان به پیامبر اسالم ،از

بایستی به مصادیق کاربرد شکنجه توجه کرد و نظر اسالم را در

نمونههای بارز شکنجه در دوران کهن بود .اما علیرغم ثبت این

آن ابواب مورد مطالعه قرار داد.

شکنجهها در تاریخ ادیان ،در منابع کهن دینی ،شکنجه ،به عنوان

به نظر میرسد که شکنجه در دوران کهن و در زمانهی ما،

فصل مستقلی مورد بررسی قرار گرفته نشده؛ زیرا شکنجهها در

میتواند به یکی از دالیل پنج گانهی زیر انجام شود” :شکنجه

قالب و چارچوبهای دیگری اِعمال میشده است .لذا در ابتدا

برای اعتراف گیری“” ،شکنجه برای تنبیه“” ،شکنجه برای ارعاب

”حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسالمی با توجه به انگیزههای
متفاوت آن“ بررسی میکنیم .سپس در بخش دوم به ”منع
شکنجه در قوانین مدون ایران“ میپردازیم.

و اجبار به انجام عمل“” ،شکنجهی تبعیض گرایانه“ و ”شکنجه
جهت انتقام گیری“.
مادهی اول معاهده منع شکنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای

بررسی فقهی شکنجه با توجه به انگیزههای متفاوت آن

خشن ،غیر انسانی و تحقیرآمیز ،سازمان ملل (نیویورک ،)1891

با توجه به اینکه از دیرباز ،شکنجه ،در قالب و چارچوبهای

شکنجه را اینچنین تعریف میکند” :در این معاهده واژهی

متفاوت و با انگیزههای مختلفی اِعمال میشده است ،برخی از

شکنجه بیانگر هرگونه عملی میشود که به سبب آن ،تعمداً درد و

واژههای عربی ،مثل ”تعذیب“ (رنج دادن و عذاب کردن) و

رنج شدیدی ،خواه جسمی و یا روحی بر فردی اعمال شود ،تا

”ایذاء“ (اذیت و آزار رسانیدن) به معنای شکنجه ،سر فصل

بدانوسیله از او یا از یک شخص ثالث ،اطالعات با اعترافاتی گرفته

جدیدی از مباحث فقهی شد .سپس احکام مرتبط با شکنجه ،در

شود ،یا با هدف مجازات برای عملی که او یا فرد ثالث مرتکب

ابواب مختلف فقهی ،بیان گردید .از جمله در کتبی مثل وسائل

شده یا مظنون به ارتکاب آن است ،یا با هدف ارعاب و فشار بر او

الشیعه ،در بابهای مختلفی با عناوین ذیل ،بحث شکنجه مطرح

یا بر شخص ثالث انجام شود ،یا با هر انگیزهی دیگری بر مبنای

شماره  52شده است” :حرام بودن کتک زدن بناحق دیگری“” ،حرام بودن

دالیل تبعیض آمیز از هرنوع که باشد ،زمانی که چنین درد و

کتک زدن به ناحق مسلمان“” ،اقرار با شکنجه و اذیت و آزار“ و

رنجی از سوی یک مقام و نمایندهی دولتی یا هر فرد رسمی ،با به
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از ذات اجرای این احکام و چه به صورت موردی ناشی از آن باشد،

در قانونی اساسی (اصل  ،)59در مذاکرات مجلس بررسی نهایی

نمیشود“.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مطرح شد .در آن جلسه،

مادهی فوق ،در تعریف شکنجه ،به چهار نوع شکنجه صراحت دارد

آیت اهلل مشکینی ،این اصل پیشنهادی را با پرسش ذیل به چالش

ولی شکنجهی پنجم را در تعریف ذکر نمیکند .به نظر می رسد،

کشید” :شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطالع

شکنجهی نوع پنجم (انتقام گیرایانه) با توجه به این که در حقوق

ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر ،غیر اسالمی و غیر

معاصر ،مجازاتها از جنبهی فردی خارج شده است و قربانیان به

انسانی است و رای هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید

انتقام از مجرمان نمیپردازند ،بلکه مجازاتها جنبهی تنبیهی به

مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتماالً چند نفر از شخصیتهای

خود گرفته است و ”تنبیه“ نیز وظیفهی حاکمیتهاست ،بنابر این

برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از

”شکنجهی انتقام گیری“ میتواند در ذیل ”شکنجهی تنبیهی“

ربایندگان اطالع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است

جای داده شود.

کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟“

در ذیل به بررسی منع و یا جواز فقهی شکنجه در رابطه با

نایب رئیس مجلس ،آیت اهلل بهشتی پاسخ داد” :کسب اطالع

انگیزههای پنج گانهی فوق ،میپردازیم.

راههایی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطالعات را بدست

 -1شکنجه برای اعتراف گیری

آورند “.آیت اهلل مشکینی استدالل کرد که” :اگر چند شکنجهی

شکنجه برای اعتراف گیری ،هم برای فقها و حقوقدانان و هم

این طوری به او بدهند ،مطلب را میگوید؛ مثالً در واقعهی استاد

برای دولتمردان و سیاستمداران ،کاری وسوسه کننده بوده است.

مطهری یک فردی میشناسد که احتماالً ضارب چه کسی هست

حتی در بین برخی از مخالفین شکنجه ،منع شکنجه جهت اقرار و

اگر به او بگویند تو گفتی ،میگوید نه “.آیت اهلل منتظری ،در

پرونده ی ویژه

شکنجه شامل درد و رنج ناشی از اجرای احکام قانونی ،چه ناشی

همین مثال فرضی ،به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه

فقه و حقوق

دستور وی و یا با رضایت صریح یا ضمنی وی ،اعمال شده باشد.

شکنجه ،وی را رها کرده و شاهد فاجعه و کشتار باشیم.

اعتراف ،مورد شک و تردید قرار
داده شده است .مثال فرضی
مشهور آن ،در خطر بودن جان
شهروندان و اطالع داشتن
فردی است که اطالعات
خویش را در اختیار نهادهای
مربوطه قرار نمیدهد .اینجا
بین دو واقعه قرار میگیریم یا
با ایجاد فشار و شکنجه دادن،
از این فرد مطلع اطالعاتی به
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دست آورده شود و جلوی
فاجعه گرفته شود و یا این که
با رعایت اصل ممنوعیت
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فقه و حقوق

پرونده ی ویژه

جایگاه ریاست مجلس ،قاطعانه جلوی بازگذاشته شدن راه قانونی

که ایشان نیز از حضرت علی نقل میکند” :کسی که هنگام

شکنجه را گرفته و اظهار داشت” :ضرر این کار بیش از نفعش

تجرید (عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا حبس یا

هست“.

تهدید به جرمی اقرار کند ،بر او حدی نیست)0(“.

آیت اهلل مشکینی چالش را ادامه داد” :مسئلهی دفع افسد به فاسد

آیت اهلل منتظری با نقل احادیثی از منابع شیعه و سنت ،در

آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود

ممنوعیت شکنجه و برهنه کردن و کتک زدن و به غُل و زنجیر

داشته است؟“ و آیت اهلل بهشتی مجدداً پاسخ داد:

کشیدن متهمان در اسالم ،نتیجه گیری میکند ”تعزیر متهم و

”آقای مشکینی توجه بفرمائید که مسئله راه چیزی باز شدن است.

شکنجهی وی به مجرد احتمال ،مشکل است و ترتیب اثر دادن به

به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به

اعتراف وی که بر اثر شکنجه باشد مشکل تر است ...و به همین

بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند ،مطمئن باشید به داغ

دلیل ،جایز نیست که امام جامعه و قاضیان به اعترافات و اقاریر

کردن همهی افراد منتهی میشود .پس این راه
را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد
سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود،
جامعه سالمتر است“.
آیت اهلل منتظری ،با جملهای کلیدی پاسخ
نهایی را بیان داشت” :اگر گناهکاری آزاد شود
بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود)1(“.

فقه با بی اعتبار کردن اقرارهای ناشی از

فقه با بی اعتبار کردن اقرارهای ناشی
از شکنجه ،گام بلندی برای جلوگیری از
این نوع شکنجهها برداشت .در فقه
اولین شرط اقرار غیر از شرطهای
عمومی” ،اختیار داشتن“ است یعنی با
”اکراه و زور“ نمی شود اقرار گرفت...
هرگونه اجبار بر اقرار ،بیّنه بودن و
حجت بودن آن را از بین میبرد.

شکنجه ،گام بلندی برای جلوگیری از این نوع
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متهمینی که به خاطر حبس و شکنجه و یا از
ترس آن ،و یا با نیرنگ و فریب اتخاذ شده،
اعتماد کنند ،چنین اقرارهایی در محاکم شرعی
بی ارزش است“)6(“.بدون تردید اعتراف با
شکنجه و فشار ،شرعاً در محاکم شرعی اعتبار
ندارد )9(“.ایشان یکی از تفاوتهای فکری
خویش با آیت اهلل خمینی را در همین نکته

یادآوری میکند” :اما تفاوت دیدگاه من با ایشان
در این است که اعترافات پخش شده را که در

شکنجهها برداشت .در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرطهای

شرایط زندان و شرایط فشار روحی و جسمی گرفته شده است

عمومی” ،اختیار داشتن“ است یعنی با ”اکراه و زور“ نمی شود اقرار

شرعاً قابل استفاده نمی دانم)8(“...

گرفت ...هرگونه اجبار بر اقرار ،بیّنه بودن و حجت بودن آن را از

آیت اهلل منتظری جمع بندی میکند که اوالً ،شکنجه و آزار متهم

بین میبرد)2(.

به نام تعزیر جایز نیست و ستم محسوب می شود ،و ثانیاً شرعا

البته موافقان ”شکنجه با انگیزهی اقرارگیری“ بیکار ننشستند و راه

اعترافات ناشی از شکنجه اعتبار و ارزشی ندارد)16(.

حلی جایگزین پیدا کردند ،نام شکنجه را ”تعزیر“ نهادند و

در همین زمینه ،برخی فقها بر این باور هستند که حتی اگر بقای

شکنجهی متهمان را رنگ و لعابی مشروع بخشیدند .آیت اهلل

اسالم نیاز به شکنجه دادن دیگران باشد ،این سبب جایز دانستن

منتظری تاکید داشت که ”تعزیر در اسالم برای جرم ثابت و قطعی

شکنجه نیست” :چنانچه گفته شود :اگر بقای اسالم متوقف بر

است ،یعنی جرمی که در محکمهی صالحه ثابت شده باشد ،نه

این امر باشد موجب جواز است؛ جواب داده میشود :کدام اسالم؟!

برای اثبات جرم یا گرفتن اعتراف و اقرار)5(“.

اسالمی که با این ضوابط که از جملهی مقدمات آن تعذیب افراد

از امام اول شیعیان نقل شده ،کسی که پس از شکنجه و کتک

مبرا و پاکی که حاکم نسبت به آنها سوء ظن پیدا کرده و آنها را

خوردن به دزدی اقرار کرده باشد ،حد سرقت بر وی جاری نمی

شکنجه میدهد بخواهد قوام یابد ،مورد نظر رسول خدا نخواهد

شود )1(.از امام صادق نیز حدیثی به همین مضمون نقل شده

بود)11(“.

است )3(.در حدیث دیگری ابوالبختری از امام صادق ،نقل میکند

 -2شکنجه برای تنبیه و مجازات
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شده است.

بوده است گاهی پیامبر آنان را با همین توصیف (مسلمان بودن)

در روایات ،فردی که کسی را که وی را نزده است بزند ،یا فردی

خطاب میکند تا یادشان بیاورد که مسلمان شدهاند و بایستی

که مرتکب قتل نشده است را به قتل برساند” ،سرکش ترین

هماهنگ و تسلیم فرامین حقیقت جهان هستی باشند.

بنده“ی خدا نامیده شده است )12(.جابر از امام ششم روایت

چنانچه مالحظه شد در آموزشهای دینی ،اذیت و آزار دیگران

میکند ” :اگر شخصی دیگری را تازیانهای بزند ،خداوند نیز او را با

قبیح و ناپسند شمرده است .نه تنها آزار انسانها ،بلکه آزار

تازیانهای از آتش خواهد زد)15(“.

حیوانات نیز کاری غیر اخالقی محسوب شده و دینداران از آن

در احادیث زیادی ،شکنجه و عذاب دادن به مردم امری ناپسند

نهی شدهاند .دستوراتی از قبیل ممنوعیت کشیدن پای گوسفندان

شمرده شده است و برای آن ،عذاب الهی وعید داده شده است .از

به هنگام ذبح ،یا کراهت ذبح با چاقوی کُند که سبب رنج بردن

پیامبر اسالم نقل شده است” :کسی که مردم را عذاب دهد ،خدا

حیوان و سخت جان دادن وی میشود ،ممنوعیت پوست کندن

وی را عذاب میدهد“” ،کسانی که مردم را در دنیا عذاب میدهند،

حیوان در حالی که جسمش همچنان گرم است و صبر کردن تا

در آخرت عذاب خواهند شد )11(“.امام رضا از پیامبر نقل میکند

خروج کامل روح( )16و غیره نشان میدهد که اسالم آزار و

که ”خدا لعنت کند کسی که فردی غیر از قاتل خویش را به قتل

شکنجه را حتی نسبت به حیوانات زشت میشمارد.

برساند یا فردی غیر ضارب خویش را مضروب سازد)13(“.

 -5شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل

پیامبر اسالم تاکید داشت که ”مبغوضترین مردم نزد خداوند

اجبار دیگران به انجام کاری ،یکی دیگر از انگیزههای رایج

کسی است که مسلمانی را به ناحق برهنه میکند (برهنه میکند

شکنجه دادن است .خلیفهی دوم در سفرش به شام ،از مکانی

تا شکنجه کند) )10(“.هر چند در این روایت اخیر ،سخن از قباحت

می گذشت دید بر سر برخی از افراد روغن ریخته و زیر آفتاب داغ

شکنجهی ”مسلمان“ است ولی بدون تردید منظور قباحت مطلق

نگاه داشتهاند تا شکنجه شوند ،پرسید اینها کیستند؟ پاسخ شنید

پرونده ی ویژه

زیادی مبنی بر حرام بودن کتک زدن مردم و شکنجهی آنان ،وارد

را منع میکند و ثانیاً ،چون مخاطبین گفتار پیامبر اسالم ،مسلمانان

فقه و حقوق

یکی دیگر از انگیزههای شکنجه ،تنبیه و مجازات است .روایات

شکنجه است ،زیرا اوالً سایر روایات ،ایذاء و شکنجهی هر انسانی

که اینان جزیه (مالیات) خویش
را نپرداختهاند و شکنجه
میشوند تا مالیاتشان را
بپردازند .خلیفه دستور داد که
آنان را آزاد نمایند و گفت از
پیامبر شنیدم” :مردم را شکنجه
نکنید ،همانا کسانی که مردم را
در دنیا عذاب میدهند ،خداوند
در روز قیامت آنان را عذاب
خواهند کرد)19(“.

یکی از کارگزاران خلیفه عمر
بن عبدالعزیز به وی نوشت که
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پرونده ی ویژه

برخی مردم خراج (مالیات) نمیپردازند مگر اینکه فشار و عذابی

نه اجبار به شهادت دادن” :اجبار به حضور در یک جا یک مسئله

بر آنها باشد ،خلیفه پاسخ میدهد که ”من از تو در شگفتم که از

است و اجبار به ادای شهادت مسئلهی دیگری است؛ بنابراین هیچ

من اجازهی شکنجهی مردم را میخواهی ،گویا من سپری برای تو

کس را اجبار نمیشود کرد بلکه فقط میشود به آن شخص گفت

در برابر عذاب خدا خواهم بود و رضایت من تو را از عذاب خدا

که در دادگاه حاضر شود و اگر شهادتی دارد بگوید “.در برابر این

نجات می دهد!“ ابو فراس میگوید که خلیفه برای مردم خطبه

پرسش سبحانی که ”اگر شاهد بوده ،تحمل الشهاده ،یعنی شهادت

خواند که ”ای مردم! من برای شما کارگزارانی نفرستادم که شما را

را متحمل بوده است حاکم نمیتواند او را مجبور کند؟“ ،بهشتی

کتک زده و اموالتان را بگیرند! بلکه من آنان را فرستادم تا دینتان

قاطعانه پاسخ میدهد” :خیر ،در فقه هم چنین چیزی نیست)26(“.

را به شما بیاموزند)18(“.

 -1شکنجهی تبعیض گرایانه

یکی از موارد وسوسه کننده برای شکنجه ،موردی است که شاهد

گاهی شکنجه فقط به دلیل تحقیر دیگرانی که از نژاد یا مذهب و

از ادای شهادت خودداری میکند و مانع میشود که امر حقی در

یا طایفهی خاصی هستند ،انجام میگیرد .در این مورد ،شکنجهگر

دادگاه به اثبات برسد .در این مورد ،برخی گرایش دارند که بتوانند

خود را از نژاد یا طایفهی برتری میپندارد؛ لذا آنانی را که پایین تر

با شکنجه ،چنین فردی را مامور به ادای شهادت کنند.

میپندارد ،سزاوار اذیت و آزار میداند .اسالم از همان ابتدا ،با

به هنگام بررسی و تصویب اصل منع
شکنجه در قانونی اساسی (اصل  ،)59در
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،آیت اهلل

سبحانی ،در مورد منع شکنجه در رابطه با
”اجبار شخص به شهادت“ ،میگوید” :اگر
مقصود از جملهی »اجبار شخص به
شهادت» ،مقصود تحمل شهادت است
[شاهد وقوع قضیهای شدن] به طور
مسلم تحمل شهادت واجب نیست و اگر
مقصود ،اداء شهادت در محکمه است به
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گاهی شکنجه فقط به دلیل تحقیر دیگرانی هرگونه تبعیضی مخالفت کرد .داعیهی
که از نژاد یا مذهب و یا طایفهی خاصی هستند ،جهانی بودن اسالم کمک شایانی
انجام میگیرد .در این مورد ،شکنجهگر خود را از نژاد میکرد تا مسلمانان از شیوههای تبعیض
یا طایفهی برتری میپندارد؛ لذا آنانی را که پایین تر
گرایانه اجتناب کنند .قرآن برای
میپندارد ،سزاوار اذیت و آزار میداند .اسالم از همان
جلوگیری از روحیهی تبعیض ،در آیات
ابتدا ،با هرگونه تبعیضی مخالفت کرد .داعیهی
متعددی و با شیوههای گوناگونی ،به
جهانی بودن اسالم کمک شایانی میکرد تا
مسلمانان از شیوههای تبعیض گرایانه اجتناب کنند .برابری انسانها تصریح کرده است .در
قرآن برای جلوگیری از روحیهی تبعیض ،در آیات برخی آیات یادآوری کرده است که
متعددی و با شیوههای گوناگونی ،به برابری انسانها ”خداوند شما را از نفس واحدی آفرید(“.
تصریح کرده است .در برخی آیات یادآوری کرده  )21گاهی اشاره شده است که ”خدا شما
است که ”خداوند شما را از نفس واحدی آفرید“.
را از منشاء واحدی آفرید“ )22(،و گاه

طور مسلم اداء شهادت در محکمه واجب است؛ همانطور که

توضیح داده است که ”اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و

قرآن میفرماید «وال تکتمواالشهادة »...و نیز میفرماید »والیأب

شما را ملت ملت و قبیله قبیله قرار دادیم تا بدینوسیله با یکدیگر

الشهداء اذا ما دعوا »...و این آیات میرساند که ادای شهادت در

شناسایى متقابل کنید )25(“.قرآن تصریح میکند که ”تفاوتهای

محکمه واجب است و حاکم اسالم میتواند شاهد را برای ادای

زبان و رنگ انسانها ،نشانهها و آیات خداوند است“( )21نه اینکه

شهادت الزام کند زیرا شاهدی است که میترسد و ادای شهادت

موجب و سببی برای ایجاد ”تبعیض“ باشند.

نمیکند در این صورت بر حاکم الزم است با تامین جان ،او را بر

پیامبر اسالم اصرار داشت تا به پیروان خویش بفهماند و بقبوالند

ادای شهادت الزام کند“.

که ”عرب بر عجم ،و عجم بر عرب ،سفید بر سیاه ،سیاه بر سفید،

آیت اهلل بهشتی به شکل منطقی با اجبار شاهد به حضور در دادگاه

هیچ برتری ندارند مگر به پرهیزگاری ،انسان از آدم زاییده شد و

موافق بود ولی معتقد بود فقط وی را میتوان اجبار به حضور نمود

آدم از خاک آفریده شده است )23(“.پیامبر مردم را بسان

39

”انسانها ،بسان جسمی واحد هستند ،از درد یک عضو ،اعضای

در مقررات و معاهدههای بین المللی گوناگونی ،شکنجه به

دیگر به تب و بیخوابی مبتال میشوند و در درد وی رنج وی

صراحت ممنوع شده است .در مرتبهی باالی این معاهدات،

همدلی و مشارکت میکنند)26(“.

میتوان به اعالمیهی جهانی حقوق بشر استناد کرد که به عنوان

مضمون همین حدیث را ،سعدی در گلستان و با شعر معروف ”بنی

یک پیمان بینالمللی ،به نظر بسیاری از حقوقدانان ،الزامآور بوده و

آدم اعضای یکدیگرند“ بازگو میکند.

مفاد آن ،از اعتبار حقوق بینالملل برخوردار است .پیمان دیگری

امام اول شیعیان در نامه به فرماندار منصوبش ،مالک اشتر ،ضمن

نیز در عرصهی بین المللی برای منع شکنجه منعقد شده است

سفارش وی به مهربانی و محبت به رعیت ،مینویسد” :رعیت ،دو

که ”معاهدهی منع شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای خشن،

گروه هستند یا برادران دینی تو هستند یا آفریدههای بسان تو(“.

غیر انسانی و تحقیرآمیز“ (نیویورک  )1891نامیده میشود.

 )29همهی این توصیه ها در راستای پرهیز از خشونتهای ناشی

عالوه بر ممنوعیت شکنجه در مقررات و معاهدههای بین المللی،

از نگرش تبعیض آمیز است.

در حقوق داخلی ایران نیز شکنجه ممنوع شده است .برخی از

 -3شکنجه جهت انتقامگیری

اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،داللت ضمنی بر این

اسالم با قانونمند کردن رسوم اعراب در

”قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ ممنوعیت دارد .اما اصل سی و هشتم

زمینهی مجازاتهایی مثل قصاص و

حقوق شهروندی“ (مصوب  1595مجلس شورای قانون اساسی ،به صراحت هرگونه

پرونده ی ویژه

هم دوستانه و عطوفتآمیز میطلبید و توضیح میداد که

منع شکنجه در قوانین مدون ایران

فقه و حقوق

”دندانههای شانه“ برابر میدانست )20(.او ،رابطهی انسانها را با

مثله کردن سگ هار)28(“.

دیات ،تالش کرد تا انتقام گیری افراد از اسالمی) ،ضمن برشمردن بخشی از حقوق شهروندی شکنجه را ممنوع میکند” :هرگونه

یکدیگر را از امری شخصی به امری و ضمن منع برخی از مصادیق شکنجه و اذیت و آزار شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب
قانونی تبدیل کند و با قانونمند کردن متهمان ،در بند نهم به صراحت هرگونه شکنجه را اطالع ممنوع است اجبار شخص به
دیه به جای قصاص ،هدف را از انتقام ،ممنوع میکند” :هرگونه شکنجهی متهم به منظور شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و
به کاهش رنجهای مادی گرایش دهد.

اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و

چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد

البته در همین زمینه نیز با تشویق به اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی ارزش و اعتبار است متخلف از این
بخشش ،و با وعده به پاداش الهی ،در

نخواهد داشت“.

پاکسازی روحیهی انتقامگیری ،گامهایی

اصل ،طبق قانون مجازات میشود“.
اصل ممنوعیت شکنجه را در سایر

مثبت برداشت.

قوانین و مقررات داخلی نیز میتوان یافت .البته این مقررات کامل

از سویی دیگر با ممنوع کردن برخی شیوههای انتقامگیری رایج و

و ایدهآل نهایی نیستند و به ویژه در زمینهی تعاریف و مصادیق

مرسوم در دوران ظهور اسالم ،مثل ”مثله کردن“ ،تالش کرد تا

نیاز به بازخوانی و به روز شدن و تکمیل گشتن دارند .اما بر اصل

راه شکنجههای غیر انسانی را در حد مقدور ببندد .امام علی پس

ممنوعیت شکنجه ،داللتی روشن و واضح دارند .به برخی از این

از ضربت خوردن و در آستانهی وداع ،به خاندانش توصیه کرد

مقررات در ذیل اشاره میشود:

مبادا به جای مجازات قانونی به خشونت و انتقام گیری بپردازند،

”قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق

ضربهای در برابر ضربهای .سپس افزود که از پیامبر خدا شنیدم که

شهروندی“ (مصوب  1595مجلس شورای اسالمی) ،ضمن

میگفت” :بپرهیزید از مُثله کردن و قطع عضو دیگران ،حتی از

برشمردن بخشی از حقوق شهروندی و ضمن منع برخی از
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فقه و حقوق

پرونده ی ویژه

مصادیق شکنجه و اذیت و آزار متهمان ،در بند نهم به صراحت

فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنان چه این عمل

هرگونه شکنجه را ممنوع میکند” :هرگونه شکنجهی متهم به

موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم

منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای

میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات

اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت“.

همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

مطابق مادهی  108قانون مجازات اسالمی (مصوب ،)1582

(قانون مجازات اسالمی ،تعزیرات ،مادهی “)368

اقراری که با شکنجه گرفته شود اعتبار و ارزشی ندارد” :اقراری که

آیین نامهی اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

تحت اکراه ،اجبار ،شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ

کشور (مصوب رئیس قوهی قضاییه  1598با اصالحات )1598

شود ،فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم

ضمن تصریح بر لزوم تشکیل دفتر حمایت از حقوق شهروندی

تحقیق مجدد نماید“.

زندانیان ،یکی از وظایف آن را بررسی و پیگیری نقض حقوق

فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( ،)1563در مورد

شهروندی زندانیان بیان میکند .همچنین در این نامه ،به صراحت

تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ،به ”تقصیرات مقامات و مامورین

اذیت و آزار متهمان ممنوع شده است” :تندخویی ،دشنام ،ادای

دولتی“ اختصاص دارد .در این فصل
قانونگذار تالش کرده تا جلوی فشار و
اجحاف مامورین دولتی نسبت به مردم را
بگیرد.
”هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی

یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی
را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار
بدنی نماید ،عالوه بر قصاص یا پرداخت
دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا
سه سال محکوم میگردد و چنان چه
کسی در این خصوص دستور داده باشد
فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور

آیین نامهی اجرایی سازمان زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب رئیس
قوهی قضاییه  1598با اصالحات  )1598ضمن
تصریح بر لزوم تشکیل دفتر حمایت از حقوق
شهروندی زندانیان ،یکی از وظایف آن را بررسی و
پیگیری نقض حقوق شهروندی زندانیان بیان
میکند .همچنین در این نامه ،به صراحت اذیت و
آزار متهمان ممنوع شده است” :تندخویی ،دشنام،
ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و
محکومان و اعمال تنبیههای خشن ،مشقت بار و
موهن در موسسهها و زندانها به کلی ممنوع است.

محکوم خواهد شد و اگر متهم به
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(مادهی “)108

الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و
محکومان و اعمال تنبیههای خشن،
مشقت بار و موهن در موسسهها و
زندانها به کلی ممنوع است( .مادهی
“)108

چکیده و نتیجه گیری
در این نوشتار ،از دیدگاه تئوری فقهی و
حقوقی” ،منع و جواز شکنجه“ مختصراً
بررسی شد .همچنانکه مشاهده شد،
شکنجه با هر شکل (جسمی یا روحی) و
با هر انگیزهای که انجام شود در اسالم به
صراحت ممنوع شده است .قانون اساسی
ایران نیز به درستی راه هرگونه شکنجه را

واسطهی اذیت و آزار فوت کند ،مباشر مجازات قاتل و آمر

بسته است .سایر قوانین عادی ایران و آئین نامهها نیز در این

مجازات آمر قتل را خواهد داشت( .قانون مجازات اسالمی ایران،

مسیر ،به صراحت بر منع شکنجه داللت میکنند؛ هرچند نیاز به

کتاب پنجم :تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ،فصل دهم:

بازخوانی و تکمیل دارند اما در صورت اجرای کامل همین قوانین

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ،مادهی “)369

کنونی ،گام بزرگی برای جلوگیری از شکنجه برداشته شده است.

”چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سختتر از

بدون تردید ،فاصله میان تئوری و عمل و میان متن قوانین و

مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که

اجرای آن ،بحث دیگری است.

مورد حکم نبوده است ،به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم

خواهد شد و چنان چه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود

منابع و پانوشتها:
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد اول ،ناشر ادارهی کل امور

حسینعلی ،انتقاد از خود ،ص .09

فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،چاپ اول ،1501 ،تهران،

 -16حسینعلی ،منتظری ،دراسات ،...ج  ،2ص .586

ص  666و  .669نظر فوق با نظر فقهی بسیاری از فقیهان هماهنگ است ،ر.

 -11حسینی طهرانی ،سید محمد حسین ،همان ،ص .223

ک .حسینی طهرانی سید محمد حسین (آیت اهلل) ،والیت فقیه در حکومت

 -12الوسائل ج  18ص  ،11کتاب القصاص ،أبواب القصاص فی النفس ،باب

اسالم ،انتشارات موسسهی ترجمه و نشر دورهی علوم و معارف اسالمی،

 1تحریم الضرب بغیر حق ،حدیث .1

چاپ اول ،1503 ،تهران ،جلد چهارم ،درس چهل و هشتم ،ص ” :223اگر

 -15الوسائل ج  18ص  ،12کتاب القصاص ،أبواب القصاص فی النفس ،باب

اشکال شود :چنانچه شکنجه و تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق

 1تحریم الضرب بغیر حق ،حدیث .6

پیرامون مسئلهای که ارتباط با امنیت و بقاء حکومت اسالم دارد جائز نباشد،

 -11خراج أبی یوسف 121 ،و  ،123به نقل از منتظری حسینعلی ،دراسات،...

موجب خواهد شد که خللی در این قضیه پیدا گردد و امنیت خاصه یا عامه را

ج  5ص .360

به خطر اندازد .بنابراین ،بقاء حکومت متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی

 -13الوسائل ج  18ص  ،11کتاب القصاص ،أبواب القصاص فی النفس ،باب

است که ابتداءً انسان از مقاصد آنها خبر ندارد ،و به خودی خود هم اقرار و

 1تحریم الضرب بغیر حق ،حدیث .5

اعتراف نمیکنند و تا شکنجه و تازیانهای نباشد مطلب کشف نمیشود .جواب

 -10الوسائل ج  ،19ص  ،550أبواب مقدمات الحدود وأحکامها العامة ،باب

این است که :بگذار کشف نشود! وقتی خداوند میگوید انسان بدون جرم

 :20تحریم ضرب المسلم بغیر حق ،وکراهة األدب عند الغضب ،حدیث .1

نمیتواند کسی را تعذیب کند ،جائز نیست شخص بی گناهی را تازیانه بزند ،و

 -16برای مطالعه در مورد دستورات محتسب در امور ذبح ر .ک .منتظری

یا به انواع شکنجهها او را مبتلی کند تا مطلب منکشف شود .اسالم راه

حسینعلی ،دراسات ،...ج  2ص 296

انکشاف بدین طریق را بسته است و راههای دیگر را تجویز نموده است؛ از

 -19خراج أبی یوسف 121 ،و  ،123به نقل از منتظری حسینعلی ،دراسات ،...

هر راهی که میسر خواهد شد .از راه شکنجه و تعذیب نمیتوان کشف حقیقت

ج  5ص .360

نمود .اگر هم حقیقت ثابت شود حجیت ندارد؛ چون اقرار و اعتراف بر اساس

 -18خراج أبی یوسف .188 ،منتظری حسینعلی ،دراسات ،...ج  5ص .360

شکنجه ملغی است .شخص بیگناهی را نمیتوان شکنجه و تعذیب نمود ،تا

 -26جلسهی سیام ،سوم مهرماه  ،1539ر .ک .صورت مشروح مذاکرات

اینکه منکشف شود :آیا این متهم مجرم است یا مجرم نیست؟!“

مجلس بررسی نهایی ق .ا .ج .ا .ایران ،جلد اول ،ص .668

 -2ر .ک .گفت و گوی سید سراجالدین میردامادی با حسن فرشتیان ،با

«... -21خَلَقَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ« ....زمر ،آیهی «... .0هُوَ الَّذِی خَلَقَکم مِّن

عنوان ”اقرار با زور ،سندیت ندارد“ منتشره در سایت رادیو زمانه به تاریخ اول

نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ و« ..اعراف ،آیهی 198

بهمن 1596

« -22وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ،«...انعام ،آیهی .89

 -5منتظری ،حسینعلی ،حکومت دینی و حقوق انسان ،ناشر سرایی ،زمستان

« -25یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

 ،1596چاپ دوم ،تهران ،ص .112

لِتَعَارَفُوا« ...حجرات ،آیهی .15

 -1الوسائل ج  ،19ص  ،189باب  6من أبواب حد السرقة ،حدیث .5

« -21وَمِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکمْ وَأَلْوَانِکمْ إِنَّ فِی

 -3الوسائل ج  ،19ص  ،186باب  6من أبواب حد السرقة ،حدیث .1

ذَلِک لَآیاتٍ لِّلْعَالِمِینَ «روم ،آیهی .22

 -0الوسائل ج  10ص  ،111کتاب االقرار ،باب  ،1حدیث  .1همچنین الوسائل

 -23الغدیر ،ج  ،0صص .199 -196

ج  ،19ص  ،186باب  6من أبواب حد السرقة ،حدیث  .2همچنین ر .ک.

« -20الناس کأسنان المشط سواء «من الیحضره الفقیه ج  ،1ص  ،568ش

منتظری ،حسینعلی (آیت اهلل) ،انتقاد از خود ”عبرت و وصیت“ ،نسخهی

.3689

اینترنتی از سایت ایشان ،ص  92و .95

 -26میزان الحکمه ،ج  ،1حدیث .1361

 -6منتظری ،حسینعلی ،دراسات فی والیة الفقیه وفقه الدولة اإلسالمیة ،جلد

 -29نهج البالغه ،نامهی  ،35خطاب به مالک اشتر.

 ،2ص  596و .591

 -28بحاراالنوار ،ج  ،12ص .210

 -9حسینعلی منتظری ،دراسات ،...جلد  ،2ص  .569همچنین ر .ک .حسینی
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پرونده ی ویژه

حسینعلی منتظری .ر .ک .صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی

 -8مربوط به پخش تلویزیونی اعترافات سید مهدی هاشمی ،ر .ک .منتظری،

فقه و حقوق

 -1جلسهی سیام ،سوم مهرماه  1539هجری شمسی به ریاست آیت اهلل

طهرانی ،سید محمد حسین ،همان ،ص 223
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پرونده ی ویژه

روانشناسی شکنجهگر؛ در گفتگو با منیره برادران
من سعی کردم در کتاب ”حقیقت ساده“ که مجموعه خاطرات من
در خصوص تجربهی  8سال زندان در دورهی جمهوری اسالمی را

گفتگو

شامل میشود ،از شکنجهی خودم بنویسم .تجربهی شکنجه
گفتگو از مرتضی هامونیان
از شکنجه دیدگان کم و بیش شنیدهایم و میدانیم اما از
شکنجهگران چه؟ تا چه حد با شخصیت شکنجهگران و تبحرشان

در اعمال انواع شکنجه و خشونت آشنایی داریم؟
استنلی میلگرام ،روانشناس معروف امریکایی بر پایهی آزمایش
معروف خود ،ثابت کرده است که قابلیت آزار دادن دیگری مغایر با
وجدان شخصی افراد است و آن را باید متاثر از شرایط اجتماعی و
سیستم سیاسی حاکم دانست .از طرف دیگر تئودور آدورنو ،با
استناد به تحقیقاتش معتقد است که تربیت اجتماعی-سیاسی
انسانها از کنش و واکنش فرد در خانواده شکل میگیرد .این
جامعهشناس و فیلسوف برجستهی آلمانی ،اطاعت از مافوق،
انطباق با موازین گروهی و انکار احساسات خود را ،از
پیششرطهای اعمال شکنجه میخواند.
از منیره برادران ،نویسنده و پژوهشگر که خود در دو دورهی قبل و
پس از انقالب بهمن  ،36تجربهی زندان و شکنجه را از سر
گذرانده است ،پرسیدهایم که شکنجهگر زاده میشود یا پرورده؟ و
یا اینکه چگونه فرد میتواند به نقطهای برسد که چنین
برخوردهایی با همنوع خود داشته باشد؟ همچنین در این گفتگو به
چرایی رابطهی عاطفی که بعضاً بین شکنجهگر و قربانی ایجاد
میشود ،پرداختهایم...

دربارهی خود با تجربهی مشاهدهی شکنجهی دیگران متفاوت و
انتقال و نقل آن هم به دالیل مختلف بسیار بسیار پیچیده و
سخت است .یکی از دالیل آن به خاطر وضعیت خارقالعاده و
خارج از تجربههای معمول زندگی است .برای بیان چنین
وضعیتی ،واژه کم میآوریم؛ مثالً بیان تجربهی درد شکنجه بسیار
سخت و حتی نشدنی است چرا که این درد با دردهایی که سایر
انسانها در زندگیشان تجربه میکنند ،متفاوت است .چنین دردی
در واقع هم درد جسمی است و هم یک درد روحی عظیم که
انسان را تحقیر میکند .تجربهی شکنجه و عکسالعمل بر اساس
آن ،به گونهای است که حتی خود فرد هم نمیداند که آن
عکسالعمل متعلق به خودش است .مثالً فریادهایی که در حین

شکنجه میکشی ،برای خودت هم بیگانه است یا مثالً ممکن
است التماس کنی که شکنجه را قطع کنند .اینها همان
تجربههایی است که خود فرد هم تصوری نسبت به آن ندارد و بعد
از آن هم ،برایش جالب نیست که آن را بازگو کند و این دقیقاً
همان مسئلهای است که تو را پس میزند.
در حقیقت این یک اصل عمومی روانشناسی هست که فرد
تمایل دارد چنین خاطرات و تجربیات ذهنی را پس بزند؛ نه اینکه
فراموش بکند اما یادآوری دوبارهاش با جزئیات ،انگار که همان
درد و وضعیت را تکرار میکند .این همان مکانیسم دفاع بشر از
خود است و زیاد هم ربطی به تابوهای افراد و جامعه ندارد و اصلی

بسیاری از افراد تحت شکنجه ،از روایت آنچه بر ایشان

عمومی است .البته تابویی ،به ویژه در نسل ما ،وجود دارد و آن

تحمیل شده است ،اجتناب میکنند؛ در واقع شرح

این است که مقاومت زیر شکنجه را ،آرمانی و ایدهآل میدانستیم.

چگونگی شکنجههایشان برایشان عذاب آور و شاید از دید

در واقع قهرمان بودن به اطالعات ندادن زیر شکنجه ربط

خودشان حتی تحقیر آمیز است .رویکرد شما نسبت به این مسئله

مستقیمی پیدا میکرد .ما نسل انقالب هستیم؛ نسلی که با شعارها
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سختگیری و حتی بیرحمی در رابطه با اعترافات اجباری بودیم؛

دیدند و حتماً هم ارزیابیشان درست بود .میخواهم بگویم که در

اعترافاتی که کامالً به ناچار و زیر شکنجهی مداوم گرفته میشد.

واقع کانتکست کامالً متفاوت بود .هرچند که بسیاری هم

شاید این مسئله نیز ،یکی از مواردی بود که میتوان گفت مانع از

نبخشیدند چرا که معتقد بودند حقشان گرفته نشد و یا دیر گرفته

راحت صحبت کردن دربارهی شکنجه شده بود .اما همان طور که

شد؛ حاال بماند که متاسفانه خشونت هنوز هم در آن جامعه وجود

گفتم ،بخش تعیین کنندهی قضیه ،همان بخش روانشناسی

دارد.

قضیه است .به شخصه سعی کردم به طور کامل در رابطه با

اما در جامعهی ما ،بدون اینکه اعترافی صورت گرفته باشد و

شکنجه و نوع شکنجهی خود بنویسم؛ با این حال حس خودم را

بدون اینکه مسئولین وقوع جنایت را پذیرفته باشند و همچنان در

نمیتوانستم بگویم چرا که برای بازگو کردن این حس ،کلمه کم

حکومت باشند و در شرایطی که قربانیان هم هیچگونه صدایی

میآوردم .مثالً من پس از اینکه زیر شکنجه بیهوش شدم -آن

نداشته باشند ،صحبت از بخشش به نظر من محلی از اعراب ندارد.

هم نه فقط به خاطر درد شالق که به خاطر احساس خفگی ناشی

در واقع من میتوانم این سوال را مطرح کنم که من چه چیزی و

از گرفتن دهانم با دست ،-بعد از آنکه به هوش آمدم ،اولین

چه کسی را باید ببخشم؟!

چیزی که شنیدم این بود که” :خودت را بپوشان بیحیا“ .من بعد

بعد هم باید در نظر داشت که مسئله دو جنبهی فردی و اجتماعی

از این نمیدانم چه باید مینوشتم یا بگویم .هر کسی که این را

دارد؛ از جنبهی فردی افراد میتوانند به شکل حسی برخوردهای

بخواند ،خودش باید تصور کند که انسان تا چه حد تحقیر میشود

متفاوتی با مسئله داشته باشند ،اما در ابعاد وسیعتر و در سطح

و از دید شکنجهگر ،چه هست...

جامعه ،اگر آن پروسه طی نشده باشد ،بحث بخشش یک بحث

خانم برادران ،برخی به شکنجهدیدگان ،آن طور که در

کامالً انحرافی خواهد بود چرا که بحث عدالت در جامعه و

افریقای جنوبی هم مشاهده کردیم ،بخشش را به

مسئولیت پذیری به میان میآید .در واقع میخواهم بگویم که به

عنوان یک نوع مدل برای پاالیش درونی فرد شکنجه شده ،تجویز

شخصه مثالً چون هیچ وقت بازجویم را ندیدم و اصالً نمیدانم که

میکنند .از نظر شما ،آیا میتوان گفت ببخش تا درونت هم آرام

بود ،هیچ حس شخصی که او را ببینم و مثالً در صورتش تُف

بگیرد؟

بیندازم ،ندارم اما مسئلهی عدم مسئولیت پذیریشان برای من

مسئلهی بخشش در ایران بسیار سیاسی شده است .اگر در

غیرقابل پذیرش است .اصالً من نوعی هیچ ،اما چرا جامعه در این

پرونده ی ویژه

جامعه و نسل جدید خیلی راحتتر بود اما در زمان ما شاهد

جامعه را علیرغم آن همه خشونت و سبعیت عریان ،در این امر

گفتگو

در رابطه با اعترافاتی که زندانیان میکردند ،دیدیم که برخوردهای

جنسی موجود را پذیرفته بودند .بر این اساس ،راهحل بازسازی

افریقای جنوبی ،مسئلهی بخشش مطرح شد ،به این
خاطر بود که در دوران انتقال یا گذار ،طبق آن
کمیتهی حقیقت یابی که تشکیل شد-که در نوع خود
اولین نبود اما منحصر به فرد بود ،-همهی افراد طی
یک بازهی زمانی طوالنی مدت از درد و رنجشان در
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پرونده ی ویژه

خصوص قدمی برنمیدارد؟ چرا حقوق بشر که پایهی اولیهاش بر

ایدئولوژیک را در نظر داشت که باعث میشود فردِ زندانی-قربانی

مبنای مسئولیت پذیری است ،این مسئله را نادیده میگیرد؟

را ،هم نوع خودشان ندانند .در واقع شکنجهگر نه تنها هیچ حس

...همان طور که گفتم ،این بحث در جامعهی ما ،بحثی کامالً

همدردی با آن نمیکند که حتی حس ترحم هم نسبت به آن

انحرافی است؛ چرا که هنوز هیچ پیش زمینهای برای آن فراهم

ندارد .به قول آلمانیها ،از نگاه او” ،از شخص خارج میشود“ پس

نشده است.

هر کاری میتواند با او بکند .در این رابطه ،حتی اگر به بحث

از دید شما ،شکنجهگر زاده میشود یا پرورده؟ در واقع

نجس و پاکی در نگاه ایدئولوژیک و دینی هم نگاه کنیم ،این

چگونه خانواده و یا یک سیستم حکومتی به تولید یا

مسئله عیان میشود .مثالً سگ در فرهنگ ما نجس است و هر

تربیت شکنجهگر میپردازد؟

برخوردی با او رواست؛ این دید در مورد کسی که کافر است وجود

در جامعهی ما روی این موضوع متاسفانه کار چندانی نشده است.

دارد و حاال بماند که بچههای مجاهد را هم این چنین

در رابطه با شکنجهگران در جمهوری اسالمی که اساساً چنین

میپنداشتند.

فرصتی تا به حال به وجود نیامده
و در رابطه با رژیم سابق هم،

یکی از مسائلی که میتواند انسان را به شکنجهگری بکشاند ،در کتاب دیگری که با عنوان
در درجهی اول حفظ قدرت مطلق است .حداقل در دههی شصت ”روانشناسی شکنجه“ منتشر

چون روش برخورد با این مسئله کامالً مشهود بود که شکنجهگر برای حفظ قدرت ،حاضر کردم و به پدیدهی توبه و
شکنجهگران ساواک پس از به انجام هر کاری بود .مسئلهی دیگر عدم نیاز به پاسخگویی حتی در ارشاد ،پرداختم ،این سوال برای
انقالب ،انتقام گیری بود ،فرصت قبال مرگ افراد زیر شکنجه بود .همچنین باید نگاه ایدئولوژیک را در کسی که در آن وضعیت قرار
نشد که با آنان مصاحبههای نظر داشت که باعث میشود فردِ زندانی-قربانی را ،هم نوع خودشان گرفته است ،مطرح میشود که

طوالنی و اصولی بر پایهی مبانی ندانند .در واقع شکنجهگر نه تنها هیچ حس همدردی با آن نمیکند چطور یک انسان ،به عنوان
که حتی حس ترحم هم نسبت به آن ندارد .به قول آلمانیها ،از نگاه شکنجهگر ،میتواند با همنوع
روانشناسی صورت گیرد.
اما با توجه به جوامع دیگر که در او” ،از شخص خارج میشود“ پس هر کاری میتواند با او بکند .در خودش رفتار این چنینی داشته
این خصوص کار شده است و یا این رابطه ،حتی اگر به بحث نجس و پاکی در نگاه ایدئولوژیک و باشد .به طور خالصه ،نسبت به
تصورات خودم ،فکر میکنم که دینی هم نگاه کنیم ،این مسئله عیان میشود .مثالً سگ در فرهنگ خاطراتی که شنیدم و خواندم و
وضعیت ،این افراد را شکنجهگر ما نجس است و هر برخوردی با او رواست؛ این دید در مورد کسی که یا کارهایی که در این خصوص
بار میآورد .البته این به معنای

کافر است وجود دارد و حاال بماند که بچههای مجاهد را هم این

انجام شده است ،پاسخ این

آن نیست که هر کسی هم

چنین میپنداشتند.

سوال این است که شکنجهگر

میتواند شکنجه کند؛ هرچند که
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تو را به عنوان همنوع خودش

نتیجهی برخی تحقیقات این چنین است اما به شخصه چنین

نمیبیند و تو را از انسانیت خارج میداند و تو برای او ،یک شخص

چیزی را قبول ندارم و این قدر هم به نفس انسانها بدبین نیستم.

-یک انسان ،نیستی و به همین خاطر است که میتواند تو را

یکی از مسائلی که میتواند انسان را به شکنجهگری بکشاند ،در

متحمل آن درد بکند.

درجهی اول حفظ قدرت مطلق است .حداقل در دههی شصت این

در رابطه با شکنجهگر و قربانی ،پرسیدیم و گفتید؛

مسئله کامالً مشهود بود که شکنجهگر برای حفظ قدرت ،حاضر به

سوالی که در اینجا میخواهیم مطرح کنیم در رابطه با

انجام هر کاری بود .مسئلهی دیگر عدم نیاز به پاسخگویی حتی

رابطهی دوستی و حتی رابطهی عاطفی است که گاهی بین

در قبال مرگ افراد زیر شکنجه بود .همچنین باید نگاه

”قربانی یا زندانی“ و ”شکنجهگر یا بازجو“ ،برقرار میشود .چه
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در این خصوص چیست و آیا با مورد این چنینی تا به حال برخورد

واقع فرد خالی میشود و برای حفظ امنیت به آغوش کسی که

داشتهاید؟

مسبب بیپناهی او هست ،پناه میبرد .در رابطه با این حس

به این موارد بایستی مورد به مورد پرداخت و رسیدن به یک پاسخ

بیپناهی که خدمتتان عرض کردم ،باید در نظر داشت که در زمان

کلی ،بسیار سخت است .اگر قرار باشد از دوران خودمان بگویم،

ما شکنجه به نام خدا و دین صورت میگرفت و بازجوها قبل از

مورد یا مواردی-در مورد زنان ،-وجود داشت که در آنها یک

شکنجه ،وضو میگرفتند و گاهی حتی با ریتم شالق ،آیهی قرآن

عشقی نسبت به شکنجهگرانشان ایجاد شده بود .در این موارد،

میخواندند .همین مسئله اتفاقاً باعث میشود که قربانی ،که حتی

معموالً افراد از موقعیت و موضع قبلی که داشتند ،فاصله

اگر هم مذهبی نباشد به هر ترتیب با یک فرهنگ مذهبی بزرگ

میگرفتند و تواب میشدند اما باز هم باید این را در نظر داشت که

شده است ،احساس بیپناهی بیشتری هم بکند.

علیرغم تغییر موقعیتشان ،زندانی بودند و طرف مقابلشان بازجو و

آیا میتوانید به طور خالصه به بررسی شخصیت یک

شکنجهگر بود .البته درست است که تواب ،اکثراً مربوط به زمان ما

شکنجهگر-مثالً شکنجهگر خودتان -به عنوان یک

بود اما این پدیده ،به طور کلی ،پدیدهای عام است .مثالً

نمونه بپردازید؟ در این رابطه مثالً میتوان مدعی شد که

پدیدههایی نظیر عشق قربانی به متجاوز را که آنا فروید ،دختر

شکنجهگر یک بیمار روانی است؟

زیگموند فروید ،به آن پرداخته و یا سندرم استکهلم که فرد عاشق

به دو دلیل عمده قادر به بررسی یا تحلیل شخصیت شکنجهگر

کسی میشود که او را ربوده است(البته این مسئله سیاسی نبود) ،از

نیستم؛ من همیشه چشم بند بر چشم داشتم و هیچ گاه چهرهی

این دست میتوان به حساب آورد .با این تعریف ،میتوان گفت که

بازجو یا شکنجهگر خودم را ندیدم .به عالوه در بازههای مختلف

عالقهی قربانی به شکنجهگر و یا بازجویش ،جنبهی روانشناسانه

زمانی ،بازجوهایم عوض میشدند و در واقع من فقط در مقابل

دارد.

یک فرد قرار نداشتم .دلیل دیگر هم این است که در جمهوری

یا مورد دیگر ،مربوط به نوجوانانیست که نسبت به الجوردی،

اسالمی -همان طور که اشاره کردم ،-این فرصت فراهم نشده که

حسی پدرگونه پیدا میکردند ...همان طور که گفتم به نظر میرسد

شکنجهگران را شناخت و با آنها صحبت و یا گفتگویی صورت

که باید موردی در این زمینهی مطالعه داشت اما شاید بتوان گفت

گیرد تا بتوان بر اساس آن شخصیتشان را بررسی کرد.

که تغییر موضع و یا همان تواب شدن که در قالب شستشوی

بنابراین پاسخ به چنین پرسشی به واقع برایم مقدور نیست و

پرونده ی ویژه

البته این مسئله بیشتر مربوط به سالهای اخیر است اما نظرتان

میدهد از سوی دیگر میتواند از عوامل مهم این پدیده باشند .در

گفتگو

اتفاقی برای قربانی میافتد که چنین رابطهای به وجود میآید؟

مغزی میگنجد از سویی و حس بیپناهی که به فرد دست

نمیتوانم بیاساس و بدون مشاهدات عینی و یا نتایج تحقیقات
علمی ،شکنجهگر را بیمار روانی یا سادیسمی بنامم یا کامل این
مسئله را رد کنم...
اما اگر بتوان این مورد را مرتبط با سوال شما دانست ،میتوانم
مثالً بگویم که به تازگی در خاطرات در یکی از زندانیان دههی
شصت میخواندم که بازجو پس از شکنجه ،در مقابل زندانی به
گریه افتاده است .این گریه را میشود به یک بازی تعبیر کرد؛
فرد شکنجه میکند اما از طرفی هم میخواهد خودش را یک
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قربانی نشان دهد و از شدت عمل خودش ،نه صرفاً در مقابل

میشدیم و هم سفید .در واقع پدیدهی تواب ،از دل همین فشار

فردی که توسط او قربانی شده ،که حتی در برابر خود و ذهن

وحشتناک ،همین فضای تحقیر و آزار دائمی بیرون آمده است.

خودش ،بکاهد .در واقع این کار شاید به شکلی ارضای درونی خود

ببینید ،مثالً در دورهی شاه ،افراد در بازههای زمانی خاص و در

فرد و خالص شدن از عذاب وجدانش باشد.

بازجویی ،شکنجه میشدند و بعد به بندها فرستاده میشدند؛

ذکر این نکته هم شاید الزم باشد که ما نشنیدیم کسی که از

هرچند که ممکن بود که در بند هم تنبیه بشوند اما به هر حال

بازجویی یا شکنجهگری استعفا میدهد ،بالیی سرش بیاورند و در

معموالً این دوران شکنجه ،پس از مدتی ،پایان میگرفت اما در

واقع این نشان میدهد که گویا او حق انتخاب دارد و میتواند این

مقابل و در دههی شصت ،چنین دورانی تقریباً هیچ گاه تمام

کار را نکند...

نمیشد و نشد؛ به جز یک دورهی بسیار کوتاه اصالحات که

در دههی شصت اعمال چه نوع شکنجهای عمومیت

مربوط به سال  03-01و آقای منتظری بود و نمود عینی آن را

بیشتری داشت؟ آیا میتوان مدعی شد که نوع

هم صرفاً بیشتر در قزلحصار میشد دید .مواجههی دائمی با

شکنجههای اعمال شونده در حال حاضر ،از سیاه به سفید پیش

مرگ که توهم و وهم هم نبود و دقیقاً در  06اتفاق افتاد(به همین

میرود؟

خاطر میگویم دوران شکنجه تمام نشد) ،به انسان فشار روانی و

ببینید ،در دههی شصت شکنجههای روحی هم به شدت وجود

استرسی وارد میکند که سراسر فرسودگی است.

داشت اما شاید به علت سانسور و یا شدت شکنجههای جسمی،

ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و با عرض

این مسئله زیاد علنی نشده و یا مورد توجه و تاکید قرار نگرفته

پوزش از اینکه با این سواالت احتماالً شما را به مرور

است .در سال  1502که خودِ من هم در آن وضعیت قرار داشتم،

خاطراتِ دردناکتان کشانیدم...

 ...به قول یکی از مادران میدان مایو در

ما به را به طور کامل از دنیای بیرون جدا کردند.

مسئلهی تختها ،تابوتها و یا در مورد در جامعهای که شکنجه ،آن هم به آرژانتین ،آن دردی که به آن معنی ندهیم،
مجاهدین ،واحد مسکونی که در خاطرات به این شکل سیستماتیک و قانونی وجود فایدهای ندارد.
موارد اشاره شده ،وجود داشته است .این همان داشته باشد ،صدمات جبران ناپذیری جا دارد که این نکته را هم در پایان بگویم :در
شرایط ایزولهی مطلق است؛ با بهرهگیری از

به بار میآید .در واقع فقط فرد

جامعهای که شکنجه ،آن هم

به شکل

چشم بند ،اجبار به ایستادن رو به دیوار ،اجبار به شکنجه شونده ،قربانی نمیشود چرا سیستماتیک و قانونی وجود داشته باشد،
استفاده از چادر]در مورد زنان[ و نشنیدن هیچ که شکنجه ارعاب جامعه است.
صدمات جبران ناپذیری به بار میآید .در واقع
صدایی ،در واقع حواس پنجگانهی انسان،
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فقط فرد شکنجه شونده ،قربانی نمیشود چرا

خصوصاً بینایی ،شنوایی و المسه را به طور مطلق قطع میکردند.

که شکنجه ارعاب جامعه است.

در دانشگاه مکگیل نمونهی مالیمتر چنین آزمایشی انجام شده

در جامعهی ما شکنجه ،به شکل قانونی ،وجود داشته و دارد .در

است و نتایج آن نشان میدهد که افراد پس از گذشت  19ساعت

قانون مجازات اسالمی -حاال با هر اسمی ،اعم از حد ،تعزیر ،رجم

تعادل روانیشان را از دست میدهند؛ حال در نظر بگیرید که در

و غیره ،-شکنجه به شکل قانونی درآمده است و جامعه هم به

برخی موارد این وضعیت تا  16ماه هم ادامه پیدا میکرد .یا

طور کلی در مقابل آن سکوت کرده است .میخواهم بگویم که

انفرادیهایی که مثالً در زندان گوهردشت و در سکوت مطلق تا 2

مهمترین مسئله برای تغییر جامعهی ما این است که شکنجه،

سال به طول میانجامید.

تحت هر عنوانی ،از بین برود و تاکید میکنم که از بین رفتن

با این حساب ،در آن دوره توامان هم با شکنجهی سیاه مواجه

شکنجه ،مهمتر از هر چیزی است.
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داستان یک بخش ویژه؛ ”بخش شکنجه“
طرح بحث دربارهی شکنجه از سوی یک رسانه؛ من را به یاد
شمارهی  15ایران فردا انداخت .شمارهای که از مدتی قبل برای
بحث شکنجه بپردازیم اما نمیتوانستیم صاف و مستقیم روی
موضوع برویم .در مباحث داخل تحریریهی مجله قرار شد بخش
ویژهی آن شماره به ”مخالفان قانونی“ بپردازد و در ذیل آن بحث

دربارهی شکنجه و به اصطالح تعزیر را هم مطرح کنیم .بحث و
برنامهریزی در این باره در تحریریهی ایران فردا صورت گرفت و
کارها تقسیم شد اما مراحل پایانی کار با بیماری مهندس سحابی
و بستری شدن وی در بیمارستان برای عمل جراحی باز قلب
همزمان شد .کنترل تلفنهای مجله و یا احیاناً برخی رصد
کردنهای دیگر برای نیروهای امنیتی و اطالعاتی روشن کرده
بود این شماره میخواهیم بحث را ببریم روی شکنجه .البته تقریباً
نیمی از مجله بحث مخالفان قانونی بود و در واقع در سایهی این
بحث در نیمه دوم؛ بحث شکنجه مطرح می شد.
همهی کارها طبق برنامه صورت گرفت .البته برخی یا بسیاری
مطالب با اسم مستعار تهیه میشد.

روایت

خرداد  66تدارک دیده بودیم .میخواستیم تابو شکنی کنیم و به

رضا علیجانی
روزنامهنگار
شکنجه مطرح و تصویب شده بود و نیز ،برخی نظرات در این
مورد را آماده کردیم.
هم چنین بحثی فکری و دینی دربارهی تعزیر و شکنجه را با سه
صاحب نظر (آقایان یوسفی اشکوری ،محمد صادقی تهرانی و
محسن سعیدزاده) مطرح کردیم و نظراتشان را گرفتیم.
سرویس اجتماعی مجله میزگردی را به اسم همین سرویس ولی
در واقع به مدیریت سعید مدنی دربارهی بررسی اثرات فشار روانی
بر زندانیان تحت عنوان ”آنکه گفت آری و آنکه گفت نه“ با چند
کارشناس به خصوص روانشناس و عصب شناس برگزار کرد که

مباحثش بسیار قوی و به روز بود.
و باالخره زنده یاد هدی صابر با اسم مستعار مصطفی ثاقب مطلبی
پژوهشی و تاریخی تحت عنوان ”سیاههی پدر و پسر“ دربارهی

فرد حقوقدانی که خود سابقهی بازداشت و سرویس اجتماعی مجله میزگردی را به
زندان داشت به بررسی حقوقی جرم سیاسی اسم همین سرویس ولی در واقع به مدیریت
پرداخت و مسئلهی نقض قانون در برخورد با سعید مدنی دربارهی بررسی اثرات فشار
روانی بر زندانیان تحت عنوان ”آنکه گفت
متهمان سیاسی را مورد بررسی قرارداد.
خاطرات دو نفر از افراد معروفی که در زندان آری و آنکه گفت نه“ با چند کارشناس به
تحت فشار قرار گرفته بودند را گرفتیم و خصوص روانشناس و عصب شناس برگزار
آماده کردیم :مهندس لطف اهلل میثمی و کرد که مباحثش بسیار قوی و به روز بود.
مرحوم حبیب داوران (که خاطرات ایشان و و باالخره زنده یاد هدی صابر با اسم مستعار
آقای فرهاد بهبهانی بعدها در کتابی با عنوان مصطفی ثاقب مطلبی پژوهشی و تاریخی
تحت عنوان ”سیاههی پدر و پسر“ دربارهی
”در میهمانی حاجی آقا“ منتشر شد).
آزار زندانیان در فاصلهی سالهای  1300تا
گزارش مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی
 1357تهیه کرد.
را وقتی که اصل مربوط به ممنوعیت
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آزار زندانیان در فاصلهی سالهای  1566تا
 1536تهیه کرد.
و در پایان داستانی تحت عنوان ”شام شبانه“
نوشتهی رومن گاری (ترجمهی ابوالحسن
نجفی) را آوردیم که یکی از دوستان چپ در
اختیارمان قرار داده بود .داستانی بسیار
پرکشش و جذاب از مواجههی یک زندانی با
شکنجهگرش سالها پس از سرنگونی
حکومت در کشوری بیگانه و ماجرای شگفتی
که بین آنها جاری است...
شب صفحه بندی دیرهنگام شب بود که
همکاران مجله تلفنی را به اتاق سردبیر وصل
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کردند که با من کار داشت .همکاران فکر نمیکردند در این هنگام

شب فرد غریبهای ،به اسم ،با من
کار داشته باشد .تصور میکردند

روایت

فردی آشناست! مامور اطالعات بود
که بالفاصله پس از شروع مکالمه
زبان به تهدید مجله و بعد خودم
گشود که شما چشم مهندس
سحابی را دور دیدید و دارید زیرآبی
میروید و میخواهید فرصت طلبانه
ویژهنامهی شکنجه درآورید ...بنده
خدا نمیدانست که کل برنامهریزی

دیدهام“ که همان مطالب آقای داوران را ،ولی با زبانی مالیمتر

تندترین و در واقع صریحترین مطلب این بخش را که
میتوانست بهانه به دست آنها بدهد ،برداشتیم :خاطرات آقای
داوران و به همان خاطرهی آقای میثمی تحت عنوان ”آنچه
دیدهام“ که همان مطالب آقای داوران را ،ولی با زبانی مالیمتر
گفته بود ،بسنده کردیم .همین قدر عقب نشینی کافی بود و
مجله با همهی مطالب مربوط به بخش شکنجه و روی جلدی
که تصویری از میدان آزادی داشت که عینکی روشنفکری زده
ولی یک شیشه عینکش شکسته است ،روی دکهها رفت .اتفاق
خاصی هم نیفتاد .اما کینههایشان روی مجله و ماها زیادتر شد.

از مدتها قبل و در حضور مهندس

کینههایی که بعداً سر باز کرد...

در تحریریهی مجله صورت گرفته بود .مکالمه به
کشمکش و قطع تلفن منجر شد .لحظهی حساسی
بود .یک دو راهی بزرگ .به عنوان سردبیر مجله و
در هنگامی که مهندس هم در بیمارستان بستری

بود ،میبایست تصمیم مهمی میگرفتم .در لحظه و
مرحلهی اول سعی کردم از این تلفن هیچ یک از
همکاران فنی مجله که به شدت مشغول آمادهسازی
آن بودند ،مطلع نشوند .اما در درونم تالطمی بود.
چه باید کرد در این دیروقت شب؟ راه سادهتر و دم
دستی این بود که مجله با صفحاتی کمتر و با همان
نیمهی اول بخش ویژه که حاوی چند مقاله دربارهی
مخالفان قانونی بود دربیاید و بخش مربوط به
شکنجه حذف شود .خیلی حیفم آمد .این همه
برنامهریزی و زحمت یک طرف و جازدن و عقب
نشینی روی تهدید اطالعاتیها و چشم پوشی از
رنجی که زندانیان از شکنجههای جسمی و روحی
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میبرند طرف دیگر .تندترین و در واقع صریحترین
مطلب این بخش را که میتوانست بهانه به دست
آنها بدهد ،برداشتیم :خاطرات آقای داوران و به

همان خاطرهی آقای میثمی تحت عنوان ”آنچه
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گفته بود ،بسنده کردیم .همین قدر
عقب نشینی کافی بود و مجله با
همهی مطالب مربوط به بخش
شکنجه و روی جلدی که تصویری
از میدان آزادی داشت که عینکی
روشنفکری زده ولی یک شیشه
عینکش شکسته است ،روی دکهها
رفت .اتفاق خاصی هم نیفتاد .اما
کینههایشان روی مجله و ماها
زیادتر شد .کینههایی که بعداً سر
باز کرد...

درآمدی بر سابقه ی تاریخی مجازات در طی ادوار مختلف
کیفر یا مجازات دارای سابقهای طوالنی در تاریخ است؛ تا جایی
همزمان میدانند .البته ،مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که
امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است
بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی

در فرایند مجازات و وجود اقدامات تامینی و تربیتی در کنار آن که
نشانهای از دگردیسی تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر
فلسفهی مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول
تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان تدابیرو یا اقدامات
تامینی شده است.
حتی در دورانهای اولیهی زندگی نیز ،انسان با اعمالی مواجه
میشد که واکنشهای متعددی را به دالیل مختلف در قبال آنها
طلب میکرد مانند اعمال ضد دین ،ضد حکومت ،ضد فرمانروا و
نیز افعال خالف مقررات خانواده .اما مجازاتها از لحاظ نوع
وشدت بسی متفاوت از مجازاتهای امروزی بودند .به عنوان مثال
در توتم پرستی ممنوعیاتی وجود داشت که عدم رعایت آنها
مستوجب مجازات بود .چنان چه در استرالیا محرومیت ورود به
جامعه ،مجازات این امر بود .گاه نیز مجازاتها فراتر از این حدود
بوده و به مجازاتهای شدید بدنی یا مالی مرتکب جرم میانجامید
ولی به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازاتها نیز

شکل ثابتتری پیدا کردند و رفته رفته نظامهای کیفری به سوی
رویکردی در راستای رعایت تناسب بین جرایم و مجازاتها تمایل
نشان دادند .این رویکرد که بعد از ایجاد دولتها به وجود آمد،
مجازاتهای معین ،جایگزین مجازاتهای ثابت و گاه سلیقهای
شدند .همچنین از شدت و حدت مجازاتها کاسته شده و بعد از
پیروزی انقالب کبیر فرانسه و تحت تاثیر دانشمندان علوم انسانی
خاصه ژان ژاک روسو ،توجه ویژهای به کرامت انسانی انسانها
مبذول شد.

نقی محمودی
وکیل پایه یک دادگستری

حقوقی

که برخی حقوقدانان ،سابقهی مجازات را با قدمت عمر بشر

پرونده ی ویژه

مجازاتهایی به مثابه شکنجه در قانون مجازات اسالمی ایران

می توان گفت که در دوران گذشته پایهی مجازات بیشتر بر دفاع
از غرایزی چون غریزهی حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات
قبیلهای و سنتهای قومی و مذهبی و سلطنتی بوده است که اثر
آنها را حتی در عصر حاضر نیز میتوان کم و بیش درنقاط
مختلف جهان مشاهد کرد .به ویژه این که همیشه و به نوعی بشر
با احساس عدالت خواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی
عدالتی انجام شده میدانسته است.
خصوصیات و اهداف مجازاتها
مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که میتوانند از سویی مجرم

را آْزار داده و با ایجاد هراس در او ،از جامعه نیز به مدتی معین،
طردشان نمایند و از طرف دیگر زمینهی اصالح و بازگشت او را
به جامعه تمهید کنند .این خصوصیات بستگی به دیدگاهها و
رویکردهای گوناگون در جوامع مختلف دارد اما در کل هماهنگی
ذاتی در این خصوصیات دیده میشود که منطقی نیز میباشد؛
بدین معنی که بشر در هر حال و هر زمان و مکان دارای نیازهای
غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادیترین آنها را باید وجود
امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او
دانست .هیچ کس نمیتواند تحمل کند که امنیت او مورد تعرض
قرار گرفته است حتی خود مجرمین نیز وقتی که احساس ناامنی
میکنند ،این احساس را غیر قابل تحمل میدانند .این کشش و
تمایل شدید برای امنیت را در هیچ جامعهای نمیتوان نادیده
گرفت؛ به همین دلیل جامعه میترساند ،ارعاب میکند و در عین
حال گاه از درِ مالیمت نیز وارد میشود تا بتواند به هر نحو ممکن
ارتکاب جرم را خنثی و مجرمان را اصالح کند .البته در سیر تحول
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این طرز تلقی از ارعاب تا اصالح ،جوامع انسانی قرنها کوشیده

سیاسی ،در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و

است تا به آن چه که امروز وجود دارد ،دست یافته است .تفاوت

مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد،

عمدهای میان نظامهای حقوقی سرکوب محور وعدالت محور

دولتهای امضا کنندهی این پیمان نامه را به اجتناب از اعمال

وجود دارد .بدین ترتیب که نظامهای حقوقی سرکوب محور،

شکنجه و سایر رفتارهایی در قالب مجازاتهای بیرحمانه دعوت

مجازات را به مانند گرز و شمشیری میپندارند که هر چه محکمتر

کرده است .متاسفانه جمهوری اسالمی ایران و بعضی از

بر فرق مجرمین بیاید ،احتمال ارتکاب جرم از سوی مجرم و حتی

کشورهای اسالمی مثل عربستان سعودی که همچنان در آنها

ناکرده بزهها(شهروندان عادی) را تقویت میکند .چنین نظامهای

مجازاتهای بیرحمانه و غیر انسانی مثل قطع دست و پا و یا

حقوقی کیفری ،در حقیقت مجازات را به جایگاه و مقام انتقام از

اعدام به انحاء مختلف ،از جمله از طریق سر بریدن با شمشیر،

مرتکبین جرم ،تقلیل میدهند .در حالی که نظامهای حقوق

وجود دارد از امضای این کنوانسیون و پایبندی به مفاد آن سرباز

کیفری عدالت محور ،همزمان با نشان دادن واکنش اجتماعی

زدهاند .چنین مجازاتهایی که همگی جز مجازاتهای مستنبط و

نسبت به پدیدهی جنایی از طریق اعمال

مقتبس از فقه اسالمی هستند به شکل بارزی

تنبیه و مجازات و بعض مواقع ایجاد

قطع انگشتان دست ،قطع دست و پا ،شالق و باعث آزار جسمی و روحی مجرمین ،ترزیل و
سنگسار از مصادیق بارز شکنجه هستند .هرچند
مخدوش شدن حیثیت ،خاصه در صورت
آزار رسانی و تحقیر مرتکب جرم ،از خصوصیات
اجرای در مالء عام این مجازاتها ،شده و
اساسی مجازاتهاست ولی این آزار رسانی نباید
تقریباً در تمامی این مجازاتها امکان اصالح
به گونهای باشد که شکل شکنجه به خود
و باز اجتماعی شدن مجرمین به حداقل

محرومیتها و محدودیتهای اجتماعی و
شغلی برای مرتکبین جرم ،بیشتر در
اندیشهی رعایت حیثیت و کرامت انسانی
مرتکبین جرم و اصالح و بازگشت مجدد

آنها به جامعه است .به دیگر سخن ،نظامهای حقوق کیفری

رسیده و یا حتی در مواردی با توجه به سلب حیات از آنها ،غیر

عدالت محور ،دو ویژگی مجازات ( تنبیه مرتکب جرم و باز

ممکن میشود .با مداقه در مواد مختلف این کنوانسیون به روشنی

اجتماعی شدنشان) را همزمان در دستور کار خود قرار میدهند.

در مییابیم که چنین رفتارهای غیر انسانی ،نه تنها با اهداف و

قطع انگشتان دست ،قطع دست و پا ،شالق و سنگسار از مصادیق

خصوصیات مجازاتها در تعارض و تنافی کامل است بلکه به هیچ

بارز شکنجه هستند .هرچند آزار رسانی و تحقیر مرتکب جرم ،از

عنوان ”عدالت کیفری“ مد نظر حقوقدانان را تامین نمیکند.

خصوصیات اساسی مجازاتهاست ولی
این آزار رسانی نباید به گونهای باشد
که شکل شکنجه به خود بگیرد.
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر
انسانی یا تحقیر کننده مصوب 16
دسامبر  1891میالدی سازمان ملل
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نیمه شب با صدای خس خس و اصوات نامفهوم بیدار میشود.
عرقی سرد بر بدنش نشسته و ترس تمام وجودش را فراگرفته.
میآید که چه خوابی میدیده .بعد از ماهها و سالها خاطرات آن
شبها و روزها رهایش نمیکند .میخوابد با امید آنکه آن روزها
و شبها دیگر به خاطرش نیاید .با دیدن آنها در خواب شکنجه

میشود” .شکنجه“؛ کلمهای که شاید باید در باب آن جستارها
نوشته شود.
کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ،غیر انسانی یا
تحقیر کننده مصوب  16دسامبر 1891است و در قطعنامهی
شمارهی  10/58مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تکیه بر
قدرت اجرایی کنوانسیون در تاریخ  20ژوئن  1896اجرایی شده
است .این کنوانسیون جهانی در بخشی از مادهی اول شکنجه را
اینگونه تعریف میکند” :هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج
شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطالعات یا
گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود ،شکنجه نام
دارد”.
سخن واضح است .هر رفتاری که موجبات رنجی آنچنان شود که
در این ماده به صراحت اشاره شده است .اما گاه اهل قدرت،
صاحبان اتوریته و زور داران به دنبال توجیههایی میروند از آن
دست که وضعیت جنگی است و یا حالت خاص است و بمب

گذاری ممکن است و شکنجه یک فرد و رفتار مبتنی با شکنجه با
یک متهم به نجات دیگرانی ممکن است منجر شود .همان
استداللی که پس از سپتامبر  2661به ساخت گوانتانامو ختم شد.
همچنین این کنوانسیون در بند دوم و بند سوم هیچ وضعیت و یا
شخص خاصی را مجاز بر اعمال و یا توجیه شکنجه نمیداند.
مواد و بندها کامالً مشخص و هویداست .صحبت از سخنرانی
اخالقی یک فیلسوف اخالق و تجویزات یک دین نیست .سخن از
یک کنوانسیون جهانی مورد وفاق ملتها پس از تجربیات

علی کالئی
فعال حقوق بشر

زندانیان

چشمهایش دو دو میزند تا به تاریکی شب عادت کند .یادش

پرونده ی ویژه

دردنامهی شکنجه در سه دههی پس از انقالب

سهمگین دو جنگ جهانی و فجایعی چون ویتنام است .کنوانسیون
در بحبوبهی جنگ ایران و عراق ،درست در زمانی که اسرای
ایرانی در حال شکنجه شدن زیر چکمههای استخبارات رژیم بعث
عراقاند ،تصویب میشود .اما انگار این قوانین بین المللی را بسیار
دیرتر باید بخوانند؛ که نمی خوانند و گاه حتی پس از سالها دور
شدن از زمان ارتکاب توجیه میکنند .چندی پیش بود که احمد
فراستی از رهبران عملیات ساواک در برنامهی پرگار تلویزیون بی
بی سی ،چشم در چشم مخاطب و دوربین میدوخت و شالق را
شکنجه نمیدانست و میگفت کسی که قرار است بمبی بگذارد و

ما جایش را نمیدانیم ،پس مجازیم اینگونه از او اعتراف بگیریم.
کاش کسی بود در آن برنامهی دهشتبار که قربانی و جالد را در
برابر هم گذاشته بودند ،از او بپرسد و این کنوانسیونهای جهانی را
برای او و آن تاریخ ندان غیر بیطرف بخواند و از ایشان بپرسد
که :آیا اینها توافقات بشر مدرن و انسان امروز برای بهزیستی
نیست؟ اگر هست پس توجیهات شما چیست و چه میگوید؟ اگر
هست پس شمایان متعلق به کدام عصر تاریخی هستید؟! شاید
زمین شناسی و یا دیرینه شناسی باید پیدا میشد و پاسخ میداد.
وقتی در باب پدیدهای اینگونه جهانی سخنی میرود ،یا باید
بحث را به صورتی کلی جلو برد و از کلیتها و وضعیتهای
عمومی سخن گفت و یا اگر نیت بر تخصیص سخن است،
میبایست بحثی مفصل را مستقیم به امر مورد اختصاص رهنمون
شد .در بحث شکنجه بگذارید از تجربیات سایر ملل جهان
بگذریم .بگذشتنی نه از سر بگذاریم و بگذریم که از سر پرداختن
به حوزهای که دغدغهی ما ،تعریف خانهی ما و محل همهی
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داشتهها و دیروز و امروز و فردای ماست.

بود و هیچ نمیگفت .حتی تکان نمیخورد .یک طرف بدنش

شکنجه در ایران نیز داستانی بس دراز دارد .از سیاست کردنهایی

نیمهفلج شده بود .پانسمان لمبرش را تمام کردم و به پاهایش

که به تنبیه ترجمه میشود (و همین دیروز بود در عصری بیش از

رسیدم .روز بعد ازش پرسیدم :با چی تو رو این جور سوزوندن؟

یکصد سال پیش) تا امروز و تا دیروزش .در عصر پادشاهان ایرانی

ساده و کوتاه گفت :زیر تخت آهنی منقل گذاشته بودن .بازجو

از آغاز تمدن .داستانش در ایران زمین ،داستانی کوتاه قامت

رفت رو شکمم ایستاد و پشتم به آهنهای داغ چسبید .این جوری

نیست .اما این را هم بگذارید تخصیصی تاریخی بزنیم و به

سوخت .حاال میترسم بازم شکنجهام کنن!”

عصری برسیم که صاحبان حکومت در عصر انسان مدرن ،در قرن

روایت کامالً گویاست .قرار بود فردایی بهار بیاید و آزاد و رها

مدنیت بشر میخواستند حکومت کنند .حکومتشان هم عرفی نبود

شویم .قرار بود دیوی بیرون رود و فرشتهای بیاید.

که هرچه میکنند به عرف جامعه و زمین و زمان پیوند بزنند .از

انقالب

خیر میگفتند و از عدالت و آزادی .از برابر دیدن حاکم و دیگری

انقالب شد و از فردای انقالب به جای یوم المرحمه ،یوم الملحمه

در پیش چشم قاضی .از رئوفت و مهربانی حاکمان آرمانی

به راه افتاد و بساط کوبیدن .از پشت بام مدرسهی علوی در شب

خودشان ...اما! امایش را بگذارید گام به گام در سه دهه پیش

اول پس از انقالب شروع شد و به جلو آمد .آن روز اما کمتر کسی

برویم .که شد حدث ما حدث.

به فجایع روی داده اعتراض میکرد و ساختار سیستماتیک

بیش از سه دهه پیش در ایران تحولی بنیادین روی داد .از پس

سرکوبی نیز در میان نبود .یک و تعدادی خلخالی بود که با حکم

حکومتی که خواندن کتابی که تفکر بر میانگیخت ،در آن جرم

خمینی درو میکرد و چونان برگ خزان انسانها را بر زمین

بود و زندان کمیتهی مشترک داشت و ساواکی داشت که پشت

میریخت و به جلو میآمد.

میسوزاند و پوست انسانها را اتو میکرد .ویدا حاجبی تبریزی در

روند حوادث به جلو آمد .میتوان در باب آن بهمن  36تا خرداد 06

کتاب ”داد و بیداد“ نوشتهای را با نام ”زیبای خفته“ از سیمین

ساعتها و صفحات نوشت و سخن گفت .اما بگذارید این را به

صالحی در مورد فاطمه امینی نقل میکند” .پوستهای مرده را

زمانی دیگر واگذاریم و به مقطعی برسیم که سوژهی سخن ما،

میچیدم ،انگار تارهای قلبم را قیچی میکردم .متشنج بودم و

یعنی امر شکنجه ،به صورتی سیستماتیک اعمال شد .و کار به

دستهایم میلرزید .ولی اشکهایم خشک شده بود .فاطی صبور

جایی کشید که قائم مقام رهبری در نوشتهی کوتاهی خطاب به
رهبری وقت میگوید که ”شنیده
شد فرمودهاید” :فالنی [آقای
منتظری] مرا [آقای خمینی] شاه
و اطالعات مرا ساواک شاه
فرض میکند .البته حضرتعالی را
شاه فرض نمیکنم ولی جنایات
اطالعات شما و زندانهای شما
روی شاه و ساواک شاه را سفید
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صادق خلخالی در کنار روح اهلل خمینی  -عکس از پارسینه
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عمیق

میگویم{ “.خاطرات حسینعلی

زندانیان سالهای دههی شصت ،که به حق دههی سیاه لقب

برقی و نظایر آن – ضرب و شتم به مانند توپ فوتبال ،زدن

گرفته ،بسیارند .آنانی که پس از سالهای  01و  03و با داستان

زندانی با وسایل مختلف و شکستن استخوانهای بدن او ،نگاه

هیئت عفو رها شدند و یا بخت نجات از ماشین کشتار تابستان 06

داشتن سر زیر آب و نظایر آن – استفاده از دستگاه آپولو – شوک

را داشتند روایتهای بسیاری کردهاند .بگذارید در این مجال و

الکتریکی ،باتوم برقی و مانند آن – در مورد زنان نیز از تجاوز تا

حوصله ابتدا روایتی را از خاطرات اقای منتظری روایت کنیم.

اجبار به برهنه شدن در برابر مردان دیگر اعم از بازجو و غیره تا

سخنانی که در خاطرات ایشان ،صفحات  322تا  323روایت شده

استعمال اشیاء سخت در مقعد مردان و غیره“

است .آقای منتظری از قول آقای جعفر کریمی که بنا به قول

شکنجههای روحی از قبیل ،شکنجهی روحی زندانی در ارتباط با

آقای منتظری از سوی آقای خمینی برای تحقیق راجع به امور

خانواده ،خرد کردن شخصیت زندانی ،اعدام مصنوعی ،اجبار زندانی

زندانها فرستاده شده بود نقل میکند که” :ما رفتهایم در زندان

به دیدن صحنههای خشن ،چشم بند و سلول انفرادی نیز امری

حصارک (یا قزل حصار) نزدیک مردآباد .در آنجا دیدیم جلوی

متداول بود.

یک اتاق یک گلیم و پتوی سیاه زدهاند و داخل آن به قدری

اما در این دهه زندانی پس از طی مراحل بازجویی رها نمیشد؛

تاریک است که روز و شب تشخیص داده نمیشود و حدود  16نفر

چه آنکه محکومیتی میگرفت و به بند میرفت و چه آنکه

را در آن زندانی کردهاند ...رفتیم به یک دختر برخورد کردیم که

محکوم به اعدام میشد ،تا زمانی که یا جان در بدن داشت و یا

نجاست خودش را می خورد ،از بس اذیتش کرده بودند دیوانه شده

حاضر در زندان ،متحمل شکنجههای گاه به شدت وحشیانه و خرد

بود و باز او را در زندان نگه داشته بودند!“

کنندهای قرار میگرفت .تنها چند نمونه از شکنجههای دوران

در باب آن سالها ،زندانیان رها شده بسیار گفته و نوشتهاند .حتی

محکومیت آن سالها عبارت بودند از ”نگاه داشتن زندانیان در

مسئله تا مرحلهی تشکیل دادگاهی به نام ”ایران تریبونال“ رفت و

فضایی بسیار کوچک ،بیخوابی و سرپا نگه داشتنها ،قفس ،واحد

خانوادههای جانباختگان دههی شصت موفق شدند جمهوری

مسکونی ،تابوت و قس علیهذا“ فشارهایی که به روان پریشی

اسالمی را در دو مرحلهی ”لندن“ و ”الهه“ محکوم کنند.

عدهای از زندانیان میانجامید و ایضاً حتی مراجعه و تعریف آن

ایرج مصداقی ،یکی از نجات یافتگان کشتار  06در کتاب ”نه

برای برخی دیگر هنوز و پس از گذر سالیان با لکنت زبان ،اشک و

زیستن ،نه مرگ“ که تلفیقی از خاطرات و گزارشهای زندانهای

استرس و فشار سنگینی همراه است.

دههی  06جمهوری اسالمی است ،در جلد اول تیترهای

خانوادههای زندانیان این عصر نیز از الطاف نظام جمهوری

شکنجههای جسمی این دهه را بر می شمرد” :کابل زدن و

اسالمی بی بهره نبودند .کمترینش رفتاری بود که پس از کشتار

شکنجههای توام با آن به مانند زدن کابل به سر یا به آلت

شصت و هفت با ایشان شد و نشان ندادن جای عزیزانشان.

تناسلی ،لگد کردن پاهای شکنجه شده با پوتین ،قطع عضو زیر

شکنجههای دههی شصت و عصر بنیانگذار جمهوری اسالمی،

کابل و یا قطع ناخن و انگشت و نظایر آن ،آویزان کردن و بستن

باالخص عصر دادستانی الجوردی هم سیاه بود و هم سفید .هم

دستها به شیوهی قپانی ،صلیبی بستن زندانی ،آویزان کردن از

ناظر به خرد کردن و نابود کردن جسم زندانی بود و هم ناظر به

سقف از دستها و پاها ،جوجه کباب که بستن زندانی است و کابل

خرد کردن و نابود کردن روح او .اما خشونتی بالحد در این

زدنهای ممتد و نظایر آن – سوزاندن به مانند داغ کردن،

شکنجهها حاکم بود که گاه برای برخی زندانیان خود میتوانست

54

پرونده ی ویژه

سالهای دههی شصت

حتی سوزاندن عورت با چوب گازوئیلی ،سوزاندن با اتو و اجاق

زندانیان

منتظری – جلد  2صفحهی }1212

سوزاندن نقاط مختلف با سیگار ،سوزاندن نقاط مختلف با فندک و
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مایهی خشم و افزایش روحیهی برخورد با شکنجهگر باشد .یعنی

کشی بزرگ انجام گرفت و قرار شد که خیال حکومت مستقر برای

آن سطح از خشونت عریان خود در بسیاری از موارد به خشمگین

چندین سال از مخالف سیاسی و مخالفت راحت باشد .سال 09

شدن زندانیان و بعد افزایش مقاومتشان به دلیل روحیهی ضدی و

بنیانگذار نظام و فتوا دهندهی کشتار  06و کسی که تمام

مقابله برای بقا و زندگی برای زندانی تبدیل میشد.

جنایتهای دههی  06به نام او انجام میشد هم به مانند همهی

سخن از شکنجهی سفید شد .با این واژه در ادامه بیشتر سروکار

آدمیان مرگش فرا رسید و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

خواهیم داشت .بهتر است ابتدا تعریفی از آن داشته باشیم.

یک دهه بعد ،دههی 66

شکنجهی سفید

دههی  ،66دهه رهبری جدید و رئیس جمهور قدر قدرت جدید فرا

رکساندرا سسریانو ،نویسندهی کتاب ”کمونیسم و سرکوب در

رسید .اما در همان سالهای ابتدایی اتفاقی رخ میدهد .ماجرای

رومانی ،تاریخ یک برادرکشی ملی“ در مقالهای با عنوان ”نگاهی

نامهی نود امضایی و نامه شخصیتهای ملی و میهن دوست

به شکنجه سیاسی در قرن بیستم“ که در ژورنالی به نام مطالعات

ایرانی به اکبر هاشمی رفسنجانی و برخورد امنیتی با ایشان نوید

ادیان و ایدئولوژی ها در سال  2660منتشر شده ،شکنجهی سفید

اتفاقات تازهای را میدهد .نویدی که بعدها به قتلهای زنجیرهای

را شکنجهای روانی میخواند که لزوماً غیرخشن نیست و در قیاس

و سیاسی دههی هفتاد و سرکوب شدید مخالفان ختم شد.

با خشونت سیاه هدفمندتر و موثرتر است و عذاب روانی و فشار

مهندس عبدالعلی بازرگان ،فرزند اولین نخست وزیر ایران پس از

روان شناختیاش از ریخته شدن خون دردناکتر و عذاب آور تر

پیروزی انقالب که خود در دولت انقالبی سمتهایی را دارا بوده

است .شکنجهی سفید

است

محرومیت حسی و

نگارنده به اینکه در

انزوا ایجاد میکند که

آن روزها بر شما به

موجب میشود زندانی

طور خالصه چه

شخصیت و هویت

گذشت ،به خط صلح

خود را در طوالنی

میگوید” :از جمع ۰۱

مدت از دست بدهد.

نفری دستگیرشدگان،

شکنجهی

دههی

در

نامهی

خاطر

شصت شامل هر دو

معروف

نوع سیاه و سفید بود

امضایی ،چهار-پنج

با این خصلت که

نفری ،از جمله بنده

میزان خشونت بیشتری داشت و حتی
در فضای شکنجهی سفید خود ،رخ به
رخی قربانی شده و قربانی کننده
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پاسخ

میتوانست هویدا باشد.
سال  06کشتاری روی داد که به حق
رضا علیجانی ،روزنامهنگار ،آن را

”هولوکاست ایرانی“ نام نهاد .نسل

اگر اقامت  ۰۰۲روز در سلول انفرادی و حدود
شش ماه اقامت بعدی در اتاق دربسته و توهین و
تحقیرها و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم برای
مصاحبهی تلویزیونی را ،که به راستی از نظر روحی
روانی طاقت فرسا بود ،شکنجه بنامیم ،بلی در همان
ایام به ناراحتی اعصاب و بیماری قلبی سختی دچار
شدم

55

به

۶۲

شکنجهی فیزیکی نشدیم ،اما اگر
اقامت  ۰۰۲روز در سلول انفرادی و
حدود شش ماه اقامت بعدی در اتاق
دربسته و توهین و تحقیرها و فشارهای
مستقیم و غیرمستقیم برای مصاحبهی
تلویزیونی را ،که به راستی از نظر

روحی روانی طاقت فرسا بود ،شکنجه

جراحی قلب باز گشتم که پس از آن نیز چندین بار تکرار شده

بنیانگذار نظام را خرد کرد تا دیگر صدایی از کسی در نیاید.

است .بیشترین شکنجهی دوستان شالق بود ،که برای برخی

این مصداق سیستماتیک بودن شکنجه در جمهوری اسالمی

مثل جناب مهندس صباغیان ،جیرهی روزانه محسوب میشد،

است .با هویتی ثابت و اشکالی متغیر.

روزهای دوشنبه که دسته جمعی چند دقیقهای به حمام برده

اصالحات ،نویدی تازه

میشدیم ،از زیر چشم بند پاهای باندپیچی شدهی زیادی همچون

سالهای اصالحات اما نوید تازه میدهد .خرداد  60محمد خاتمی

متکا را میدیدم .آقای دکتر رضا صدر را به گفتهی خودشان ،با

به ریاست جمهوری برگزیده میشود و دوباره قرار است سخن تازه

دستبند قپانی آویزان کردند و آقای خسرو منصوریان در اثر کتک

زده شود .قتلهای سیاسی سال  66اما فضا را دگرگون میکند و

خوردن و پرتاب شدن از راه پله طبقهی سوم کمیتهی مشترک،

فجایع تیرماه  69داستانی دیگر را رقم میزند.

تاندومهای کتفش به دلیل گیرکردن در میان نردهها پاره شد و تا

بسیاری از در پی این رویداد دستگیر میشوند .ملوس رادنیا که نام

مدتها پس از آزادی نیز معالجه میکرد .کتک زدنهای بی

مستعار مریم شانسی را داشت و به یکی از متهمین اصلی با

رحمانه و سخت امری عادی بود و یکبار در اواخر دورهی زندان،

اعتراف از تلویزیون این رویدادها تبدیل شد ،در پاسخ خواست

در بند عمومی پاسداری که یکی از هم اتاقیهایی ما را که جناب

نگارنده برای گفتن آنچه بر او گذشته است ،به خط صلح گفت

سرهنگ ورزشکاری بود برای بازجویی برده بود ،هنگام بازگشت

که پس از مشورت با پزشکش با عدم مجوز او برای برگشتن به

به دلیل آهسته حرکت کردن ناشی از چشم بند ،او را هل داده بود

آن دوران و گفتن رویدادها مواجه شده است .چرا که بازگشت به

که منجر به پرت شدن او از راه پله گشته و دو دست او شکسته

آن روزها با صدمهی روحی و به هم ریختن ایشان ممکن است

بود .عالوه برآنها ،شنیدن همه روزهی صدای جیغ وفریاد و

روبرو شود.

التماس شکنجه شدگان دراطاق عمل! طبقه همکف زندان معروف

علی افشاری ،عضو شورای مرکزی و دبیرسیاسی دفتر تحکیم

به توحید یا اقامت طوالنی در سلولهای اوین که به دلیل وجود

وحدت ،تنها تشکل دانشجویی آن زمان که از پس تحوالت

توالت دستشویی در سلول ،ممکن بود ماهها زندانی بنی بشری را

دههی  66مستقل شده بود و تا حدی به خصلتهای استقالل

نبیند ،شکنجه محسوب میشود ۴۶ .نفر از جمع  ۰۱نفری بعد از

دانشگاه و دانشجو بازگشته بود ،از نقش آفرینان اصلی حوادث آن

حدود  ۱ماه تحمل شکنجه و اغلب انجام مصاحبه ،آزاد شدند ،از ۶

سالهاست .او پس از داستان کنفرانس برلین در آذرماه 1568

نفری که محاکمه و به دو سال و سه سال محکوم شدیم ،من

بازداشت میشود و این بازداشت به اعتراف تلویزیونی او

جوانترین آنها بودم! اینک چهار نفر آنها به رحمت ایزدی

میانجامد.

پیوستهاند(دکتر داوران استاندار گیالن ،زرینه باف ،مهندس موحد و

افشاری در نامهای در سال  1591خطاب به هاشمی شاهرودی،

دکتراردالن وزیر دائی)“

رئیس وقت قوهی قضاییه از یک هفته بازجویی پیوسته و توام با

در گام ابتدایی این دهه انگار شکستن و به قول هاشمی

بیخوابی و ایستادنهای ممتد مقابل دیوار و تهدید به انواع و اقسام

رفسنجانی ،رئیس جمهور وقت ،کم کردن روی زندانی و یا به قول

شکنجه ،به دلیل عدم پذیرش خواست بازجویان در قبول اتهام

مهندس عبدالعلی بازرگان ،خرد کردن شخصیتها هدف اصلی

براندازی و مواردی از این دست مینویسد .وی در همین نامه به

است .خشونت فیزیکی و یا شکنجهی سیاه در سطح سالهای

موارد دیگری از شکنجه و فشار بر خود نیز نام میبرد به مانند:
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سختی دچار شدم که بالفاصله پس از زندان مجبور به عمل

پس از نسل کشی  06باید شخصیت های معترض پس از مرگ

زندانیان

بنامیم ،بلی در همان ایام به ناراحتی اعصاب و بیماری قلبی

دههی اول روی نمیدهد .بلکه این برخورد کامالً هدفمند است.
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 529روز حبس انفرادی ،بیخوابیهای متعدد ،تهدید و صحنه

طوالنی مدت ،بیخبریها از خانواده ،انتقال زندانی به بهانهی

سازی اعدام ،انتقال اخبار کذب ،محرومیت از مالقات و تماس

مشکل روانی به تیمارستان با هدف آزار زندانی و قرار دادن زندانی

تلفنی و غیره.

در میان بیماران روانی ،دادن اخبار کذب از وضعیت نزدیکان

بازجویی ها و فشارها در این دوران گام به گام از خصلت فشار

زندانی که نسبت به ایشان علقهی عاطفی دارد در شرایطی که

جسمی و فیزیکی به سمت فشار روحی و روانی تغییر ماهیت

زندانی دسترسی به منابع حقیقی مربوط به خانواده در بیرون ندارد،

میدهد .خشونت ظاهری این فشارها که بتواند موجب خشم و

تهدیدها به تجاوز به زندانی و یا توهینهای جنسی به خانوادهی

تقویت روحیهی ایستادگی زندانی در برابر زندانبان باشد ،کمتر

زندانی ،فشار به همسر برخی زندانیان برای جدا شدن حتی با

شده و دقیقاً به سمت خصلت اصلی شکنجهی سفید که نابودی

پیشنهادهای بی شرمانهی بازجویان برای آزار زندانی درون زندان

شخصیت و هویت زندانی و تبدیل شدن او به ابزاری جهت اعمال

و موارد بسیاری که گزارش از آزار روانی و روحی زندانی ،بسیار

تمایالت بازجوست ،تغییر میکند.

بیش از آزار جسمی و فیزیکی او دارد .البته در این دوران و با

دههی 96

وجود کثرت نهادهای بازداشت کننده ،برخوردهای متنوعی با

این روند در دههی  96نیز ادامه مییابد و به جز مقطعی پس از

بازداشتیها اعمال میشود .اطالعات سپاه پاسداران در این دوران

خرداد  99که حاکمیت مستقر سیاسی ،از ترس حذف تمام عیار به

نیز به مانند دههی  66وزارت اطالعات ،هنوز از روشهای خشن

صورتی افسار گسیخته به شکنجه تا سرحد تجاوز روی میآورد-

و ضرب و شتم و برخوردهای فیزیکی همپای برخوردهای روان

مورد کهریزک ،-فشارهای روانی بسیار بیش از فشارهای جسمی

شناختی و روحی استفاده میکند .در واقع اطالعات سپاه یک گاه

(حداقل در تهران) بر

عقبتر از وزارت

بازداشتی ها اعمال

اطالعات ،هنوز به

میشود.

طور کامل شکنجهی

نگارنده خود در دو

سفید بدون درگیر

مقطع سالهای  90و

شدن با زندانی را در

 ،99بازداشتگاههای

دستور کار قرار نداده

وزارت

وزارت

امنیتی
اطالعات

جمهوری

اطالعات با تکمیل

اسالمی در تهران را

تجربیات پیشین در

و

این دوران ،به جز

مشاهداتی شخصی از

مقطعی خاص پس از

تجربه
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اما

کرده

آنها دارد .در این دوران ،میزان برخورد

انتخابات  ،99رسماً دستور العملهای

فیزیکی به حداقل خود میرسد (حذف

فرزاد کمانگر در رنجنامهاش از شوک الکتریکی تا
تهدید به تجاوز جنسی با باتوم میگوید و بعد در
به کار میگیرد.
بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه ،از بازی فوتبال با او تا
نکتهای اما در اینجا الزم به ذکر و
شوک به اعضای حساس بدن و شالق را از
ضروری است .رفتارهای نهادهای
برخوردهای ذکر شده با خود ذکر میکند.
بازداشت کننده در تهران با فعالین

نمیشود و در مواردی در سطح ضرب و
شتم سنگین نیز اعمال میشود) اما
شکنجهی روحی و روانی در اعالء درجه،

خود را نمایان میسازد .انفرادیهای

شکنجهی سفید را در تمامیت خویش

57

معلم و فعال حقوق بشر که در اردیبهشت ماه  1598اعدام شد ،در

واقع سیستمهای امنیتی جمهوری اسالمی با درس گیری از تاریخ

رنجنامهی خود بخشی از این برخوردها را بر میشمرد .کمانگر از

و سیستمهای امنیتی کشورهای مختلف دنیا ،به جای درگیر کردن

شوک الکتریکی تا تهدید به تجاوز جنسی با باتوم میگوید و بعد

خود با زندانی تحت شکنجه ،تالش میکنند تا با الینه کردن او و

در بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه ،از بازی فوتبال با او تا شوک به

از خود تهی کردنش ،او را به ابزاری برای بیان خواستههای خود

اعضای حساس بدن و شالق را از برخوردهای ذکر شده با خود

بدل سازد .زندانی با خرد شدن شخصیتش از خود تهی و بیگانه

ذکر میکند .این فعال فقید حقوق بشر همچنین از شکنجهی

میشود و پس از گامی ،به تکرار کنندهی خواستهای بازجو بدل

مشهور یا همان شالق زدن بازداشتگاه خبری سنندج نیز که

میشود .حتی در موارد بسیاری این زندانی بازجو را بهترین رفیق و

تحمل کرده است ،یاد میکند.

دوست خود در زندان مییابد و حتی عاشقانه بازجوی خود را

به عالوه ،شکنجه تنها سهم زندانیان سیاسی نبود .کهریزک پیش

دوست دارد و این اتفاق با کمترین میزان ضرب و شتم و خشونت

از  99بازداشتگاه کسانی بود که در طرح موسوم به مقابله با اراذل

اتفاق میافتد .در واقع نظام امنیتی مستقر با کمترین هزینه،

و اوباش بازداشت میشدند .روایتها بسیارند .اما تنها دیدن انسان

بیشترین سود را میبرد و ایضاً زندانی را پس از آزادی بالاثر

تنومندی که پس از آزادی از کمبود وزن و الغری رنج میبرد،

میکند .زندانی که شخصیت و زندگی خود را نابود شده ،آبروی

خود گویای فاجعهی روی داده است.

خود را با اعترافات رفته و خود را در مقطعی پشت کرده به

تکرار سخن بیش از دو دهه پیش

آرمانهای خود میبیند ،یا پس از آزادی غیر فعال خواهد شد و یا

در اینجا تنها به گفتهی یکی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات

دیگر آن اثر دیروزین را در عمل سیاسی خود و یا آن انگیزهی

 99که خود از انقالبیون سال  36است و سالها از معتقدین به

دیروزین را نخواهد داشت.

نظام جمهوری اسالمی بود ،نقل قولی ضروری به نظر میرسد.

اما سخنان فرزاد کمانگر و بسیاری مانند او آشکار میکند که

ابوالفضل قدیانی ،عضو ارشد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

رفتارهای دههی شصت و هفتاد هنوز در شهرستانها و باالخص

ایران در آذر ماه  1581و در واکنش به رفتار بازجوی دکتر علیرضا

در شهرستانهای مرزی در جریان است .دوگانهای که انگار

رجایی ،عضو شورای فعاالن ملی مذهبی در ایران که از همسر

حکومت خیال میکند که کسی شهرستانها را نمیبیند و به دور

رجایی خواسته بود که از او طالق بگیرد ،در نامهای از بند 536

از چشم هرکاری میتواند بکند.

زندان اوین خطاب به رئیس قوهی قضاییه ،صراحتاً دوباره سخن

تاریخ شکنجه در ایران پس از انقالب ،تاریخ دردناکی است .هر دو

آیت اهلل منتظری در میانهی دههی  06را تکرار میکند و میگوید

نوع شکنجه در سالهای مختلف قربانیان فراوانی گرفته و

که ”مفاسد بازجویان شما روی شکنجه گران ساواک شاه را سفید

میگیرد .نوشتار فوق تنها گامی جهت گشودن بابی است برای

کرده است“.

بازشناسایی انواع شکنجه در این سالها و شاید گامی جهت افشا و

با نگاهی هرچند گذرا به تاریخ این سه دهه در نظام جمهوری

یا رفتن به سویی که دیگر شکنجه را در ایران شاهد نباشیم .تا آن

اسالمی در حوزهی شکنجه ،جمع بندی نشان میدهد که سیر

روز اما باید تمام قد در برابر آن ایستاد و هرآنچه در توان داشت

رفتار مبتنی بر شکنجه در جمهوری اسالمی در مرکز از پر رنگ

عملی کرد .این بایدهای انسانی است که ما را انسانتر میسازد.

بودن شکنجهی سیاه ،به همراه شکنجهی سفید آغاز میشود با

باید هرآنچه داشت ،انجام داد.
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همان پاشنهی یک و یا حتی دو دهه قبل میچرخد .فرزاد کمانگر،

مرکزی ،شکنجهی سفید در تمامیت خود جایگزین میشود .در

زندانیان

سیاسی بازداشتی اگر تغییر کرده ،اما در شهرستانها در انگار بر

کمرنگ شدن شکنجهی سیاه در زندانها و بازداشتگاههای
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محمدرضا نیکفر :هم اکنون نیز چارهای هست
بگویم که متاسفانه چنین نبوده است .تاریخ بشری فقط خشونت
نیست ،اما تار و پود آن به خون آغشته است.

گفتگو

دو رویکرد در میان موافقان و مخالفان شکنجه بسیار
متداول است؛ یکی رویکردی که از اخالق نظری

گفتگو از سیمین روزگرد
سیستمها و یا افراد ،معموالً استداللیهایی را نظیر این که برای
حفظ امنیت و یا منافع مردم و جامعه” ،استثنا“ قائل شده و مجبور

به توسل به خشونت و شکنجه میشوند ،به کار میبرند و در
بازههای مختلف زمانی هم ،اسامی گوناگونی اعم از ”مبارزه با
تروریسم“ بر روی این رفتار خود میگذارند .با این تعریف ،آیا
میتوان شکنجه را به عنوان استثنایی کارآمد قلمداد نمود؟ از
طرف دیگر در جامعهای که در روابط اعضای آن با هم ،در میان
متفکرانشان ،و یا میان مردم و طبیعت صلح نهادینه نیست ،چطور
ممکن است که حکومتاش اهل شکنجه نباشد؟
اینها بخشی از سواالتیست که با دکتر محمدرضا نیکفر ،نظریه
پرداز و فیلسوف در زمینهی فلسفهی سیاسی و از ناقدان
جریان روشنفکری دینی در میان گذاشتهایم .دکتر نیکفر به شکل
تخصصی تاکنون در کتابها و مقاالت متعددی منجمله کتاب
”خشونت ،حقوق بشر و جامعهی مدنی“ و مقالهی ”االهیات
شکنجه“ به مقولهی خشونت و شکنجه پرداخته است...

پیروی میکند و معتقد بر عدم اعمال زور و شکنجه در هر
شرایطی است و در مقابل گروهی از کارکردگرایان با بیان نظریهی
معروف بمب ساعتی به توجیه شکنجهی افراد در شرایط خاص
میپردازند .این دو رویکرد را چگونه ارزیابی میکنید؟
بهانهی ”بمب ساعتی“ یا چیزی نظیر آن ،بهانهی متداولی است
برای توجیه شکنجه .با بمبگذار هم که صحبت کنیم درمییابیم
که او نیز با توسل به موقعیت استثنایی ،یعنی این که ما
نمیخواهیم اما چارهای دیگری برای ما نمانده است ،تروریسماش
را توجیه میکند .خوب ،دنیای ما بایستی چنان شود که در آن
بهانهی ” ...چارهای دیگری برای ما نمانده است“ بیمعنا شود.

تحول از دنیای ”بیچاره“ به دنیایی که چارههای متنوعی را
عرضه میکند ،تحولی همه جانبه است .گذار از ”بیچارگی“
مستلزم برقراری عدالت است .اما تحول از هم اکنون میتواند
شروع شود :همواره چارهای هست؛ هم اکنون هم چارهای هست.
”هم اکنون نیز چارهای هست“ باید در درجهی نخست در برابر
بهانهی توسل به خشونت از سر بیچارگی قرار گیرد .این فقط یک

جناب نیکفر ،اِعمال خشونت تقریباً همیشه با

رویکرد اخالقی برای نصحیت کردن نیست؛ دعوت به اقدام

موقعیتهایی استثنایی همراه است؛ با این رویکرد آیا

سیاسی است ،دعوت به طرد همهی رژیمها ،دستگاهها و مقاماتی

میتوان شکنجه را به عنوان استثنایی کارآمد قلمداد
نمود؟

مرزِ ما ،بیچارگی ماست .در

است که از سر ”بیچارگی“ به خشونت رو
میآورند .چارهی خشونت در درجهی اول طرد

درست نیست که بگوییم اعمال خشونت با جهان ما امکانهایی واقعی برای
موقعیتهای استثنایی همراه بوده است .توسل به چاره یافتن برای بیچارگیهای
مفلوکِ بیچاره ،شکنجهگر میشوند.
موقعیت استثنایی همواره توجیهی برای اعمال توجیهکنندهی شکنجه وجود دارد؛
آیا امروزه میتوان برای عدم اعمال
شماره  52خشونت بوده است .اما اگر منظورتان این باشد که مرزی وجود ندارد که ورای آن
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همهی سیستمهای ”بیچاره“ است .سیستمهای
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یافتن برای بیچارگیهای توجیهکنندهی شکنجه وجود دارد؛ مرزی

برقراری دموکراسی شده ،درستی فرض کانت را ثابت میکنند.

وجود ندارد که ورای آن شکنجه
روا باشد.

دارند اساسی که به همه تعلق دارند ،از جمله مصونیت در

داشتن دموکراسی ابتدا لزوماً نباید

شما در مقالهی االهیات

برابر شکنجه و آزار .وقتی در سیستمی که خود را با یک

همهی مردم دموکرات باشند؛ مردم

شکنجه به تاثیر برخی از نظامهای

االهیات معرفی میکند ،این حقوق تعلیق شود ،یعنی مثالً

دموکرات پرورشیافته در نظام

گفتگو

جهانشمولی حقوق بشر یعنی اینکه حقوقی وجود

این تالشها ثابت میکنند که برای
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مرزِ ما ،بیچارگی ماست .در جهان ما امکانهایی واقعی برای چاره

میتوانیم چنین سامانی داشته باشیم .تالشهایی که برای

شناختی و ارزشی و نگرشی بر شکنجه (حاال گیریم زیر عنوان شرعی تعزیز) روا داشته شود ،دموکراتیک هستند .پس باید از هر
کاربرد شکنجه پرداختید .نسبت میتوانیم آن االهیات را ،االهیات شکنجه بخوانیم .االهیات دو سو حرکت کرد .هیچ جامعهای
این مورد را با حقوق بشر که به

شکنجه چندی پیش به صورت کنونی مطرح نبود؛ تصور

شایستهی شکنجه نیست” .طبیعت“

هر حال امروزه بحثی جهانشمول میکردیم پدیدهای مربوط به دورانی سپری شده بوده است .اما هیچ بشری با شکنجه نمیخواند.
است ،چگونه میبینید؟
اکنون در جهان اسالم میداندار شده است .حق این است که
جهانشمولی حقوق بشر یعنی

پس از این میدانداری هر نوع االهیاتی ،اسالمی و غیر

با تشکر از فرصتی که

اینکه حقوقی وجود دارند اساسی

اسالمی ،از زاویهی استعدادش برای تبدیل به االهیات

در اختیار ما گذاشتید...

که به همه تعلق دارند ،از جمله

شکنجه از نو بررسی شود.

مصونیت در برابر شکنجه و آزار.
وقتی در سیستمی که خود را با یک االهیات معرفی میکند،

این حقوق تعلیق شود ،یعنی مثالً شکنجه (حاال گیریم زیر
عنوان شرعی تعزیز) روا داشته شود ،میتوانیم آن االهیات را،
االهیات شکنجه بخوانیم .االهیات شکنجه چندی پیش به
صورت کنونی مطرح نبود؛ تصور میکردیم پدیدهای مربوط به
دورانی سپری شده بوده است .اما اکنون در جهان اسالم
میداندار شده است .حق این است که پس از این میدانداری هر
نوع االهیاتی ،اسالمی و غیر اسالمی ،از زاویهی استعدادش
برای تبدیل به االهیات شکنجه از نو بررسی شود.
به نظر شما در جامعهای که در روابط اعضای آن با
هم ،در میان متفکرانشان ،و یا میان مردم و طبیعت
صلح نهادینه نیست ،چطور ممکن است که حکومتاش اهل
شکنجه نباشد؟
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این یک پرسش مطرح شده توسط ایمانوئل کانت است :چگونه
میتوانیم جامعهی بسامانی داشته باشیم فراهم آمده از افرادی
که تک به تک خبیث باشند؟ فرض کانت این است که ما
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قربانی شکنجه برای بیرون کشیدن شکنجهگری که در درون وی
مرتضی اسماعیل پور
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معرفی کتاب :شکنجهگر و قربانی :درمان

فعال حقوق بشر

آرامش میرسد.
فصل پنجم این کتاب ”تظاهرات آسیب“ نام گرفته است .این
فصل با پرداختن به مسائل شکنجهگر و قربانی به واکاوری روابط

کتاب ”شکنجه گر و قربانی :درمان“ نوشتهی ”فرانسواز سیرونی“

شکنجهگر و قربانی میپردازد و به مثابهی یک نقشهی راه روان

نویسندهی فرانسوی است که توسط ”ارسطو سعید“ و ”فروغ

درمانی برای یافتن شکنجهگر درون یک بیمار پیش میرود.

احمدی“ به فارسی برگردانده شده است.

عنوان فصل ششم ”جان بدر برده“ است .در این فصل نویسنده به

مترجم در سرآغاز این کتاب مینویسد” :شکنجه ،در این کتاب به

نقل سخنان شکنجهگر به یک بیمار شکنجه پرداخته است“:او از

عنوان یک عامل سکوت بررسی میشود که شکنجهگر میکوشد

درون شکسته خواهد شد ،زیرا ما میدانیم چگونه عمل کنیم تا

آن را در مغز قربانی شکنجه به کار گذارد تا او را از گروهی که

نشانهای برجای نماند .اگر او جان بدر ببرد ،هرگز بهایی را که

بدان وابسته است ،جدا کند “.در این کتاب شکنجه نه به صورت

برای جسارت خود پرداخته ،فراموش نخواهد کرد“...

”علمی“ بلکه به صورت ”عملی“ مورد توجه قرار دارد.

در فصل هفتم نیز به ”سخت شکنجه گران“ میپردازد که چطور

فصل اول این کتاب هشت فصلی” ،شکنجه ،برای به حرف وا

در درون خود به یک شکنجهگر تبدیل میشوند.

داشتن یا برای خفه کردن؟“ نام دارد .در این بخش روشهایی که

بخش پایانی کتاب به روشهای درمان شکنجه با عنوان ”درمان،

در شکنجه به کار گرفته میشود را میخوانیم و نویسنده به بررسی

پایان تغییر شکل“ پرداخته شده است که به مسائل روانشناسی

و تحلیل آنها میپردازد .نویسنده در فصل دوم نیز به همین امر

میپردازد.

پرداخته و این بار با تلفیق روانشناسی بالینی و موضوع شخصیت

این کتاب نتیجهی یک کار عملی بالینی است که از جمعیت

درونی ،به تحلیل ”روشهای شکنجه“ میپردازد.

حمایت از قربانیان فشار سیاسی در تبعید و سپس در مرکز

”درمان اختاللهای ناشی از آسیب“ ،عنوان فصل سوم است که

پریمولوی ،که یک مرکز درمان قربانیان شکنجه و تجاوز سیاسی

به تاثیرات شکنجه و شیوهی درمان اختاللهای ناشی از آن

است ،در پاریس آغاز شد و پس از آن نیز در مراکز دانشگاه

پرداخته شده است.

پیگیری شد.

خوانندگان این کتاب به خوبی میتوانند به موضوعاتی چون

مطالعهی این کتاب که در حال حاضر از کتابهای نایاب در ایران

رواندرمانی قربانیان شکنجه ،روانشناسی شکنجه و آزار و

محسوب میشود به تمامی عالقهمندان و خصوصاً فعالین حقوق

همچنین جنبههای روانشناسی آن تمرکز و آگاهی بیشتری پیدا

بشر توصیه میشود.

کنند که به همین جهت نویسنده در فصل چهارم به ”تاثیر

نام کتاب :شکنجهگر و قربانی :درمان

شکنجهگر“ میپردازد .به اعتقاد نویسنده در این فصل شکنجهگر

نویسنده :فرانسواز سیرونی

راهکارهایی که در حین شکنجه به کار میگیرد تا قربانی شکنجه

مترجمان :ارسطو سعید و فروغ احمدی

شماره  52را وادار به سکوت کند و به عنوان وسیلههایی که از دیرباز به
شهریور صورت سنتی وجود داشتهاند و امروزه به شکلی علمی از آنها
1394

جاخوش کرده است مورد رواندرمانی قرار میگیرد ،قربانی به

ناشر :انتشارات پاژنگ
چاپ اول :سال 1568
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