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  شما چه گفته اید، درباره ی ...
ی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسالمی/ علی کالئی قصه  

ی شصت  گزارش خوبی بود اما کاش از وکالیی که در دهه کیا: نرگس مرادی
شود و به  شد. دو سوالی که مطرح می مشغول به فعالیت بودند هم سواالتی می

دانم این است که آیا در آن دوران، اگر  شخصه جوابشان را دقیق نمی
گرفتند، او اجازه نداشت که در  ی یک زندانی وکیلی را برایش می خانواده

که وکال خودشان به دلیل  دادگاه حضور یابد و یا موکلش را مالقات کند یا این
 زدند؟ های سیاسی سر باز می فشارها و ترس موجود در جامعه، از قبول پرونده

المللی مشکالتش به حداقل  کند که در شرایطی که در سطح بین تاریخ رژیم جمهوری اسالمی، ثابت می بیژن انواری:
و تابستان  06ی  دهد. البته این طبیعی ست که در شرایط کنونی، وقایع دهه رسد، سرکوب را در داخل افزایش می می
، تکرار نشود و یک الجوردی دیگر به وجود نیاید. نه کشور در شرایط جنگی قرار دارد و نه مخالفان متشکل و 06

اند. آن سرکوب، محصول شرایط بود و این سرکوب، ولو در حد تصویب چند قانون و زندانی کردن تعداد  مستعد مبارزه
  محدودی، محصول شرایط کنونی.

 کانون وکالی دادگستری نهادی نظامی نیست/ حسین احمدی نیاز
نگاری به مسئوالن و آگاه سازی عمومی، همه جانبه در مقابل این تبصره  های امثال آقای احمدی نیاز که با نامه جا دارد از تالشمحسن اربابی: 

ق ی اصلی این است که کانون وکال و تمامی وکال در مقابل این قانون ایستادگی کنند و مثالً از ح ایستادگی کردند، سپاسگذاری شود. اما مسئله
 گشا شود. اعتصاب و دیگر حقوق صنفی خود در این خصوص استفاده کنند. تنها شاید این قبیل فشارها باشد که بتواند در این خصوص راه

های دیگری اعم از تبلیغات و فرهنگ سازی، تعریف زندانی سیاسی را به زندانی امنیتی و کسی که  حکومت ایران، ابتدا از  روشسهند ترابی: 
ته به کند، تغییر داد و رفته رفته این تغییر تعریف را به قوانین هم کشاند. با این کار به راحتی و الب امینت ملی یک کشور و مردم را تهدید می

زند. در چنین تعریف و استراتژی جدیدی است که باید کانون وکال هم، به یک نهاد نظامی  شکلی قانونی، دست به سرکوب مخالفان خود می
  شود.  تبدیل شود و گویا چنین هم می
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 درک در آموزان اتباع افغانستانی فاقد م دانش ی کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، طی یک فرصت پنج روزه ثبت نام  بر اساس دستور اداره
 .مدارس ایران آغاز شد

 ی دوم در استان کردستان خبر داد ی متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از افزودن بخش کُردی به کتاب ادبیات فارسی دوره. 
 ی مجلس، از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد که نسبت به بازبینی و بررسی مجدد مجازات اعدام برای مجرمان مواد  ایرج عبدی، نماینده

 .مخدر اقدام نماید
 در ایران خبر داد. “بی بی سی”ی  ای برای فعالیت شبکه هفته  مجوز یک ی سخنگوی وزارت ارشاد از ارائه 
 ی سعید مدنی جامعه شناس محبوس در زندان رجایی شهر کرج، منتشر شد. کتاب جنبش های اجتماعی ترجمه 
 ،ابراز نگرانی کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به حکم اعدام محمد علی طاهری، زید رعد الحسین 
 نگاران مخالف است ی قضاییه با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه گوید که قوه وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم می. 
 ای را پلمب کرد که کارگران در داخل آن مشغول کار بودند. آباد در اقدامی عجیب چاپخانه ی یک خرم شهرداری منطقه 
  های مذهبی لغو شد. به کارگردانی احمد درویش به دلیل اعتراضات تندروها و برخی شخصیت“ رستاخیز”اکران فیلم 
 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  بهره

 .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 
 ی دوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شد ای به شعبه طی احضاریه حقوقدان و وکیل دادگستری، نسرین ستوده. 
 ی بهایی در تهران را با شعارنویسی روی دیوار منزل تهدید کردند. ی کمتر از دو هفته، دو بار یک خانواده عوامل ناشناس در فاصله 
 های دولتی تخریب شد ی پونک تهران، توسط برخی نهادها و ارگان سنت واقع در منطقه ی اهل نمازخانه. 
 برد. چنان در زندان به سر می اش به پایان رسیده است هم رسول بداقی که از سیزدهم مرداد ماه سال جاری، دوران حبس شش ساله 
 اند اى از بازداشت و بدرفتارى با مهاجرین افغانستانى را در چند شهر ایران آغاز کرده نیروهاى پلیس موج تازه. 
 هزار کارتن خواب دارد. ۰۲گوید که تهران بیش از  های اجتماعی شهرداری تهران می مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت 
 کنیم. آوری می خواب را از سطح شهر تهران جمع هزار کارتن ۰در طول تابستان روزانه حدود  معاون شهردار تهران گفت که 
 آتنا دائمی فعال مدنی زندانی در اوین از وضعیت نامساعد جسمی رنج می برد و مشکوک به ابتال به بیماری MS .است  
 های  کند که در این هشت سال از مرخصی محروم بوده و از بیماری زینب جاللیان، زندانی سیاسی در وضعیتی هشتمین سال زندان خود را سپری می

 .برد مزمن رنج می
 که نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، از اعزام وی به  رغم اعالم نظر پزشکان معتمد این قوه مبنی بر این ی قضاییه علی قوه

 بیمارستان جلوگیری کرده است.
 ۴۶۱  تاسبیمار مبتال به ماالریا از ابتدای امسال تاکنون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان به دلیل نوشیدن آب آشامیدنی ناسالم شناسایی شده. 
 گذراند، در اعتراض به وضعیت پرونده و عدم برخورداری از آزادی  محمدامین عبداللهی زندانی سیاسی زندان طبس که دهمین سال حبس خود را می

 .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. 
  ی دیگر نیز  ساله ۴۰ساله کشته و یک پسر  ۴۱از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان یک پسر “  لنگریز”بر اثر انفجار مین در نزدیکی روستای

 .به شدت زخمی شد
  چنان جواب را به زمان  ماه از مرگ مشکوک دو جوان چابهاری پس از بازداشت توسط وزارت اطالعات، پزشکی قانونی هم 2علی رغم گذشت حدود

 .کند دیگری موکول می
 یگری به های تهران خوابیده بودند، یکی از کودکان جان خود را از دست داد و د به دلیل عبور وانت از روی دو کودک که زیر کارتنی در یکی از خیابان

 .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 
 ی تجدید نظر تایید شده است. حکم اعدام مجید جعفری تبار، روحانی که به خاطر استخاره هایش شهرت دارد در مرحله 
 ی کهریزک خبر داد. ی وی در پرونده ی سعید مرتضوی، از تبرئه قاضی پرونده 
 یک سارق صبح روز گذشته در زندان مشهد قطع شد. و دست راست ی دوم دادگاه انقالب مشهد، پای چپ با اجرای حکم صادره از سوی شعبه 
 خبر و بدون آخرین مالقات در زندان تبریز به دار آویخته شد. سیروان نژاوی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بی 



52شماره   
 شهریور
1394 

5 

رشی، روستایی زیبا از توابع سردشت، همانقدر زیبا و بکر و  قله

هایش مالرو هستند؛ اما  تر راه دست نخورده است که هنوز هم بیش

حاال این روزها، این روستا عزادار است و سیاه همانند اسمش 

در زبان کردی به معنای سیاه است، همین “  ره ش“. ”رشی قله”

 سیاهی را انگار کن که بختکی شده است روی تقدیر جوانانش. 

تا به امروز، بارها و بارها شاهد مرگی خود  98رشی از سال  قله

 خواسته از سوی نوجوانان و جوانانش بوده است.

رشی است؛  پانزده خودکشی به فرجام حاصل این روزهای سیاه قله

از نوعروس گرفته تا نو داماد حاال به هر دلیلی خود را یا آتش 

 اند.  اند یا حلق آویز  کرده زده

ها را یکی یکی  انور عزیزیان از ساکنان این منطقه که خودکشی

اند وگرنه چرا  جوانان ما افسردگی گرفته”گوید:  دهد، می توضیح می

 “باید در عرض چند سال داغ جوان ببینیم آن هم با خودکشی؟

گوید؛ اوضاع شهر سردشت و روستاهایش را که بررسی  راست می

های  بینم از بعد از جنگ و آن همه مصیبت بمباران کنم، می می

های اول ترقی را هم طی نکرده  شیمیایی، این شهرستان هنوز پله

کنند؛ از اقتصاد و فرهنگ  است. کمبودهای این منطقه بیداد می

 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، 

 آید.  قدر کم است که اصالً به چشم نمی آن

لیال سلیمی روان درمانگر است و معتقد 

خواهد؛  است که خودکشی دالیل زیادی نمی

تواند واقعیت را از رویای  همین که فرد نمی

خود جدا کند، او را به مرز خودکشی 

ایجاد تضادهای شدید رساند. در واقع  می

تواند یکی از  میها،  بین باورها و واقعیت

 ترین دالیل خودکشی به حساب آید.  عمده

ای در حال  وی معتقد است که هرگاه جامعه

توانند مستعد خودکشی  گذر از سنت به مدرنیته باشد، مردمش می

بینند،  چه در واقعیت می باشند. زیرا باورهای برخی افراد با آن

کند و همین امر باعث تحیر و انتحار در اشخاصی  مطابقت نمی

شود که به لحاظ شخصیتی ضعیف هستند و توانایی باالنس  می

ای نسبت به افراد دیگر در  ها به طور قابل مالحظه موقعیت در آن

 جامعه پایین است.

بهشت ماه سال جاری در وبسایت تابناک و با  گزارشی که در اردی

دالیل خودکشی در ایران/آمار خودکشی در کشور/نحوه و “  عنوان

منتشر شده است، آمار قابل توجهی در رابطه با “ ها روش خودکشی

ها در ایران بیان شده است. نویسنده در این گزارش  خودکشی

روزی  82ماه ابتدایی سال  8دهد در  آمارها نشان می”نویسد:  می

اند. بر اساس آمار اعالم  نفر در کشور خودکشی کرده 11بیش از 

، 82ی سال  ماهه 8شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در 

تن را زنان و  892اند و از میان این افراد  نفر خودکشی کرده 5123

بر همین اساس در مدت .دهند  تن را مردان تشکیل می 2115

تن به علت آنچه که پزشکی قانونی آن  2616نیز  81مشابه سال 

اند. در  را خودکشی تشخیص داده بود، جان خود را از دست داده

های مشکوک به  ، از کل مرگ81سال 

ترین موارد  خودکشی در کشور، بیش

سال ثبت  21تا  19خودکشی در گروه سنی 

درصد از کل موارد  29.2شده است که 

گیرد و  ها را در برمی خودکشی این سال

سال با  58تا  56پس از آن گروه سنی 

درصد،  16.0سال با  28تا  23درصد،  22.2

 های کوهی خودکشی الله

 نگار روزنامه

 آذر طاهرآبادی

ی
اع

تم
 اج

تا به امروز، بارها و  98رشی از سال  قله

بارها شاهد مرگی خود خواسته از سوی 

 نوجوانان و جوانانش بوده است.

پانزده خودکشی به فرجام حاصل این روزهای 

رشی است؛ از نوعروس گرفته تا نو  سیاه قله

اند یا  داماد حاال به هر دلیلی خود را یا آتش زده

 اند. حلق آویز  کرده
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درصد و زیر  11.1سال با  18تا  16درصد،  12.8سال با  26باالی 

ترین موارد خودکشی را به  درصد به ترتیب بیش 6.8سال با  19

 “.اند خود اختصاص داده

از کشى توسط برخى دخوی  مینهدر زنیا ی دهاربین کشوایران در 

ما را دارد. ا 39ی  تبهریگر دبرخى و  19ی  تبهر رمان آهندگادئه ارا

شت ابهدن مازبه ساه ئه شدی اراهارماآحالى که در یگر ف دطراز 

ن و ناای زبرار هزدر صدسه ان را یردر اکشى دخوان جهانى میز

ین ن اهد گوناگواشو، هدد مىن نشادان مرای برار هزدر صدیک 

میزان خودکشی در سال ند. دا قعیت نمىوایک به دنزرا ها رماآ

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

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

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

ها در شهرهای بزرگ، یک چهارم در  گیرند که نیمی از آن را می

 .افتد شهرهای کوچک و متوسط و بقیه در روستاها اتفاق می

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

ی  ی پدیده هایی که درباره که تمامی توجه و مطالعات و بررسی

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

کنند و  از منظر روانشناسانه و درمانگرایی به این پدیده توجه می

کمتر کسی به ابعاد اجتماعی و چگونگی سوق داده شدن خیلی 

های جوان به این ورطه و نابودیشان در یک  عظیمی از سرمایه

 چشم به هم زدن توجه کرده است.

شیرین احمدنیا روانپزشک و رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی 

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

قطعا با توجه به ”گوید:  ی افزایش خودکشی و دالیل آن می درباره

ی تحقیق در ارتباط با تببین  حساسیت موضوع، ما در زمینه

تر  ها دچار محدودیت و ضعف هستیم و بیش ی خودکشی پدیده

شناسان و روانپزشکان و  مطالعاتی هم که انجام شده از سوی روان

اند  شناختی پرداخته از آن منظر انجام شده و به ابعاد فردی و روان

 “.نه ابعاد اجتماعی و فرهنگی

ها نشان داده که در بین  البته بررسی”دهد:  وی ادامه می

های مختلف، شاهد الگوهای متفاوتی از بروز خودکشی و  استان

هایی که رواج دارد، برای نمونه از نظر نسبت جنسی، در  حتی شیوه

های  نسبت های غربی کشور هستیم که زنان به برخی استان

ی غالب که  اقدام به خودکشی دارند؛ که با رویه باالتری از مردان 

دهند  مردان از این نظر آمار باالتری را به خود اختصاص می

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

تر است. خودسوزی از  یعنی خودسوزی در میان زنان شایع

ترین اشکال خودکشی است که در واقع فردی که به این  دردآور

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

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

 .بگیرد

دهد خودکشی در میان زنانی که از سطوح  ها نشان می آمار

تحصیالت پایین تری برخوردار هستند، نسبت باالتری دارد. این 

تواند به این دلیل باشد که این افراد به زعم خود، راه  می مسئله

بهتری را برای رهایی از شرایط نامطلوب زندگی پیش روی خود 

اند،  یابند و راه حل را در پایان دادن به زندگی که از آن ناراضی نمی

جویند. زنانی که از سطوح تحصیلی باالتری برخوردارند ممکن  می

است از امکان اشتغال و فعالیت اقتصادی و کسب درآمد برخوردار 

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

های دیگری زندگی خود را متحول کنند و  باشند که به شیوه

 .ناگزیر از خودکشی نشوند

ها و سطح دانش و عزت  زنان نسل امروز در اثر ارتقای آگاهی

های متفاوتی با  های فرهنگی، نگرش نفس و کسب سرمایه

های مادران و مادربزرگان خود دارند، سطح تحصیالت در  نسل

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

مشترکشان تغییر پیدا کرده است. این زنان دیگر الزاماً قائل به این 

ی
 اجتماع
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که شوربختانه جوانان این چند استان با وجود داشتن تحصیالت 

ی  ی اقتصاد و پویایی امروز جامعه عالیه و تفکراتی سازنده از چرخه

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

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

نهند و  پیوندند و جانشان را در کف مشت می کاال و مواد مخدر می

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

اند و بعضاً به مرز ناامیدی مفرط از  ساختن با حداقل امکانات نیافته

 زنند.  به سامان شدن اوضاع که رسیدند، دست به خودکشی می

ها با جنگ دست به  اند؛ سال مردم این خطه از کشور رنج کشیده

های  های ناشی از بمباران اند و بعد از آن هم با بیماری گریبان بوده

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

ی شهری و  سطح دست و پنجه نرم کنند. متاسفانه توسعه

روستایی برای غرب کشور با کندی هر چه تمام صورت گرفته 

های دولت سهم اندکی از بودجه را به خود  است و در برنامه

توجهی  اختصاص داده است و در این میان، ضرر این همه بی

تر از پیش چسبیده  دامان مردم روستاها و شهرهای محروم را بیش

 است. 

ی رای آری  رود اینک که دولت تدبیر و امید سهم عمده انتظار می

های کرد نشین  به تغییر و عقالنیت را از همین مردم و استان

ی کردستان داشته  تری نسبت مردم خطه دریافت کرد توجه بیش

تر دوران پساتحریم را روی این منطقه با تمرکز  باشد و نگاه عمیق

ها با سرعت  تری پیش ببرد؛ چرا که بحران در این استان بیش

 بیشتری به خط قرمز در حال نزدیک شدن است.

ی بخت بروند و با کفن سفید خارج  باور که با لباس سفید به خانه

شوند نیستند. بنابراین در مواردی شخص هنگامی که شرایط 

ها و حقوق انسانی خود  اش را مطابق با انتظارات و ایده آل زندگی

یابد، ممکن است به شرایط سخت و تحمیلی تن در ندهد، و  نمی

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

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

 .به خودکشی وی منجر شود

ی  های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بین استان  در مقایسه 

های کمتر  کشور، شاهد این هستیم که نسبت طالق در استان

های توسعه  توسعه یافته مثل ایالم و لرستان نسبت به استان

تر است اما در عوض اقدام به  تر مثل گیالن و تهران پایین یافته

 “.تر است خودکشی و خودسوزی زنان باال

آمارهای متعدد و گوناگونی از دالیل خودکشی وجود دارند که  

همگی بستر نامناسب اجتماعی را برای ابراز وجود و یافتن 

تواند زندگی را برای جوانان این مرز و بوم زیباتر  آرزوهایی که می

دهد؛  ها نشان می نماید، وجه مشترک بسیاری از این خودکشی

اند و  رشی دنبال آن بوده چیزی که علی الخصوص جوانان قله

هایی بوده است که امروز  اند تحقق آمال چه می، یافت نکرده آن

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

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

های مادی و معنوی  پتانسیل باالیی از جمعیت جوان و نیز سرمایه

زند؟ این پدیده تنها مختص به قشری  رنگارنگ در آن موج می

باره به جوانان یک  ای که باد خزان به یک خاص نیست اما هنگامه

ی  زند، موجی از نگرانی را برای در امان نگاه داشتن بقیه خطه می

انگیزاند و  های نگران بر می جوانان از این آفت در دل خانواده

توان حفاظی ایمن در مقابل  هزاران سوال که به راستی چگونه می

 فرزندانشان با این پدیده ایجاد نمایند؟

متاسفانه در سالهای اخیر کم توجهی به شهرها و روستاهای غربی 

الخصوص مناطق کرد نشین باعث شده است این مردم  کشور، علی

های جدی رنج ببرند. بیکاری و نبود امکانات رفاهی و  از آسیب

  عکس از خط صلحهای اکثر مردم این مناطق باعث شده است  تفریحی، طبق گفته
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 امید سالمت

های مدون  ساختار نظام سالمت هر کشور نیازمند طراحی چارچوب

ی مسائل و مشکالتی است که ممکن است به نحوی  در زمینه

ها یقیناً  گذاری خروجی سالمت جامعه را متاثر کند؛ این سیاست

های مورد نیاز و امثالهم  تواند از شرایط اقتصادی، زیرساخت می

 متاثر گردد.

معموالً هدف نظام سالمت هر کشور، طراحی راهبردهایی برای 

تر را  ای سالم ی خدمات سالمتی است که تا حد امکان، جامعه ارائه

ی کشور به ارمغان بیاورد و بتواند طول عمر مفید  برای آینده

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

ها  طور شیوع بیماری کودکان زیر پنج سال، مادران باردار و همین

 بکاهد.

در این راستا الزم است کارشناسان نظام سالمت هر کشور در 

های واگیر و غیر واگیر،  ی بهداشت محیط، مبارزه با بیماری زمینه

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

هایی،  هایی را برای این نظام تبیین کنند و بر اساس شاخص برنامه

 ها را برای پایش سالمت جامعه، رصد نمایند. پیشرفت این برنامه

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

ها  توان اولویتی برای هیچ یک از این فعالیت حیاتی است و نمی

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

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

های کشور را متاثر  ها و یا سیاست تواند سایر دستگاه باروری، می

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

های مورد نیاز  های الزم برای زیرساخت است( و نیازمند پیش بینی

ی کشور مثل، آموزش و پرورش، اشتغال، آب  برای جمعیت آینده

باشد. شاید بتوان چنین گفت، در صورتی  سالم، مسکن و غیره می

های جمعیتی خود را تغییر دهد اما متناسب با  که کشوری سیاست

ای خود را تنظیم ننماید، خواسته یا  های توسعه آن زیرساخت

ناخواسته در آینده به سمت ایجاد مشکالت جدی منابع پیش 

ها  ها را در تنظیم متناسب این سیاست رود و این نقش دولت می

 نماید. واضح تر می

 رشد جمعیت در ایران

های اخیر بر اساس آمار سازمان ملل متحد آهنگ درصد  در سال

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

باشد. این در حالی است که آهنگ  می  ۴۱۴۶جهانی در حدود 

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

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

 ۴۲۱ی  و بر اساس آمار بانک جهانی در رتبه  ۶۶ی  ایران در رتبه

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

 کشور( قرار دارد. ۰۴۲بانک جهانی بین 

 ۰۲۴۱بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 

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

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

 گردد. ی سالمت هزینه می زمینه

نماییم  ی رشد جمعیت در ایران مشاهده می با نگاهی به تاریخچه

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

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

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

های الزم، مشکالتی همانند  توجه به آماده نبودن زیر ساخت

مدارس چند شیفته و غیره را ایجاد نمود و تنظیم مجدد 

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

میالدی این عدد   ۴۶۶۶ها منجر به این شد که در سال  اجرای آن

 درصد برسد. ۴۱۶به  ۰۲۲۶به دو درصد و در سال 

هدف از این نوشتار این است که مسائل حقوق بشری را در دو 
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ها و البته شرایط  ها دیده شد. در هر حال این فعالیت استان

اقتصادی جامعه سبب شد که رشد نامتناسب جمعیت کنترل گردد 

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

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

ی مشوق مالی و حتی بدون تامین اعتبار الزم و یا  ی بسته ارائه

های مرتبط به  تر از آن، بررسی کارشناسی در وزارتخانه مهم

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

ی کارشناسی وزارت بهداشت متعجب از این تغییر جهت  زمان بدنه

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

تر شد که معلوم شد این موضوع نظر  نشد. موضوع وقتی جدی

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

های تشویقی کنترل جمعیت متوقف شود که در  تبلیغات و سیاست

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

 بیشتر زندگی بهتر تغییر یابد!

دقیقاً همین تغییر ناگهانی در نظام کارشناسی یک کشور)بدون 

تواند الگوی کوچکی از  وجود مستندات علمی و اثباتی الزم(، می

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

های کنترل و  که تا دیروز مراجعین را تشویق به استفاده از روش

نمودند، در یک مقطع کوتاه زمانی مجبور  پیشگیری از بارداری می

ی قابل  گردند. نکته به ترویج و تشویق مراجعین به بارداری می

هایی که  توجه این است که این افراد انسان هستند و نه روبات

کنند و بنابراین تحول ناگهانی  صرفاً بر مبنای برنامه فعالیت می

سطح اجتماع و کارشناسی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی مورد بررسی قرار دهیم و مالحظه نماییم اجرای 

های جدید جمعیتی فارغ از مسائل و مشکالت احتمالی که  سیاست

های الزم ایجاد  ممکن است در اثر عدم آماده سازی زیرساخت

های ارزیابی حقوق بشر  نماید، به چه میزان متناسب با شاخص

 است.

 رعایت حقوق بشر در بین کارشناسان شاغل در وزارت بهداشت

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

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

های دستوری، اعتماد جامعه  ی کارشناسی یک کشور از حکم بدنه

کاهد در ابتدا به این محور  را نسبت به مبادی کارشناسی می

 پردازیم. می

آورند که پس از افزایش روند  ی سالمت به خاطر می فعاالن عرصه

های  های وزارت بهداشت در قالب نظام شبکه رشد جمعیت، فعالیت

درمانی در جهت کنترل این پدیده افزایش چشمگیری -بهداشتی

های تشویقی و توزیع رایگان لوازم  یافت و با ترویج سیاست

پیشگیری از بارداری و دستمزدهای تشویقی به کارکنان این 

عرصه و اعمال جراحی رایگان متقاضیان به همراه تبلیغات 

های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و اخذ  گسترده در خانه

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

ی سالمت که در  برخوردهای فیزیکی و تهدید کارکنان عرصه

نمودند، در بسیاری از  ی پیشگیری از بارداری فعالیت می زمینه

  نمونه ای از تبلیغات فرزند بیشتر زندگی بهتر
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ی کارشناسی یک وزارتخانه یا ناشی از  فکری این جمعیت از بدنه

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

نزدیک تر است! اصوالً تقاضا از کارشناسان برای شکل دادن 

های دولتمردان در کشورهای اسیر عدم وجود  علمی به خواسته

آزادی دور از انتظار نیست اما چنین تغییراتی ناگهانی در یک 

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

های جمعیتی  سیاست”جمعیت، خانواده و مدارس عنوان نمود: 

های کلی جمعیت ابالغی  وزارت بهداشت کامالً براساس سیاست

چنین ایشان اذعان  هم“  از سوی مقام رهبری تدوین شده است.

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

 “کند. نمی

ی قابل توجه این است که معموالً در کشورهایی که مبانی   نکته

های کالن  زند در جهت تدوین سیاست کارشناسی حرف اول را می

های مربوطه، چارچوب  های تخصصی، کارشناسان بخش بخش

نمایند و در صورت اصطکاک با سایر  کلی آن را تنظیم می

شود و قاعدتاً کارشناسان خود  ای تلفیق می ها در کمیته بخش

های کالن جمعیتی هستند. هر چند با توجه به  زمینه ساز سیاست

بایست این تغییر جهت  های جهانی می مبانی و کنوانسیون

ی  ناگهانی، مورد ارزیابی قرار گیرد اما به خاطر جلوگیری از اطاله

نماییم که آیا در کشوری که در  کالم این سئوال را مطرح می

ی مسائل علمی و فنی امکان اظهارنظر، آزاد نیست در مورد  زمینه

ی جهانی حقوق بشر در خصوص  سایر مسائل مندرج در اعالمیه

ی یک، دو، سه، هفت، هجده،  آزادی بیان و حق ابراز نظر)ماده

 ها وجود دارد؟ نوزده و بیست و یک(، این آزادی

 رعایت حقوق بشر آحاد جامعه

ی حق زندگی افراد تعمیم  شاید بتوان تمام موارد فوق را در زمینه

توان گفت مبانی فوق به راحتی در جامعه هم  داد و بنابراین می

قابل تسری است. اما در کنار حق زندگی آحاد جامعه، حق 

برخورداری از سالمت از دیگر مواردی است که به عنوان زیر 

تواند مورد توجه قرار گیرد. برای  ی حق زندگی افراد می شاخه

بایست مورد دقت قرار  بررسی مناسب این حق، پنج ویژگی می

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

، “های مراقبت از سالمت کودکان و نوزادان مرگ و میر و روش

ی پیشگیری،  نحوه”، “سالمت محیط زیست و محیط کار افراد”

ی دسترسی به امکانات  نحوه”و “  ها درمان و کنترل بیماری

رسد بحث تنظیم  است. به نظر می“  بهداشتی و داروهای ضروری

چنین  خانواده نیز در ذیل بخش سالمت جنسی و باروری و هم

ی دسترسی به امکانات بهداشتی و داروهای ضروری قابل  نحوه

 تامل است. 

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

ها و  های مختلفی وجود دارد که بر اساس شاخص روش

ای به بررسی رعایت  های تعیین شده هایی و در چارچوب سنجه

ی مهم این است که معموالً این  پردازند. نکته حقوق افراد می

ها و ساختار مورد  ها در قالب بررسی فرایندها، خروجی بررسی

های مورد  گیرند. در ذیل به طور گذرا به شاخص ارزیابی قرار می

ی تنظیم خانواده خواهیم  بررسی رعایت حقوق بشر در زمینه

ی عدم  ها به راحتی نشان دهنده ی این شاخص پرداخت. مطالعه

ی  های جدید تنظیم خانواده تطابق رعایت حقوق بشر با سیاست

های که  دانم که سنجه کشور است. ذکر این نکته را ضروری می

های مختلف ارزیابی حقوق بشر در  شود، در روش مطرح می

گیرند و عدم رعایت یا کمتر توجه  سالمت مورد بررسی قرار می

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

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

 گردد:  پلنینگ( در ذیل فهرست وار ذکر می

 باشد؟ آیا حق سالمت جزو قانون اساسی کشور می-

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

 جنسی و باروری را به رسمیت شناخته است؟

 (a :ها بر اساس مفاد معاهدات ی دولت تعداد گزارشات ارائه شده-

ICESCR b) CRC c) CEDAW d) ICER 

تعداد تصمیمات قضایی کشوری که حقوق سالمت جنسی و -

 باروری در پنج سال گذشته در آن درنظر گرفته شده است

 ی خدمات با کیفیت باال برای تنظیم خانواده ارائه-

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

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

ی
 اجتماع
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استفاده   شان از یک روش پیشگیری از بارداری یا همه جنسی

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

 اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

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

های  شان از روش بارداری دارند، اما خود یا شریک جنسی

کنند؛ تجزیه شده بر اساس  پیشگیری از بارداری استفاده نمی

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

 روستایی/ شهری

 های ساختاری مربوط به سالمت جنسی و باروری شاخص

ی  های ملی سالمت در زمینه چارچوب زمانی و پوششی سیاست-

 مسائل جنسی و باروری

های ملی در  چارچوب زمانی و پوششی سیاست-

 ی سقط جنین و تعیین جنسیت جنین زمینه

های روند)پروسه( مربوط به سالمت جنسی و  شاخص-

 باروری

 های بارداری پوشش مناسب مراقبت-

بررسی مواردی که نیازهای تنظیم خانواده افراد -

 برآورده نشده است

ی  های پایه ی چهارچوب های مرتبط در زمینه سنجه

 مالی 

آیا دولت قوانینی برای اطمینان از دسترسی همگانی به -

 های بهداشتی جنسی و باروری دارد؟ مراقبت

ای که دولت به بخش سالمت  میزان درصد بودجه-

 اختصاص داده است

ی سالمت دولت که به بخش  میزان درصد بودجه-

 سالمت جنسی و باروری اختصاص داده شده است

ی  ی هزینه شده برای هر نفر در زمینه میانگین سرانه-

 سالمت جنسی و باروری

 ی عملیاتی استراتژی ملی و برنامه

آیا دولت یک استراتژی ملی برای سالمت باروری و -

 ی عملیاتی برای آن دارد؟ جنسی و همین طور برنامه

برای زنان متاهل ممکن است خدمات تنظیم خانواده دریافت 

 شود؟

آیا کاندوم و داروهای ضد بارداری هورمونی در لیست داروهای -

 ملی ضروری قرار دارند؟

های بهداشتی اولیه که به مشاوره در  ی مراقبت درصد مراکز ارائه-

های منتقله از راه جنسی/ اچ آی وی و  ی حفاظت از عفونت زمینه

 پردازد های ناخواسته به طور توامان می حاملگی

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

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

 و اقتصادی و روستایی/ شهری

درصد زنان در معرض ریسک بارداری که خود یا شریک -

  تبلیغات فرزندآوری در مترو تهران
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 های زیر است: ی عملیاتی دارای چارچوب آیا استراتژی/ برنامه-

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

از روش   ی تعیین شده شناخته است؟ ب( به وضوح اهداف برنامه

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

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

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

 باشد؟ های آسیب پذیر می جهت پوشش گروه

ها برای ارزیابی عملکرد  آیا دولت نسبت به جمع آوری داده-

ی عملیاتی، به ویژه در ارتباط  ها در راستای استراتژی/ برنامه برنامه

 نماید؟ های آسیب پذیر اقدام می با گروه

 مشارکت

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

ی سالمت جنسی و باروری نسبت به  ی عملیاتی در زمینه برنامه

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

 های زیر اقدام نموده است:  ای از نمایندگان گروه گسترده

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

ی سالمت ج( دولت های محلی د( بخش خصوصی ه(  زمینه

 های آسیب پذیر و( رهبران جامعه گروه

 اطالعات

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

 شود؟ سالمت جنسی و باروری محافظت می

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

های سالمت جنسی و  منظور انتشار منظم اطالعات در سیاست

 باروری به مبادی زیر تبیین گردیده است؟

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

هایی که در مناطق  های محلی د( رسانه ی سالمت ج( دولت زمینه

 باشند روستایی در دسترس می

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

 وجود دارد؟

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

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

های منتقله از راه جنسی  سقط جنین د( پیشگیری و درمان عفونت

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

 های زنان بیماری

آیا قوانینی برای محافظت از محرمانه بودن اطالعات سالمت -

 شخصی وجود دارد؟

هایی در  درصدی از امکانات بهداشتی که مشمول پروتکل-

 باشد ی محرمانه بودن اطالعات سالمت شخصی می زمینه

ی سالمت که در موارد زیر  درصد متخصصان فعال در عرصه-

 اند: های الزم را دریافت کرده آموزش

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

 اخذ رضایت آگاهانه برای دریافت یا رد درمان

های پیشگیری از بارداری )سنتی  درصد زنانی که در مورد روش-

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

 قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

ی  های الزم در زمینه که آگاهی 21-13درصد افراد در سنین -

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

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

 روستایی/ شهری

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

ماند؛ تجزیه  شود، محرمانه باقی می متخصصان سالمتی ارائه می

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

 و اقتصادی و روستایی/ شهری

 نهادهای ملی حقوق بشر

ی  آیا کشور دارای یک نهاد ملی حقوق بشری که در زمینه-

 باشد؟ حقوق بهداشت باروری و جنسی فعالیت کند می

ی حقوق  های نهاد یا نهادهایی که در زمینه میزان فعالیت-

 نمایند، در پنج سال گذشته در سالمت جنسی و باروری فعالیت می

های عمومی به چه میزان  های آموزشی و کمپین رابطه با برنامه

 بوده است؟

های مربوط به حقوق سالمت جنسی و  تعداد شکایات و بررسی-

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

 گرفته است.

های مربوطه )این شاخص  های بین المللی و همکاری کمک-

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

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

 و روستایی/ شهری

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

 سال 18-13ماه قبل( در جمعیت در سن  12

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

 در نظر گرفته است؟

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

 وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

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

های درگیر در امر سالمت  الزام قانونی برای مشارکت با سایر گروه

ی طرح سالمت کشور وجود  و یا به عبارت دیگر ذینفعان در توسعه

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

ی سالمت در تصمیم  مشارکت تمامی ذینفعان فعال در عرصه

ها در سطوح مختلف جامعه، اعم از سطوح ملی و بین المللی  گیری

ی قابل  دهد که فاصله باشد. با این حال، تجربه نشان می می

ها و واقعیت اجرایی وجود  توجهی بین شعارهای مشارکت دولت

پردازد که آیا  دارد. بر این اساس، این شاخص به این موضوع می

ی طرح سالمت ملی  یک الزام قانونی برای مشارکت در توسعه

 وجود دارد؟

 برای اهدا کنندگان است(

های  ی کمک های کشورهای اهدا کننده در زمینه آیا سیاست-

ی سایر کشورها)کشورهای نیازمند به کمک(  مرتبط با توسعه

 باشد؟ مبتنی بر توجه به حقوق بشر می

های توسعه در خارج از کشور از چارچوب و مقررات  آیا سیاست-

خاصی برای ترویج و حمایت از حقوق سالمت باروری و جنسی 

 نماید؟ پیروی می

های توسعه در خارج از کشور که در جهت سالمت  درصد کمک-

 شود جنسی و باروری اعطا می

های منتشر شده توسط کشور به نهادهای حقوق  آیا گزارش-

های بین المللی و  بشری شامل یک گزارش دقیق از کمک

های بین المللی ارائه شده، از جمله در رابطه با سالمت  همکاری

 باشد؟ جنسی و باروری می

ی یک گزارش خاص ساالنه  آیا کشور اهدا کننده نسبت به ارائه-

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

 نماید؟ از جمله در رابطه با سالمت جنسی و باروری اقدام می

 ارتقاء سالمت جنسی نوجوانان

های  آیا قوانین کشور آموزش اجباری جامع سالمت و آموزش-

های پیشگیری از بارداری و سالمت باروری در  الزم جنسی، روش

 های مدرسه را تبیین نموده است؟  طول سال

ی  آیا کشور دارای یک استراتژی/ برنامه-

عملیاتی برای ارتقاء سطح سالمت جنسی 

 باشد؟ و باروری نوجوانان می

سال  18-13درصد افرادی که در سنین -

آموزش سالمت جنسی جامع در مدارس 

اند تجزیه شده بر اساس حداقل  دیده

جنس، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و 

 اقتصادی و روستایی/ شهری

سال  18-13درصد افرادی که در سنین -

های جلوگیری از عفونت اچ آی وی  روش

  توزیع کاندوم در بین افراد با رفتار پر خطر جنسی دانند را می



 تعارضات و تعامالت اجتماعی؛ یک تجربه
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 الهه امانی

تسلیم مردم و از طریق  ی بر پایه نظمی که”گوید:  اِما گلدمن می

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

اند. توافق و  ها تا کنون به آن دست یازیده نظمی است که دولت

ای که  گیرد. در جامعه صلح اجتماعی از همبستگی منافع شکل می

کنند  ولی از نعمات زحمت خود بهره  افرادی همیشه کار می

گیرند، همبستگی منافع یک توهم است. از اینرو توافق  نمی

ها،  ی دولت اجتماعی معنی و مفهومی ندارد. بنابراین کل زراد خانه

ی مقننه، زندان و غیره به شدت  قوانین،پلیس، ارتش، دادگاه، قوه

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

 (1)“ و نظم را برقرار سازند.

ی قدرت  در جوامع دموکراتیک تمایز روشنی بین حدود و حیطه

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

ی مدنی، نماد  تواند عمل کند. نهادهای جامعه تعیین کرده، می

های دولت و نهادهای وابسته به آن  قدرت مردم هستند و فعالیت

کنند تا حقوق شهروندان نقض نگردد و خواسته و  بانی می را دیده

ی  های اجتماعی که در حاشیه مطالبات شهروندان و به ویژه گروه

 جامعه هستند، در جامعه مطرح گردد.

های اقتدارگر این تمایز را محترم نشمرده و کل سیستم  رژیم

ی تاریک خود نگه  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را زیر سایه

دارند. اقتصاد جامعه در دست نهادهای وابسته به قدرت و  می

شود.  ی تنگ قدرمندان قرار دارند، متمرکز می افرادی که در حلقه

های قدرت محور  از تکثر احزاب و نهادهای سیاسی در دولت

های زندگی  خبری نیست و دولت، قدرت خود را در تمام حوزه

ی خصوصی آنان با اتکا به  عمومی شهروندان و حتی حوزه

کند. وجود و  ابزارهای خشونت و ساز و کارهای خود اعمال می

ی  های اولیه ی مدنی نیاز به آزادی حیات سالم و پویای جامعه

گونه که در منشور حقوق بشر آمده و مورد تایید  انسانی، آن

ی جهانی است، از جمله آزادی اجتماعات، بیان و مذهب  جامعه

ی مدنی در واقع نقش کامل  دارد و عملکرد این نهادهای جامعه

 ای بر نقش و عملکرد دولت دارد. کننده

ساز و کارهای جوامع دموکراتیک و ایجاد تغییر از بسیج نیروهای 

اجتماعی، دیالوگ و گفتگوهای کالن اجتماعی و تعامل پیرامون 

زای اجتماعی و سپس تدوین و تدقیق  موضوعات کلیدی و تنش

های  ای که آزادی گیرد. اما تعامل در جامعه قانون صورت می

ای که  اجتماعی و سیاسی در آن وجود نداشته باشد، در جامعه

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

ها را مورد بررسی قرار دهند، آسیب شناسی  مطرح کنند، چالش

های اجتماعی را بنمایند و در صدد تفسیر آن برآیند، امکان  شکاف

 پذیر نیست.

های غیر دولتی،  رغم وجود تعداد قابل توجه سازمان در ایران، علی

های اجتماعی، کنشکران اجتماعی و  به دلیل عدم وجود آزادی

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

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

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

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

ی ایران معترض است به  ها در جامعه ی اعدام میزان تکان دهنده

ی آن هستند که  شوند؛ کنشگرانی که شایسته زندان افکنده می

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

 کوشند. به حقوق انسانی رعایت شود، می

های دموکراسی و تبلور آن در  با این مقدمه به یکی از تمرین 

 پردازیم.  ی امریکا می زندگی روزمره در جامعه

در ماه اگوست “  INVLA(2)آنجلس  انستیتو بدون خشونت لس”

که در طول  Watts(5)به مناسبت پنجاهمین سالگرد قیام  2613
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ی جالب توجه آن است که خشونت پلیس به ویژه در مورد  نکته

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

باشد که ریشه در فقر  های اجتماعی در امریکا می ها و تنش چالش

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

ی مدنی و نهادهای  متن دموکراسی نسبی موجود در امریکا جامعه

های اجتماعی چون آزادی اجتماعات  مستقل از دولت، وجود آزادی

دهد که بین شهروندان و پلیس، در  و بیان، این امکان را می

 فضایی امن تعامل صورت گیرد. 

در سلسله گفتگوهایی که از طرف انستیتو بدون خشونت در 

آنجلس برگزار گردید، من نیر این افتخار را داشتم که از طرف  لس

 Mediators Beyond Bordersسازمان 

International   دعوت شدم تا یکی از این گفتگوها را اداره

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

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

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

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

های فقیر به زندگی  پوست محله جوانان، بازگرداندن جوانان سیاه

( Gangsسالم، مقابله با بسیج گروهای مسلح و خیابانی جوانان )

و عدالت اجتماعی، اقتصادی و در مجموع صدای رسای جوانانی 

باشد که به علت فقر و تبعیضات نژادی در چنگال خشونت و  می

توانند از پتانسیل خود برای تعالی خود و  اعتیاد گرفتارند و نمی

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

ی حقوق مدنی در امریکا بود و  های مردم در زمینه ترین قیام بزرگ

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

کنند  به ویژه در مورد سیاه پوستان که در محالت فقیر زندگی می

باشند  ی امریکا می های اجتماعی محوری در جامعه یکی از تنش

آنجلس را  یک سلسله گفتگو و تعامل بین شهروندان و پلیس لس

آنجلس،  با همکاری تعداد کثیری از نهادهای مدنی لس

هایی که برای صلح اجتماعی از طرف تعامل فعالیت  سازمان

ها و مطالبات مردم و  هایی که برای طرح خواسته کنند، سازمان می

کنند در شهرهای  ایجاد فضای امن و سالم برای جوانان فعالیت می

 برگزار نمودند.(County( انجلس لس

پوستان امریکایی  طبیعتاً رفتار غیرانسانی و خشونت بار با سیاه

ی امریکا راه  آور بردگی داشته و اگرچه جامعه ریشه در تاریخ شرم

درازی را برای حقوق انسانی و مدنی شهروندان طی نموده اما 

ی امریکا نسبت به  های تبعیضات نژادی در جامعه هنوز الیه

-ساکنین غیر سفید پوست وجود دارد و در حیات اقتصادی

 یابد. اجتماعی جامعه تبلور می

پلیس در امریکا نسبت به سایر کشورهای اروپایی و امریکای 

گردد. بر  شمالی در مقیاسی تکان دهنده به خشونت متوسل می

 652، 2613ماه اول سال  0ی گاردین در  اساس تحقیق روزنامه

شود که  اند و تخمین زده می نفر توسط پلیس در امریکا کشته شده

نفر برسد. از تعداد افرادی  1166به  2613این تعداد در سال 

اند، در ازای هر یک  که توسط پلیس جان خود را از دست داده

نفر امریکای التین تبار و  2نفر سفید پوست  95/1میلیون نفر 

نفر از  162چنین  اند. هم شدهنفر سیاه پوست کشته  01/1

اند، افرادی بدون سالح  افرادی که توسط پلیس کشته شده

روز ماه جون  21در همین گزارش آمده است که در بودند. 

اند، در  نفر در امریکا توسط پلیس به قتل رسیده 38، 2613

نفر توسط  33سال قبل،  21که در انگلستان در طول  حالی

میلیون و  510.1اند)جمعیت امریکا  پلیس به قتل رسیده

 عکس از خط صلح باشد(. ملیون نفر می 30.8جمعیت انگلستان 
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نفر از  126شان بهره گیرند. در این مرکز حدود  ی پیرامون جامعه

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

 پوست و یک زن بودند، حضور داشتند.

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

هایی که توسط جوانان محله بر روی دیوار بود، عکس  از نقاشی

های متعدد و عکس  ی سالن اجتماع، یادبودی با شمع گرفتم. گوشه

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

مان دائمی در سالن بزرگ اجتماعات این مرکز یادآور آن  چیده

های اجتماعی باید شکسته شود و از  است که سیکل خشونت

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

جویی  ها و تعارضات اجتماعی را چاره مقاومت مدنی دارد، باید تنش

 کرد.

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

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

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

 پوستان محله بودند. اتفاق گروه ما سیاه

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

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

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

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

گاه در فضای امنی نتوانسته بودند رو در رو خشم خود را  بسا هیچ

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

ی تعامل در چنین فضاهایی بود و تنش  های باال در زمینه مهارت

 کرد. را با صحبت آرام خود کم می

پیشنهادات موثر و جالبی در نهایت برای کاهش خشونت توسط 

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

 بودند:

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

اقتصادی، دسترسی به امکانات آموزشی و ایجاد مراکز جلب 

 های گروهی و سالم دارد. جوانان به فعالیت

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

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

 با ساکنین محله ایجاد ارتباط کند.

ای که جلسه در آن برگزار گردید، چند ماه پیش جوانی  در محله

در اصطالح عامیانه، “)ناتوان ذهنی”دانستند  ی اهالی می که همه

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

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

توانست بدون خشونت با آن جوان  مسئله به خوبی واقف بود و می

 برخورد کند.

برای حفظ امنیت، اعتماد بین شهروندان و نیروی پلیس  -5

 کلیدی است اما این اعتماد در شرایط کنونی وجود ندارد.

های ذهنی و  فرهنگ درونی ادارات پلیس آلوده به انگاره -1

 جویی گردد. باورهای نژادی است و باید آسیب شناسی و چاره

نقش پلیس حفظ امنیت مردم است و اذیت و آزار خیابانی،  -3

جویی در توقف افراد در خیابان و خشونت در برخورد با  بهانه

اند،  افرادی که نه مسلح هستند و نه رفتار خشونت باری نشان داده

 باید مورد تعقیب قانونی قرار گیرد. 

شما از سیستم ”سال گروه گفت:  در پایان یکی از زنان میان

روست که عدالت  کنید و سیستم از شما؛ از این پاسداری می

هایی که بر خالف قانون به خشونت مبادرت  گاه برای پلیس هیچ

 “گیرد. اند، انجام نمی ورزیده

گزارشی که گردانندگان متعدد در سراسر این جلسات از 

ی
 اجتماع

 عکس از خط صلح



  عکس از پارسینه -جابه جایی بیمار با فرغون

 عکس ماه
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 داشت.

مراجعه “  /http://invla.org”  تر به وبسایت  برای اطالعات بیش -2

 کنید.

 11باشد. در  های مدنی در امریکا می ترین قیام قیام واتس، یکی از مهم -5

، مارکوئت فرایِ سیاه پوست در حین رانندگی توسط پلیس 1803آگوست 

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

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

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

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

گردد.  مایل حکومت نظامی برقرار می 13ای به وسعت  شوند و در منطقه می

گردند.  نفر دستگیر می 1666نفر کشته و هزاران نفر زخمی و  53در این قیام، 

ی فقر، بیکاری و شرایط سخت زندگی، عدم وجود امکانات  قیام واتس زائیده

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تاریخ ثبت  آموزشی و دیگر نارسائی

 گردید. 

مراجعه “  http://crdl.usg.edu”  تر به وبسایت  برای اطالعات بیش

 کنید.

تواند در  کنند، می ها جمع آوری می ها و دریافت ی بحث مجموعه

ای برای تضعیف خشونت و  ی پیشنهادات سازنده بر گیرنده

 جویی برای این سلسله تعارضات اجتماعی باشد. چاره

های  این تجربه را با این امید که بتوان روزی از چنین تجلی

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

تحقق دموکراسی و احترام به حقوق مدنی شهروندان در ایران نیاز 

های  سویی جنبش آهنگی و هم به تغییرات ساختاری دارد که هم

ها،  اجتماعی گوناگون و حضور میلیونی مردم در این جنبش

روی دنیای ”  روی آرِن داتیتواند به آن تحقق بخشد و به قول  می

دیگری نه تنها امکان پذیر است، بلکه او در راه است. در یک روز 

 “شنوم. هایش را می ساکت، من حتی صدای نفس

 

 ها: نوشت پی

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

ی نخست قرن بیستم  ی سیاسی در اروپا و امریکا در نیمه گیری فلسفه شکل

http://invla.org/
http://crdl.usg.edu/?Welcome
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 محمد محبی

ی سازمان ملل متحد ) کنوانسیون منع شکنجه 1ی  بر اساس ماده

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

رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطالعات 

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

 “دارد.

چنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم  هم

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

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

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

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

 شود. می

تعریف شکنجه در فقه آزار دادن شدید کسی برای وادار کردن او 

قانون  59به انجام دادن کاری است. در این خصوص در اصل 

  شکنجه   هر گونه”  اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است:

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

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

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

ق.م.ا، هریک از  366ی  مطابق ماده“  شود. می   مجازات   قانون

مقامات و مامورین دولتی که برخالف قانون، آزادی شخصی افراد 

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

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

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

قانون مذکور هریک از مستخدمین و  369ی  چنین ماده هم

را   که متهمی دولتی برای این مامورین قضایی یا غیر قضایی 

مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عالوه بر قصاص 

با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال 

خصوص دستور داده باشد  گردد و چنانچه کسی در این  محکوم می

مذکور محکوم خواهد شد و   فقط دستور دهنده به مجازات حبس

ی اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و  اگر متهم به واسطه

 .آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت

ها و اقدامات  ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان آیین نامه

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

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

 “ها به کلی ممنوع است. مشقت بار در زندان

توان به  ی ناشی از شکنجه نیز می برای جبران خسارت وارده 

استناد کرد  6/2/1582ی یک قانون مسئولیت مدنی مصوب  ماده

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

احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا  ی بی در نتیجه

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

ای وارد نماید که موجب ضرر مادی  برای افراد ایجاد گردیده، لطمه

یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود 

 “باشد. می

 انواع شکنجه  -1

 ی جسمی ی سیاه یا شکنجه شکنجه-1-1

ی جسمی هدف در ابتدا و در بسیاری از موارد به دست  در شکنجه

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

اش  چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ ایدئولوژیک از   گروه

ترین و به تعبیری حتی یگانه  سوی دیگر است. خشونت مهم

 شود. کار گرفته می ابزاری است که جهت این نوع شکنجه  به

های شکنجه جسمی در نقاط مختلف جهان بسیار شبیه به  شیوه

شود به  ها را به طور کلی می ترین این شیوه باشند. رایج یکدیگر می

 :های زیر تقسیم نمود گروه

الف( ایجاد درد: شالق زدن، استفاده از دستبند قپانی، آویزان 
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خود را بر اساس “  من”و گسترده، مدرسه و غیره( قرار دارد و 

کند و  ی نگاهی که دیگران به او دارند تجربه می روابط و در نتیجه

که چنین تجربیات گوناگونی  شناسد. با این وجود برای این می

بتوانند به فرد احساس یگانگی و همین طور ثبات ببخشند بایستی 

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

ی روانی  را عموماً به معنای شکنجه“  ی سفید شکنجه”اصطالح 

برند و دلیلش نیز این است که در این نوع از شکنجه  بکار می

در “  ی سفید شکنجه”ماند. با این حال  اثری بر بدن باقی نمی

شود  های روانی گفته می معنای دقیق ترش به آن دسته از شکنجه

(، sensory deprivationکه با ایجاد محرومیت حسّی )

آورند. عوارض  موجبات اختالل در سیستم ادراک را فراهم می

ی سفید از سلول انفرادی بسیار  روحی کوتاه و دراز مدت شکنجه

 تر است. تر و دراز مدت تر، شدید عمیق

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

شوند  های جسمانی موجب می های پایان ناپذیر و شکنجه بازجویی

های  کار آمدی و عدم پایداری مکانیسم زندانی در اثر نا“  من”تا 

 .دفاعی روان، در هم بشکند

 .کردن و غیره

های طوالنی مدت: محرومیت از خوراک، مواد  ب( محرومیت

خوابی دادن،  آشامیدنی، وسائل نظافت و امکانات درمانی کافی، بی

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

 .غیره

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

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

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

 غیره.

 ی سفید یا شکنجه روانی شکنجه -2-1

هدف اصلی از اعمال شکنجه روانی یا شکنجه سفید ایجاد تغییر 

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

اش در مرکز توجه کارگزاران خشونت قرار  فرد بیش از گروه

توان روان و جسم را به  جایی که نمی گیرد. با این حال از آن می

ی روانی بر جسم و هم  کلی از یکدیگر متمایز نمود، هم شکنجه

 گذارند. شکنجه جسمانی بر روان تاثیر می

های  همان طور که خاطر نشان کردیم یکی از اهداف مهم شیوه

ی روانی،  گوناگون شکنجه

تاثیر گذاشتن بر هویت زندانی 

است. هویت فرد از منظر علوم 

ی  شناسی فرآورده روان

فرآیندی دینامیک است که در 

تمام طول زندگی انسان ادامه 

یابد. بدین ترتیب از منظر  می

“ ذات”این علوم، هویت نه 

شود و نه یکبار  پنداشته می

برای همیشه شکلی ثابت به 

 گیرد. خود می

ی تولد  همان لحظه   آدمی از

های تعاملی  در درون شبکه

  عکس از گالری هیپ -صندلی شکنجه ای  گوناگون )دو خانواده هسته
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های دفاعی دستگاه روانی، کارگزاران  با درهم شکستن مکانیسم

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

 یابند. می

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

ی سفید  وقفه و طوالنی وقتی با شکنجه های بی باشد. بازجویی می

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

سازد. آشکار و یا به تعبیر شکنجه  محتوا و رمز و رازی تهی می

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

پذیرد، شفاف سازی شخصیت  کشیدن محتوای روان صورت می

نامیم. در این حالت بازجو به دنبال به دست  می

از زندانی نیست “  اطالعات نسوخته”آوردن 

ترین،  کوشد تا به درونی بلکه می

ترین  ترین و به بیان نیاوردنی خصوصی

اطالعات درونی در او )از خاطرات دوران 

کودکی و خانوادگی گرفته تا روابط جنسی 

 .مربوط به گذشته( دست یابد

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

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

گردد. شفاف سازی  ای آب شفاف می شخصیت زندانی همانند قطره

شخصیت با از میان بردن رازهای درون که اغلب از ترکیب 

های پایان ناپذیر ممکن  ی سفید، انفرادی و بازجویی شکنجه

شود، در بسیاری از موارد در هویت مرکزی زندانی اختالالت  می

ای که از چنین  های سیاسی کند. نظام شدید و دراز مدت ایجاد می

کنند هدفشان نه به  روشی برای مقابله با مخالفانشان استفاده می

 حرف آوردن زندانی بلکه خاموش کردن ابدی اوست.

 شیوه های شکنجه در طول تاریخ: -2

 ی جسمی یا شکنجه سیاه شیوه های شکنجه -1-2

 الف( شکنجه با بامبوی چینی:

ترین گیاهان در جهان از لحاظ رشد است.   بامبو یکی از سریع

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

ی بامبو نخستین بار توسط  مورخان معتقدند شکنجه به وسیله

ها و سپس در جنگ جهانی دوم توسط ارتش ژاپن صورت   چینی

 گرفته است.

ها را  ی انجام این شکنجه بدین صورت است که نوک بامبو شیوه

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

ها به سرعت رشد کرده و  کنند و قد بامبو ها آویزان می باالی بامبو

کند و  پوست بدن قربانی را شکافته و از میان بدن او رشد می

 دهد. متهم به آرامی و با درد جان می

 ب( قفس آهنی:

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

های تیزی که  ی وحشتناک است. این اتاقک آهنی با میخ افسانه

ترساند تا به  در آن تعبیه شده متهمان را می

آهنی در اواخر  همه چیز اعتراف کنند. قفس

همزمان با نزول تفتیش عقاید  ۴۹قرن 

های کاتولیک به  مذهبی از طرف کلیسا

ی کار این دستگاه به این  وجود آمد. شیوه

صورت است که متهم را داخل این اتاقک 

ی درونی این قفس مجهز  بندند. دیواره آهنی انداخته و در آن را می

کنند و  های کوچکی هستند که بدن قربانی را سوراخ نمی به میخ

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

کند و اگر لجاجت کرده و سکوت اختیار کند از طریق  می

های دو  ها و شمشیر  ها، تیغه ی درون قفس چنگک های ویژه حفره

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

 کنند. می

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

هایی  های این دستگاه میخ میرد. در برخی از مدل خونریزی می

 آورند. ها را از حدقه درمی اند که آن ها تعبیه شده  برای چشم

 ج( گاو نر برنزی:

این دستگاه مرگبار نخستین بار توسط کوپر اسمیت پریلو به 

سفارش حاکم ستمگر سیسیلی فالریسو که عاشق شکنجه و 

ها  های غیر معمول بود ساخته شد که بعد کشتن مردم به راه

 استفاده از این دستگاه توسط یونانیان باستان گسترش پیدا کرد.

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

ی کار این دستگاه به این صورت است که متهم را درون این  شیوه

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

و دیگری، برداشته شده “ من”بیرون، میان 
ای آب  شخصیت زندانی همانند قطره

 گردد. شفاف می
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لگدزدن به متهم کار بسیار آسانی است که ظرف مدت چند روز 

ی انجام این شکنجه به این صورت است  پذیر است. شیوه امکان

بندند و به فیل آموزش دیده  که متهم را روی سطح زمین می

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

هند که سر، دست  د عبرت دیگران و گرفتن اقرار به فیل دستور می

 .و پای متهم را لگد کند

 ای: دنده و( ماشین کشش چرخ

های شکنجه،  ترین دستگاه  ترین و کاربردی  یکی از مخوف

 ۱۲۲ای است. این دستگاه نخستین بار  کشش چرخ دنده ماشین

سال پس از میالد مسیح توسط ویسنته حاکم مستبد زاراگوزای 

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

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

ها نخواهد بود. این دستگاه  شود دیگر قادر به استفاده از آن می

ای در دو  های ویژه متشکل از تخت مخصوصی است که غلطک

بندد.  های متهم را می سینه و زانو سر آن تعبیه شده و توسط طناب 

ها در جهت   ها را بچرخاند طناب  گر غلطک هنگامی که شکنجه

شوند که این امر سبب کشیدگی بدن متهم  مخالف کشیده می

 شود. می

شونده کشیده و بر اثر شدت کشش از  های شکنجه ها و پا  دست

 شوند. مفاصل خود خارج می

 ز( کاشت فلز در بدن:

این شکنجه یکی از 

های شکنجه  ترین راه  عجیب

است که اجرای آن به قرون 

ی  گردد. شیوه وسطی باز می

انجام آن به این صورت است 

که شکاف عمیقی روی پای 

کنند و سپس  متهم ایجاد می

ای فلز که معموالً آغشته  تکه

به نوعی زهر مخصوص است 

درون شکاف قرار داده و آن را 

کردند. زیر گاو مسی آتش  تندیس مسی انداخته و زندانی می

کردند. ساختار دستگاه  افروختند و قربانی را زنده زنده کباب می می

های قربانی از طریق دهان گاو همانند  ای است که فریاد به گونه

 شد. صدای گاو شنیده می

 د( قفس موش صحرایی:

ها توسط رهبر انقالب قرن  این شکنجه از چین باستان بود که بعد

ی اجرای این شکنجه  هلند، دیریک سونو گسترش یافت. شیوه ۴۶

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

های  بندند. سپس یک قفس سنگین پر از موش حالت خوابیده می

دهند. کف  ی زندانی قرار می صحرایی گرسنه را روی شکم یا سینه

ای است که به اندازه مخصوصی قابل باز شدن  قفس دارای دریچه

 است.

های  ای که موش دهند به گونه در باالی قفس زغال داغ قرار می

ها به جنب و جوش افتاده و   صحرایی بر اثر شدت گرمای ذغال

ی مخصوص انتهای قفس راه خود را با  برای فرار از گرما از دریچه

 کنند. گاز گرفتن و دریدن بدن زندانی باز می

 ه( شکنجه و اعدام توسط فیل:

ها در کشور هند و هندوچین مورد استفاده بوده   این شکنجه قرن

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

  عکس از یونیلند -تیز کردن نوک بامبوها برای شکنجه در چین 
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دوزند. بر اثر شدت درد و سوزش متهم بخت برگشته طاقت  می

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

شود و اکثر اوقات در اثر شدت خونریزی جان خود را  خونریزی می

 دهد. از دست می

 ی سر: ح(دستگاه فشار دهنده

تر برای کشیدن اعتراف از متهم بدون  از این دستگاه شکنجه بیش

تواند آن را  گر به آسانی می شود که شکنجه کشتن وی استفاده می

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

ی فلزی  دستگاه به این صورت است که سر متهم را درون کاسه

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

کنند. اگر متهم از  ی شکنجه شونده وارد می زیادی به جمجمه

گر پیچ را چرخانده و فشار زیادی  اعتراف کردن طفره برود شکنجه

ی متهم وارد کرده و آن را از حال عادی  جمجمه  را به استخوان

کند. اگر مجرم اعتراف نکند  خود خارج می

 مرگ دردناکی را خواهد داشت.

 ط( صندلی شکنجه:

ترین   این شیوه از شکنجه یکی از دردناک

 ۴۲۲۲ها است. این صندلی متشکل از   شیوه

میخ کوچک است که قابلیت نفوذ به 

های حیاتی بدن متهم را ندارند. متهم  ارگان

روی این صندلی نشسته و بر اثر شدت درد 

ها    شود. این میخ مجبور به اقرار و اعتراف می

اند که باعث جلوگیری  ای تعبیه شده به گونه

شوند و شخص  از خونریزی سریع متهم می

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

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

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

نشانند و اگر لب به اعتراف نگشود  ی شخص دیگری می شکنجه

کشند تا مهر  کنند و او را نمی خود او را با این دستگاه شکنجه می

 از زبانش باز شود.

 ی سفید شیوه های شکنجه -2-2

 الف( محرومیت حسی:

به مثابه روشی برای شکنجه، نخستین بار توسط سازمان اطالعات 

ی پنجاه  های نخست دهه (، در سالCIAایاالت متحده امریکا )

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

“ محرومیت حسی”ی  یک سری تحقیقات علمی در مورد پدیده

 پرداخت.

شناس  ترین این تحقیقات تحت نظر روان یک گروه از مهم

( در دانشگاه معروف Donald Hebbکانادایی دونالد هب )

( در مونترال کانادا انجام شد. هب در Mc Gill« (مک گیل“

کرد. در این  هایش از دانشجویان داوطلب استفاده می آزمایش

آزمایشات سعی شده بود تا تاثیرات محرومیت حسی بر روان را 

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

مخصوص برای حذف حس شنوایی، از چشم بند برای جلوگیری 

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

کردند و سپس افراد را در  بویایی استفاده می

هایی انفرادی و بدور از هر گونه  درون اتاق

دادند. داوطلبان در  محرک خارجی قرار می

این شرایط تنها پس از مدتی نسبتا کوتاه 

های  )یک الی دو یا سه روز( دچار هذیان

های  آرامی شدید، کاهش قوای عقلی و نا

 گشتند. تحمل ناپذیر می

 ب( تابوت:

روش کار در این مدل ،کاهش محرکات 

بیرونی به همراه ممانعت از حرکت یکی از 

باشد. در این  ای می های چنین شکنجه نمونه

شود،  حالت محرومیت حسی در ابتدا باعث اختالل در حافظه می

نهایت باعث حس گم   کند و در  سپس قدرت تمرکز را مختل می

 .شود گشتگی و از دست دادن مفهوم زمان می

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

psychosisهای شدید،  ( مصنوعی )توهم، هذیان، اضطراب

شود که در بعضی موارد بازگشت  مدام و غیر قابل کنترل( می

ی سفید با ایجاد اختالل در سیستم ادراک به  ناپذیر است. شکنجه

 کند. طور مستقیم به هویت مرکزی و شخصی زندانی حمله می

ترین   این شیوه از شکنجه یکی از دردناک
 ۴۲۲۲ها است. این صندلی متشکل از   شیوه

میخ کوچک است که قابلیت نفوذ به 
های حیاتی بدن متهم را ندارند. متهم  ارگان

روی این صندلی نشسته و بر اثر شدت درد 
ها    شود. این میخ مجبور به اقرار و اعتراف می

اند که باعث جلوگیری  ای تعبیه شده به گونه
شوند و شخص  از خونریزی سریع متهم می

شکنجه شونده تنها بر اثر شدت درد و آن 
هم پس از چندین ساعت و حتی چند روز 

 دهد. جان خود را از دست می
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زدایی؛  شکنجه ناخوشایند هستند؟ زجر، تحقیر، ترور و انسانیت

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

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

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

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

های زیادی در این مورد صادر نموده است. قانون اساسی  قطعنامه

توان گفت  ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می

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

ی روحی و روانی را مورد توجه  هایی دارند )شکنجه شکنجه کاستی

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

اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که  ایران نتوانسته

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

نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه به دست 

 دهند.

 ج( واحد مسکونی:

های  در این روش عالوه بر محرومیت حسی، شامل بازجویی

شوند. در چنین  طوالنی مدت و ضرب و جرح زندانی نیز می

اش، در  شرایطی زندانی به قصد حفظ هویت شخصی و اجتماعی

چه هست  تر میان آن ابتدا تالش دارد تا مرزی هر چه عبور ناپذیر

کوشد تا نه تنها  نمایاند برقرار سازد. او می چه به بازجو می با آن

ترین خصوصیات عادی و فردی  اسرار گروهی بلکه حتی ریز

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

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

 گیرد. مورد بهره برداری قرار می

 تاریخ سخت کشی  -5

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

ی  نوشته عباسقلی غفاری فرد است. مطالعه“  تاریخ سخت کشی”

ی حکومت افشاریه و  این کتاب که انواع شکنجه در دو دوره

کند، بسیار مفید است. جالب اینکه این نوع  قاجاریه را بیان می

بریدن ”گرفته است.  ها در یکی دوقرن اخیر صورت می شکنجه

زنده به گور ”، “پاره پاره کردن”، “سوزانیدن و کباب کردن”، “اندام

خفه ”، “زیر تازیانه و چوب کشتن و خرد کردن سر با گرز”، “کردن

هایی بوده که در  شیوه“ ی بدن زنده زنده گچ گرفتن همه”و “کردن

که ذکر شد،   این کتاب شرح داده شده است. عالوه بر انواع کشتن

در دیگ جوشان انداختن و ”، “"بستن به دم اسب و بستن به درخت

در پوست خام ’، “جوال دوز بر زبان زدن”، “در نمد پیچیدن

تاریخ سخت ”های کتاب  فصل“  گذاشتن؛ زیرپای پیل انداختن

 دهد. را تشکیل می“ کشی

 سخن آخر -1

افکنیم، چیزی جز خشونت  هرقدر به تاریخ بشر نگاهی می

ی حقوق بشری و کامال  بینم. نفی هرگونه شکنجه، یک پدیده نمی

نو و  بدیع است. شکنجه در هر حالتی به لحاظ اخالقی، نادرست 

 که به دالیل اخالقی، باید مطلقاً در قانون ممنوع شود. است و این

پردازان حقوقی باید جزئیات را روشن  گرایان و هم نظریه هم اخالق

های مختلف الگوی  کنند. دالیل زیادی وجود دارند که چرا نمونه



 ی روانی و فقدان اخالق پزشکی شکنجه
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 ساموئل بختیاری

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

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

های مختلف. میزان عذاب شکنجه بستگی دارد به  از حربه

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

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

گردد به آغاز خلقت  به گواه تاریخ، ابتدای تاریخ شکنجه بر می

ها و  های آدمیان با بعضی قوانین و گروه آدمی و آغاز مخالفت

ها و غیره؛ در حقیقت تاریخ شکنجه از داستان  ها و دشمنی دوستی

ها و  ها و اسارتگاه ها و زندان هابیل و قابیل و مشابه آن در جنگ

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

های باستانی و  گرفت، شروع شد. آثار به جا مانده از تمدن می

های پیشین به خوبی بیانگر وجود شکنجه، همزمان با رشد  نوشته

تمدن بشری است. پدران بشر از همان زمان باستان از نبوغ و 

ای برای به کار بردن بهترین و موثرترین  استعداد قابل مالحظه

ترین آالت و  های شکنجه دادن با استفاده از ساده ها و روش شیوه

هایی که در شکنجه کردن دیگران  کردند. آن ها استفاده می تکنیک

شدند،  کردند و از ظرفیت باالیی برخوردار می مهارت پیدا می

ها و تجارب شان را در آینده نیز استفاده  شد که مهارت کوشش می

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

اش را برای شکنجه دادن اختراع  که پریلوس در آتن گاو برنجی

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

 از این که بمیرد او را از گاو بیرون کشیدند.

ها با  شکنجه به وسایل بسیار پیچیده ضرورت ندارد، بعضی روش

ای  شوند و بعضی هم به هیچ وسیله وسایل بسیار کم اجرا می

توان با وسایل بسیار معمولی مثل  ضرورت ندارند و حتی می

های  وسایل خانه و آشپزخانه نیز برای شکنجه دادن به روش

ی حیوانات  هایی چون در معرض حمله مختلف استفاده کرد. شیوه

درنده و وحشی قراردادن در عهد عتیق )روزگار باستان( بسیار 

مروج بوده و از قدمت زیادی برخوردار است. چهار میل کردن، به 

تر معمول  چوب آویختن یا به صلیب کشیدن در قرون وسطی بیش

های آهنی در زیر شعاع  بوده و محبوس ساختن در داخل محفظه

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

اند از  هایی های دیگر مثال شیوه کار گرفته شده است و بعضی 

هایی که به وسایل آماده شده از قبل ضرورت داشتند. با  شکنجه

ای به خود  ی تمدن بشری، انواع شکنجه نیز حاالت تازه توسعه

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

 تر شدند. پیشرفته

شکنجه به تناسب فشارها و خطرات و عواقب نامطلوبی که ایجاد 

شود. آمران شکنجه  کند، سبب بروز حاالت روانی خاصی می می

تر از این ابزار، همواره به دنبال  برای بهره برداری هرچه بیش

های نوین در شکنجه  های نوین و کارآمد بودند. ایجاد روش روش

که  مستلزم همکاری نهادهای قدرت و علم بوده است. در حالی

تر اصحاب دانش کمر همت به خدمت خلق بسته  همواره بیش

ی ارباب قدرت شدند و علم در  ای نیز بنده بودند، در این میان عده

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

ای از همکاری دانشمندان آلمانی و  نازی اطالعات تکان دهنده

های مافوق صوت، گاز عصبی،  رژیم حاکم منتشر شد. راکت

های هدایت شونده، فناوری  هواپیمای مجهز به موتور جت، موشک

های  ی زرهی تنها برخی از فناوری تجسسی و آالت پیشرفته

های نازی، حتی  ها و کارخانه ها، کارگاه بدیعی بود که در آزمایشگاه

ی  یافت. همه ی شکست بودند، توسعه می در زمانی که در آستانه

 این ابزار کشتار، حاصل همکاری علم و قدرت بود.

های ایدئولوژیک مذهبی، برهنه ترین شکل تهاجم به ذات  در نظام
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ی سفید، بازجویی و شرایط بازجویی است.  مسئله در شکنجه

گیرد، یکی استخراج  معموالً بازجویی به دو منظور صورت می

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

 شستشوی مغزی.

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

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

باید در شرایطی قرار گیرد که انسجام تفکرش حفظ شود و 

 اش کاهش یابد. خطاهای ذهنی

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

های سوال مکرر، بحث و جدل، تهدید، تلقین یا مرام آموزی،  روش

گیرد. هدف اصلی این نوع بازجویی،  تشویق، و خشونت صورت می

های زندانی و تشویق او به جایگزینی نظام  تسریع شکستن ارزش

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

یابد، این تضاد در  شود و فقط وقتی فشارها کاهش می ظاهر می

جهت دوست شدن با بازجو به معنی پذیرش سیستم ارزشی 

های طوالنی، خسته کننده با سواالت  اوست. در این بازجویی

های زندانی و  تکراری در مورد یک موضوع و عدم پذیرش گفته

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

چنین، جهت دادن به تضادهای درونی زندانی و تاکید  گیرد. هم می

ی  بر ضعف شخصیتی زندانی. شاید به جرات بتوان گفت شکنجه

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

بایستى به  حقیقت نبایستى انسانى که در گذشته بودید، باشید؛ مى

هاى توتالیتر  ها مى خواهند، تبدیل بشوید. در سیستم انسانى که آن

افتد یا باید به  دگراندیش و دگرباش به محض اینکه به بند مى

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

اند، که هنوز هم به آن  هایى دست پیدا کرده با شکنجه به موفقیت

 شوند. متوسل مى

های اخیر بیش از  ی روانی به عنوان روشی مدرن، در سال شکنجه

ی روانی  پیش مورد توجه صاحبان قدرت قرار گرفته است. شکنجه

ای که از ابزار روانی و راهکارهای  عبارت است از نوع شکنجه

هایی که معموالً برای مداوای افراد مریض به  و روش روانپزشکی

برند، برای شکنجه دادن افراد سالم و عاقل به دالیل  کار می

ترین  شود. این معمولی سیاسی، مذهبی و یا خانوادگی استفاده می

نوع شکنجه برای زندانیان سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق 

تر آن در بخش نظامی ایاالت  و آلمان نازی بود. انواع معتدل

اند مورد  متحده آمریکا در مورد افسرانی که عقاید کمونیستی داشته

ی روانی هنوز هم توسط  گرفته است. البته شکنجه استفاده قرار می

گردد. شاید بتوان گفت  گر اعمال می های سلطه بسیاری از رژیم

نداشتن عوارض جسمانی مانند قطع عضو و سایر نواقص بدنی از 

  ی شکنجه گران به این نوع از شکنجه است. دالیل عالقه

های معمول در این شکنجه معموالً  روش

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 

گردد تا شخص به  شخص استفاده می

گر وادار شود و به آن  قبول هدف شکنجه

نخواهی اعتراف نماید و در -خواهی

گر را برآورده سازد؛  حقیقت هدف شکنجه

  هافینگتن پست عکس ازترین  باشد. مهم نیز شامل این دسته می
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 سفید به مراتب رنج آورتر از شکنجه جسمانی است.

ی پروفسور مینفرد ناواک، گزارشگر خاص سازمان ملل  به گفته

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

حقوق انسانی است چرا که شخصیت و کرامت انسانی به شکل 

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

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

ی ماه با هم در  و علم و صنعت، در عصری که در فتح کره

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

های  دارد؟ زندان دست بر نمی

های سرکوبگر در  شمار رژیم بی

های مخفی و  خاورمیانه و حتی زندان

نیمه مخفی در سرتاسر اروپا و امریکا 

کند که  خود به خود به ما ثابت می

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 

ها درمورد  است. قبول و تعهد دولت

های مختلف منجمله  کنوانسیون

کنوانسیون منع شکنجه تا حدودی 

توانست برای مدتی هر چند نه 

ها  طوالنی این اندیشه را به دولت

ترین اعمال شان را  بدهد که مذموم

دهد و در حد  شکنجه تشکیل می

امکان از آن پرهیز نمایند، در 

های جزایی بین  ی دادگاه اساسنامه

المللی یوگسالوی و رواندا برای اولین بار شکنجه جزء جرایم بین 

 المللی و ضد بشری خوانده شد.

ی  ، جهان دوباره به این پدیده۰۲۲۴سپتامبر  ۴۴پس از حوادث 

های مختلف تحت نام مبارزه  فجیع روی آورده است و به بهانه

های قدرت  علیه تروریسم، شکنجه گران کرامت انسانی را با مشت

سازند. بعضی از این شکنجه گران اعمال وحشتناک ضد  ذلیل می

شمارند که برای جهان  انسانی خویش را اعمالی قانونی نیز می

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

دوالند رامسفلد، وزیر دفاع ایاالت متحده که خود برای هنجارهای 

کند،  ی حقوق بشر بین المللی مرزهایی تعیین می قبول شده

کنیم که چه مجاز است و چه مجاز  ما مشخص می”گوید:  می

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

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

های  یابد. یا این که بعضی از دولت

مسلمان شکنجه را مشروعیت داده 

کنند که  و چنین استنباط می

و “  شکنجه در شریعت رواست”

شکنجه را شامل دستگاه جزایی 

کنند. این در حالی است  خویش می

که کنوانسیون منع شکنجه را نیز 

اند و در کنوانسیون  تصویب نموده

ی دوم صراحت  مذکور در ماده

مطلق وجود دارد و هیچ نوع 

استثنایی ذکر نشده است و استثناء 

پذیرد. پس چطور این  هم نمی

ها از یک طرف به کنوانسیون  دولت

مذکور به عنوان عضو سازمان ملل 

پیوندند و از سوی دیگر  متحد می

گذارند. بر  اصول آن را زیرپا می

اساس قوانین سازمان ملل هیچ 

ای  تواند بهانه موضوعی دینی نمی

برای اعمال شکنجه محسوب گردد. 

ها نه تنها خود باید از شکنجه اجتناب کنند بلکه  که دولت در حالی

ی این شکنجه و اعمال شکنجه آمیز را برکنند و نه تنها  باید ریشه

شهروندان خود را، بلکه شهروندان کشورهای دیگر را که در 

گر تسلیم  های شکنجه بازرسی و بازداشت خویش دارند به کشور

های کالن سعی در  ها با صرف هزینه نکنند. اما در واقعیت دولت

ی پروفسور مینفرد ناواک، گزارشگر خاص  به گفته
شکنجه و بردگی از “سازمان ملل متحد در مورد شکنجه ،

بدترین انواع تخطی حقوق انسانی است چرا که شخصیت و 
اما “ گیرد. کرامت انسانی به شکل مستقیم مورد تجاوز قرار می

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 

اند، هنوز از شکنجه و آزار  ی ماه با هم در رقابت فتح کره
دارد؟  همنوع خود که انسان و بشر است دست بر نمی

های سرکوبگر در خاورمیانه و حتی  شمار رژیم های بی زندان
های مخفی و نیمه مخفی در سرتاسر اروپا و امریکا خود  زندان

کند که شکنجه کماکان وجود دارد.  به خود به ما ثابت می
شاید به جرات بتوان قرن بیستم را همپای قرون وسطی، قرن 
شکنجه خواند. در این قرن، تاریخ، شاهد بدترین انواع شکنجه 

ها درمورد  و اعمال ضد انسانی بوده است. قبول و تعهد دولت
های مختلف منجمله کنوانسیون منع شکنجه تا  کنوانسیون

حدودی توانست برای مدتی هر چند نه طوالنی این اندیشه را 
ترین اعمال شان را شکنجه  ها بدهد که مذموم به دولت

دهد و در حد امکان از آن پرهیز نمایند، در  تشکیل می
های جزایی بین المللی یوگسالوی و رواندا  ی دادگاه اساسنامه

برای اولین بار شکنجه جزء جرایم بین المللی و ضد بشری 
 خوانده شد.
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خدمت علم به شکنجه است. بر اساس پژوهش دیوید 

های موسوم به  حقوقدان آمریکایی، این انجمن در فعالیت هافمن

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

های شکنجه، شاهد اجرایی شدن  انجمن عالوه بر ابداع روش

ها  اند. حضور مؤثر کادر بهداشتی در حین بازجویی ها هم بوده آن

  بسیار دردناک است.

ی بهداشت برای  که پزشکان و سایر فعاالن عرصه با توجه به این

اند، اما با تحریک، مشروعیت  شفای بیماران سوگند یاد کرده

های  بخشی و مشارکت در شکنجه موجب آسیب به اعتماد جایگاه

اند. فعاالن بهداشتی که به  اجتماعی نسبت به پزشکان شده

های  بایست توسط انجمن اند می ی زندانیان کمک کرده شکنجه

پزشکی وادار به پاسخگویی شوند و پاسخگویی برای حفظ اعتماد 

ی پزشکی و برای پایان دادن به شکنجه ضروری است؛  به حرفه

هایی که موجب زخم شدن جسم و ذهن افراد شده و  شکنجه

های شدید، یادآوری  بازماندگان را مجبور به تحمل جراحت

ی  کند. به نوشته های مکرر می خاطرات تحقیر کننده و کابوس

چنین  سایت آنتی وار، سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر هم

خواستار یک تحقیق جامع در جبران جرایم پزشکان خاطی شده 

بایست ضمن پاسخگویی به  است که بر اساس آن مجرمان می

های  اند، با پرداخت غرامت، مراقبت خاطر جرایمی که مرتکب شده

-ی خدمات اجتماعی پزشکی و یا ارائه

های ناشی از  روانی، به جبران خسارت

ی زندانیان، بپردازند. این سازمان  شکنجه

چنین خواستار آن شده که فعاالن  هم

بهداشت که استانداردهای اخالقی و یا 

اند از طریق  قانون را زیر پا گذاشته

های جنایی، ابطال پروانه و لغو  پیگرد

جریمه   ها از جوامع تخصصی، عضویت آن

 شوند.

 منابع: 

 وبسایت رادیو زمانه، آنتی وار و هافینگتن پست

های شکنجه دارند و از هر امکانی نیز  ابداع جدیدترین روش

 استفاده می کنند.

اما در این میان سازمان ملل متحد که در همکاری نزدیک با 

ها قرار دارد، در مورد کشورهایی که ادعای حاکمیت قانون و  دولت

کنند و به عاملین شکنجه  احترام به موازین حقوق بشری می

تواند این  شوند چه تصمیمی اتخاذ نموده و چگونه می تبدیل می

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

چه به خوبی روشن است این  رسد. اما آن کمی دشوار به نظر می

است که اعمال شکنجه از سوی کشورهای دموکراتیک و 

کند که شکنجه و  مردمساالر، حکومت دیکتاتوری را تشویق می

  تری اعمال کنند. خشونت را با شدت بیش

ها مبنی بر همکاری پزشکان و روانپزشکان به  انتشار برخی گزارش

منظور تحمیل حداکثر فشار روحی و جسمی به زندانیان، بیانگر 

ی همکاری علم و صاحبان قدرت است. بر اساس این  عمق فاجعه

ها، پزشکان و روانپزشکان با طراحی، اجرا و قانونی جلوه  گزارش

آمیزی که در سراسر دنیا مورد  خشونت  ی های شکنجه دادن روش

استفاده قرار گرفته، تخلفی را مرتکب شدند که وسعت نقض 

تر از تمامی  حقوق بشر و خیانت به اخالق پزشکی در آن بزرگ

شناسی  ی انجمن روان موارد مشابه پیشین است. همکاری گسترده

ای از  های متمادی با پنتاگون، نمونه ( طی سالAPAآمریکا )

  عکس از دیلی میل



 نژاد معرفی مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه؛ در گفتگو با عزت مصلی

52شماره   
 شهریور
1394 

ی ویژه
پرونده 

 
ی او

ی ان ج
 معر ف

 گفتگو از سیاوش خرمگاه

29 

نژاد، به عنوان اولین سوال لطفاً شرح  آقای مصلی

کوتاهی از مرکز کانادایی قربانیان شکنجه که 

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

 دهید. 

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

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

پزشکان با همکاری  وکال، فعالین حقوق بشر، پزشکان و روان

 1866یکدیگر و برای کمک به قربانیان کودتای شیلی در سال 

 مرکز کانادایی قربانیان شکنجه را تاسیس کردند.

کشی  کار این مرکز این است که به قربانیان شکنجه، جنگ، نسل

و جنایت علیه بشریت کمک کند که بتوانند قدرت مقابله با 

شان  هایی را که علیه پیامدهای شکنجه و جنگ و تمام آن شقاوت

 شده، به دست آورند. انجام 

تاکنون چه تعداد افراد و اکثراً از چه کشورهایی به مرکز 

 کنند؟  شما مراجعه می

مراجعه  22666شده، ما به  که این مرکز تاسیس  1866از سال 

 کشور کمک کردیم. 150کننده از 

کنندگانتان در   آیا آماری در خصوص کشورهای مراجعه

 در اختیار دارید؟ 2611سال 

ترین افرادی که به ما مراجعه کردند از عراق  بیش 2611در سال 

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

چنین افرادی از  شمال افریقا مراجعه کنندگان بسیاری داشتیم. هم

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

کشورهای امریکای جنوبی و کشورهای امریکای التین مانند حتی 

 برزیل به ما مراجعه کردند.

کنند، چه میزان از  ایرانیانی که به این مرکز مراجعه می

شوند و اکثراً از چه  مراجعه کنندگان شما را شامل می

 تجربیانی در رنج هستند؟

توانم  ایرانی را دیدیم و در واقع می 266ما در سال گذشته حدود 

 درصد مراجعین ما ایرانی هستند. 6تا  3بگویم بین 

های جسمی وحشتناکی اعم از  متاسفانه در ایران هم شکنجه

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

های روحی بسیاری مثل تهدید، در سلول  دارد و هم شکنجه

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

چنین متاسفانه موارد زیادی از تجاوز جنسی داشتیم.  رایج است. هم

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

های جمهوری  حتی در مواردی تجاوز جنسی علیه مردان در زندان

 اسالمی ایران داشتیم.

ی فیزیکی آثار جبران ناپذیرتری را  از دید شما، شکنجه

ها و  گر سیاست نژاد، تحلیل گفتگوی پیش رو با دکتر عزت مصلی

گر مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه ) پژوهش

The Canadian Centre for Victims of Torture 

“CCVT”چنین عوامل  (، در رابطه با معرفی این مرکز و هم

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

 شکنجه، صورت گرفته است.

که آثار  نژاد در گفتگو با خط صلح ضمن تاکید بر این عزت مصلی

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

توانیم بکنیم این است که  تنها کاری که می”گوید:  ماند، می می

ی رفتار و دیدگاهش  قدرت مقاومت فرد را باال ببریم و شیوه

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

کنیم که فرد بتواند خودش به عنوان دکتر خودش و به عنوان  می

ی خود را  تواند به خودش کمک کند، قدرت مقابله کسی که می

 “باال ببرد.
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کنند،  کانادا، ارائه دهیم و فقط به کسانی که به ما مراجعه می

جا و جزو یاری  توانیم خدمت ارائه دهیم. ولی اگر کسی در این می

اش در خارج از ایران  جویان ما باشد و مثالً یکی از اعضای خانواده

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

توانیم نامه نگاری بکنیم. یا اگر حتی  می

اش در  کسی یکی از اعضای خانواده

های جمهوری اسالمی باشد، ما  زندان

توانیم به مقامات دولتی کانادا، به  می

های بین المللی و مقامات ایرانی  سازمان

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 

 کند! کسی به حرف ما توجه نمی

ها نیست. کار دیگری هم  البته این کار ما هم فقط در مورد ایرانی

ماه یک بار  0ای است که هر  دهیم، مربوط به نشریه که انجام می

مان در مورد  ی تحقیقات کنیم. در این نشریه، نتیجه منتشر می

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

کنیم که همه  شکنجه و حقوق بین الملل ضد شکنجه را منتشر می

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

 ی روحی و سفید؟ برای قربانی در پی خواهد داشت و یا شکنجه

ی روحی در ارتباط تنگاتنگ با هم  ی جسمی و شکنجه شکنجه

ی جسمی  ی روحی همواره همراه با شکنجه قرار دارند و شکنجه

ی روحی و چه  ترتیب چه شکنجه این  است و برعکس. به 

ی جسمی آثاری به جای  شکنجه

گذارد که تا آخر عمر با افراد همراه  می

که یک تیم مجهز  است و ما با وجود این

پزشکی اعم از روان پزشک، روانشناس و 

پزشک عمومی داریم و یا با تعداد زیادی 

از پزشکان خارج از مرکز خودمان در 

ارتباط هستیم و البته خود ما که به 

عنوان کارشناس در رابطه با درمان 

دهیم؛ اما هرگز ادعا  روحی مشاوره می

کنیم که یک فرمول مشخص وجود  نمی

 برد. دارد که آثار و عواقب شکنجه را از بین می

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

توانیم بکنیم این است که قدرت  ماند و تنها کاری که می می

ی رفتار و دیدگاهش نسبت به  مقاومت فرد را باال ببریم و شیوه

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

تواند  بتواند خودش به عنوان دکتر خودش و به عنوان کسی که می

ی خود  به خودش کمک کند، قدرت مقابله

را باال ببرد. تمام کاری که ما انجام 

 دهیم این است... می

آیا شما خدمات آنالین هم ارائه 

دهید تا مثالً افرادی که در  می

کنند و در زندان و تحت  ایران زندگی می

شکنجه بودند هم بتوانند از آن استفاده 

کنند و یا فقط مراجعان حضوری را 

 پذیرید؟ می

نه؛ متاسفانه ما این قدرت را نداریم که 

بتوانیم خدماتمان را خارج از استان انتاریو 

 او
ی

 ج
ان

ی 
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  عکس از شهروند تورنتو

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

توانیم بکنیم  ماند و تنها کاری که می با فرد باقی می

این است که قدرت مقاومت فرد را باال ببریم و 

ی رفتار و دیدگاهش نسبت به زندگی را به  شیوه

کنیم که  تدریج عوض کنیم. در واقع ما تالش می

فرد بتواند خودش به عنوان دکتر خودش و به عنوان 

تواند به خودش کمک کند، قدرت  کسی که می

ی خود را باال ببرد. تمام کاری که ما انجام  مقابله

 دهیم این است... می
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 کنند.

های دیگر هم در ارتباط  که با سازمان ملل و سازمان ضمن این

کنیم و  هستیم و هر زمان که الزم باشد در جلساتشان شرکت می

کشی و جنایت  از حقوق شکنجه دیدگان و قربانیان جنگ، نسل

 کنیم.  علیه بشریت دفاع می

با توجه به تجربیات و مشاهدات خودتان، آیا افرادی که 

در ایران و تحت شکنجه بودند، پس از آزادی شانسی 

 دارند که به حالت قبلی یا طبیعی باز گردند؟

توانند به  کنند، می درصد از افرادی که به ما مراجعه می 3ببنید، 

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

ی خودشان را به یک چیز بسیار سازنده  ی شکنجه حتی تجربه

کنند. مثالً از میان افرادی که به خود بنده مراجعه  تبدیل می

شناسم که در حال حاضر پزشک متخصص  کردند، فردی را می

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

ها  شوند که اصطالحاً به آن اختالالت جبران ناپذیر روانی می

گوییم و در واقع درمانپذیر نیستنند و شرایطشان عوض  پارانوید می

درصد دیگر هم به خدمات مختلف در سطوح  86شود.  نمی

 ها کمک شود. مختلف نیاز دارند که باید همواره به آن

طور که خدمتتان عرض کردم، به قدرت  تمامی این مسائل، همان

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

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

 کند و شرایط جسمی فرد نیز مرتبط است. می

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

مراکزی چون مرکز کانادایی  حمایت از قربانیان 

 کنند؟  دیدگان کمک می شکنجه، به درمان شکنجه

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

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

کشور  36شوند، در  در این کشورها افراد به مرگ هم محکوم می

کشور جهان، از جمله  6کنند و در  جهان کودکان را شکنجه می

کنند. حتی در  ایران، مجازات مرگ را علیه کودک اعمال می

کشورهایی که به قولی کشورهای صنعتی پیشرفته هم هستند، به 

 نوعی شکنجه وجود دارد. 

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

ها و دومین سازمان نمونه در  شمالی، یکی از نیرومندترین سازمان

جهان است. در دانمارک نیز یک سازمان بسیار نیرومندی وجود 

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

ی درمان  روان شناسانی هستنند و یا پزشکان عمومی که در حوزه

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

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

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

اش باشد پس به  گر آن شکنجه بیند، برایش تداعی چیزی که می

درمان همه جانبه و جامع احتیاج دارد و نه تنها بایستی از نظر 

پزشکی به او کمک شود بلکه باید کار، 

ی مناسب و دوست مناسب داشته  خانه

طور اگر در کشوری غیر از  باشد و همین

کند، زبان  کشور مادری خودش زندگی می

جا را بداند تا بتواند با جامعه ارتباط  آن

 برقرار کند. 

کند که تمام این  مرکز ما تالش می

هایی در  خدمات را ارائه بدهد ولی سازمان

سطح جهان که چنین درمان همه 

ای انجام بدهند، کم هستند؛ البته  جانبه

مثالً در ویکتوریا در استرالیا هم یک 

ی او
ی ان ج

 معر ف
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هایشان را  اند و خانواده افرادی هستند که از کشورشان فرار کرده

اند دچار اختالالت شدید روانی  جا که آمده اند و به این جا گذاشته

کنیم،  شوند. یکی از کارهایی که ما در راستای آن تالش می می

هایشان برگردند. مثالً در بین  این است که این افراد به خانواده

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

اتفاقات تاثیرات بسیار مخربی بر   فرزندشان ناپدید شده است و این

گذارد. تقویت خانواده که در واقع  ایجاد ارتباط بین  ها می روح آدم

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

است. هر روانپزشک و روان شناسی که به 

کند اولین کاری  قربانیان شکنجه کمک می

که به آن توجه دارد این است که زندگی 

 سالم خانوادگی برای فرد فراهم کند.

ی خاصی مد  در پایان اگر نکته

 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 

ی مهم دیگر این است  مبارزه شود. مسئله

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

اش و تمام اعضای  شود، بلکه علیه عضو عضوِ خانواده اعدام می

شود. مجازات اعدام علیه هرکس و به خاطر هر  جامعه اعمال می

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

که دولت آن، برای اولین گام، مجازات اعدام  نخواهد دید مگر این

 و شکنجه را لغو کند...

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

کند ولی حتی در کانادا غیر  سازمانی وجود دارد که چنین کاری می

از مرکز ما، جای دیگری را نداریم که این کار را انجام بدهد چرا 

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

 طلبد. انسانی زیادی را می

به نظر شما، نقش خانواده و جامعه در بهبود بخشیدن 

 به شرایط بحرانی فرد آسیب دیده چیست؟

نقش خانواده بسیار بسیار مهم است. کاری که شکنجه گران 

اندازند و  کنند، این است که قربانیان را در سلول انفرادی می می

ها را از هر گونه ارتباط با خانواده محروم  آن

کنند و حتی بعد از آزادی، ایشان را از  می

هایشان جدا و به تنهایی محکوم  خانواده

کنند. تنهایی چیز بسیار وحشتناکی است  می

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 

هد که  شود. همین مسئله نشان می می

داشتن خانواده و ارتباط با خانواده تا چه حد 

 تواند مفید باشد. می

ای برای درمان  ولی اگه بخواهم روی مسئله

ی مهم این است که احساس  بیمار شکنجه دیده تاکید کنم، مسئله

ی  دار است و به آن عشق بورزد. بر پایه کند زندگی برایش معنی

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

بخشد. حتی زمانی که فرد زیر مجازات  زندگی انسان، معنی نمی

اش را دارد، عشق و شور  بیند که حمایت خانواده اعدام است و می

 تواند مقاومت کند.  جوشد و می زندگی در او می

کنند،  اما متاسفانه بسیاری از کسانی که به مرکز ما مراجعه می
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ای برای درمان  ولی اگه بخواهم روی مسئله

ی مهم  بیمار شکنجه دیده تاکید کنم، مسئله

این است که احساس کند زندگی برایش 

ی  دار است و به آن عشق بورزد. بر پایه معنی

چنین تعریفی، باید تاکید کرد که هیچ چیزی 

بیش از خانواده به زندگی انسان، معنی 

بخشد. حتی زمانی که فرد زیر مجازات  نمی

اش  بیند که حمایت خانواده اعدام است و می

جوشد  را دارد، عشق و شور زندگی در او می

 تواند مقاومت کند. و می



 تغییر ناپذیری حقیقت با خیانت واژه
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 حسین رئیسی

شکنجه یکی از دستاوردهای ننگین بشری است که به دلیل قرار 

ی اجتماع همواره و به  گرفتن بین مناسبات قدرت حاکم و بدنه

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

تر باشد، کارآمدی شکنجه  تر و متزلزل تر، غیر مردمی حاکم فاسد

 تر خواهد بود. برای آن با ارزش

به دلیل ماهیت غیر اخالقی و متعارض 

بودن هر نوع آزار قربانی با کرامت و شان 

انسانی او از یک طرف و غیر قابل سلب 

بودن شان و جایگاه انسانی افراد ولو افراد 

تبهکار و یا مجرم، اعمال آن به هر 

ای مطلقاً ممنوع است. رواج شکنجه  درجه

ولو نسبت به مجرم و یا جنایتکار، تنها 

دهد. بدین  جایگاه تبهکاری را تغییر می

معنی که هیچ امر اخالقی و مشروعی را با 

عمل نامشروع)شکنجه( به هیچ وجه 

توان صورت قانونی، اخالقی و مقبول  نمی

گر تبهکاری  بخشید؛ اینجاست که شکنجه

است که در خدمت اهداف ایدئولوژیک و یا 

کند  گیرد. تفاوت نمی ای خود قرار می حرفه

رسد و یا با اعدام  با توسل به ترس و یا ارعاب به مقصود خود می

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

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

چنین در پیشگاه شان و منزلت  و در ادبیات حقوقی و اخالقی هم

 برابر انسانی همگان فاقد ارزش است.

شکنجه در ادبیات حقوقی به اشکال مختلف ایجاد درد و رنج در 

گردد که به منظور کسب  قربانی و یا اطرافیان آن اطالق می

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

سازند. کنوانسیون منع  جسم و یا اخالق او و یا اطرافیانش وارد می

های بیرحمانه، غیر انسانی یا  شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  1891تحقیر کننده مصوب 

هر عمل ”نماید:  ی اول خود شکنجه را چنین تعریف می ماده

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 

چنین( مجازات فردی به  شود، شکنجه نام دارد. )هم اعمال می

عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام 

رود که انجام  داده است و یا احتمال می

دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض 

از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این 

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

رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا 

هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه 

 “شود. تلقی می

بر اساس این کنوانسیون و تفاسیری که از 

ی سازمان ملل به عمل آمده  آن به وسیله

ی حاالت  است، ممنوعیت شکنجه در همه

ی افراد مظنون به ارتکاب  نسبت به همه

مطلقاً ”به جرم و یا به عنوان مجازات 

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

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

و برای “  گردد ی حقوق بشر بین الملل محسوب می قواعد آمره”

ی دیوان  ی کشورها رعایت آن ضروری است. در اساسنامه همه

کیفری بین المللی نیز به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته 

 اساسنامه رم(   6ی  شود.) ماده می

با ممنوعیت صریح و همیشگی شکنجه به اشکال 

مختلف آن،  امروز گاهی در مصاف شکنجه گران و 

برخی قربانیان، واژگان در خدمت جالد است. 

شکنجه برای بر مال کردن اطالعات مهم سزاوار و 

شود و خرابکار بودن قربانی )به  پسندیده اعالم می

تصور جالد و یا مورخ( سند اخالقی و حقوقی به 

دهد. در حالیکه واژگان گاهی  گر می دست شکنجه

کنند اما حقیقت با خیانت واژه تغییر  خیانت می

کند. ماهیت شکنجه در عصر امنیت و در  نمی

 شرایط بحران غیر اخالقی و یکسان است.
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ساختاری با توسل به مصالح و امنیت و یا با استفاده از 

های به ظاهر قانونی و یا الهی به هیچ عنوان جایگاه  مجازات

گر  تبهکاری شکنجه گران را تغییر نخواهد داد، حتی اگر شکنجه

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

کند پزشک است که چشم بر شکنجه  تبهکارست. تفاوت نمی

کند یا برای  بندد و فرضاً چشمی به عنوان قصاص نابینا می می

آیند؛ همه و  ها به صدا در می ها و شالق مهار یک بمب گذار، کابل

ی قدرت،  همه چه در قدرت غالب و چه در شرایط مغلوب و واداده

 مسئولِ رفتار خود هستند و باید پاسخگو باشند.

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

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

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

 ی انسانی همگان است.  چشم بستن بر حقوق اولیه

با ممنوعیت صریح و همیشگی شکنجه به اشکال مختلف آن،  

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

خدمت جالد است. شکنجه برای بر مال کردن اطالعات مهم 

شود و خرابکار بودن قربانی )به تصور  سزاوار و پسندیده اعالم می

گر  جالد و یا مورخ( سند اخالقی و حقوقی به دست شکنجه

کنند اما حقیقت با  دهد. در حالیکه واژگان گاهی خیانت می می

کند. ماهیت شکنجه در عصر امنیت و در  خیانت واژه تغییر نمی

 شرایط بحران غیر اخالقی و یکسان است. 

گاه به رفع بحران و یا  خالقیت شکنجه گران با توسل به زور هیچ

که چنین اتفاقی  تامین مصالح عمومی منجر نشده است؛ ولو این

تواند بر مبنای یک امر فاسد اعتبار تامین مصالح عمومی  نیز نمی

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

گر است. دادن مشروعیت به چنین  طالب شکنجه و حامی شکنجه

   عکس تزئینی و مربوط به موزه ی عبرت است



 منع و یا جواز شکنجه در فقه و قانون
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 حسن فرشتیان 

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

باشد، شایسته  به این که حقوق ایران برگرفته از فقه اسالمی می

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

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

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

ی عیسی مسیح  شدند، شکنجه خویش تا سرحد مرگ شکنجه می

ی ایمان آورندگان به پیامبر اسالم، از  و حواریون او و شکنجه

رغم ثبت این  های بارز شکنجه در دوران کهن بود. اما علی نمونه

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

ها در  فصل مستقلی مورد بررسی قرار گرفته نشده؛ زیرا شکنجه

شده است. لذا در ابتدا  های دیگری اِعمال می قالب و چارچوب

های  حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسالمی با توجه به انگیزه”

منع ”کنیم. سپس در بخش دوم به  بررسی می“  متفاوت آن

 پردازیم. می“ شکنجه در قوانین مدون ایران

 های متفاوت آن بررسی فقهی شکنجه با توجه به انگیزه

های  که از دیرباز، شکنجه، در قالب و چارچوب با توجه به این

شده است، برخی از  های مختلفی اِعمال می متفاوت و با انگیزه

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

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

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

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

های مختلفی با عناوین ذیل، بحث شکنجه مطرح  الشیعه، در باب

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

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

 غیره

های بحث شکنجه در فقه، ناشی از  پراکندگی منابع و سرفصل

توجهی پیام آور و شارع و مفسران نخستین دین نسبت به این  بی

چنان که در سطور پسین مشاهده خواهیم  پدیده نبود، بلکه هم

ها را به مصادیق شکنجه نشان داد.  ترین حساسیت کرد، شرع بیش

های شکنجه بود  به عبارتی دیگر، مقابله و مبارزه شرع با مصداق

ها و عناوین دیگری در نهادهای عرفی آن دوران  که تحت نام

جاخوش کرده بودند و به عنوان یک سنت عرفی جایز شمرده 

، “مثله کردن”های آن دوران، با عناوینی مثل  شدند. شکنجه می

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

ی شکنجه،  همین دلیل برای بررسی نظر فقهی اسالم در زمینه

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

 آن ابواب مورد مطالعه قرار داد.

ی ما،  رسد که شکنجه در دوران کهن و در زمانه به نظر می

شکنجه ”ی زیر انجام شود:  تواند به یکی از دالیل پنج گانه می

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

شکنجه ”و “  ی تبعیض گرایانه شکنجه”، “و اجبار به انجام عمل

 “. جهت انتقام گیری

ها و رفتارهای  ی اول معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ماده

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

ی  در این معاهده واژه”کند:  چنین تعریف می شکنجه را این

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

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

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

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

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

ی دیگری بر مبنای  یا بر شخص ثالث انجام شود، یا با هر انگیزه

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

ی دولتی یا هر فرد رسمی، با به  رنجی از سوی یک مقام و نماینده
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 شکنجه، وی را رها کرده و شاهد فاجعه و کشتار باشیم.

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

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

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

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

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

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

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

های  که احتماالً چند نفر از شخصیت مورد توجه قرار گیرد مثل این

ها از  دانیم این اند و دو سه نفر هستند که می برجسته را ربوده

ها بزنند ممکن است  ربایندگان اطالع دارند و اگر چند سیلی به آن

 “کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟

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

توانند آن اطالعات را بدست  هایی دارد که بدون آن هم می راه

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

ی استاد  گوید؛ مثالً در واقعه طوری به او بدهند، مطلب را می  این

شناسد که احتماالً ضارب چه کسی هست  مطهری یک فردی می

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

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

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

از ذات اجرای این احکام و چه به صورت موردی ناشی از آن باشد، 

 “شود. نمی

ی فوق، در تعریف شکنجه، به چهار نوع شکنجه صراحت دارد  ماده

کند. به نظر می رسد،  ی پنجم را در تعریف ذکر نمی ولی شکنجه

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

ی فردی خارج شده است و قربانیان به  ها از جنبه معاصر، مجازات

ی تنبیهی به  ها جنبه پردازند، بلکه مجازات انتقام از مجرمان نمی

هاست، بنابر این  ی حاکمیت نیز وظیفه“  تنبیه”خود گرفته است و 

“ ی تنبیهی شکنجه”تواند در ذیل  می“  ی انتقام گیری شکنجه”

 جای داده شود.

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

 پردازیم. ی فوق، می های پنج گانه انگیزه

 شکنجه برای اعتراف گیری -1

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

برای دولتمردان و سیاستمداران، کاری وسوسه کننده بوده است. 

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

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 

جا  دهد. این مربوطه قرار نمی

م یا یگیر بین دو واقعه قرار می

با ایجاد فشار و شکنجه دادن، 

از این فرد مطلع اطالعاتی به 

دست آورده شود و جلوی 

فاجعه گرفته شود و یا این که 

با رعایت اصل ممنوعیت 
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جایگاه ریاست مجلس، قاطعانه جلوی بازگذاشته شدن راه قانونی 

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

 “هست.

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

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

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

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

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

ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ  ترین جرم بزرگ

شود. پس این راه  ی افراد منتهی می کردن همه

را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد 

سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، 

 “تر است. جامعه سالم

ای کلیدی پاسخ  آیت اهلل منتظری، با جمله

اگر گناهکاری آزاد شود ”نهایی را بیان داشت: 

 (1)“بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.

فقه با بی اعتبار کردن اقرارهای ناشی از 

شکنجه، گام بلندی برای جلوگیری از این نوع 

های  در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرطها برداشت.  شکنجه

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

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

 (2)برد. بین می

بیکار ننشستند و راه “ ی اقرارگیری شکنجه با انگیزه”البته موافقان 

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

ی متهمان را رنگ و لعابی مشروع بخشیدند. آیت اهلل  شکنجه

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

ی صالحه ثابت شده باشد، نه  است، یعنی جرمی که در محکمه

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

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

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

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

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

کسی که هنگام ”کند:  که ایشان نیز از حضرت علی نقل می

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

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

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

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

تعزیر متهم و ”کند  کشیدن متهمان در اسالم، نتیجه گیری می

ی وی به مجرد احتمال، مشکل است و ترتیب اثر دادن به  شکنجه

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

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

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 

بدون تردید اعتراف با “(6)“بی ارزش است.

شکنجه و فشار، شرعاً در محاکم شرعی اعتبار 

های فکری  ایشان یکی از تفاوت (9)“ندارد.

خویش با آیت اهلل خمینی را در همین نکته 

اما تفاوت دیدگاه من با ایشان ”کند:  یادآوری می

در این است که اعترافات پخش شده را که در 

شرایط زندان و شرایط فشار روحی و جسمی گرفته شده است 

 (8)“شرعاً قابل استفاده نمی دانم...

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

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

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

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

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

بر   متوقف  شود: اگر بقای اسالم  گفته  چه چنان”شکنجه نیست: 

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

افراد   تعذیب  آن  ی مقدمات از جمله  که  ضوابط  با این  که  اسالمی

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

خدا نخواهد   یابد، مورد نظر رسول  دهد بخواهد قوام می  شکنجه

 (11)“بود.

 شکنجه برای تنبیه و مجازات -2

فقه با بی اعتبار کردن اقرارهای ناشی 
از شکنجه، گام بلندی برای جلوگیری از 

در فقه ها برداشت.  این نوع شکنجه
های  اولین شرط اقرار غیر از شرط

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

، بیّنه بودن و  هرگونه اجبار بر اقرار
برد. حجت بودن آن را از بین می  
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ی هر انسانی  شکنجه است، زیرا اوالً سایر روایات، ایذاء و شکنجه

کند و ثانیاً، چون مخاطبین گفتار پیامبر اسالم، مسلمانان  را منع می

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

اند و بایستی  کند تا یادشان بیاورد که مسلمان شده خطاب می

 هماهنگ و تسلیم فرامین حقیقت جهان هستی باشند.

های دینی، اذیت و آزار دیگران  چنانچه مالحظه شد در آموزش

ها، بلکه آزار  قبیح و ناپسند شمرده است. نه تنها آزار انسان

حیوانات نیز کاری غیر اخالقی محسوب شده و دینداران از آن 

اند. دستوراتی از قبیل ممنوعیت کشیدن پای گوسفندان  نهی شده

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

شود، ممنوعیت پوست کندن  حیوان و سخت جان دادن وی می

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

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

 شمارد. شکنجه را حتی نسبت به حیوانات زشت می

 شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل -5

های رایج  اجبار دیگران به انجام کاری، یکی دیگر از انگیزه

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

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

ها کیستند؟ پاسخ شنید  اند تا شکنجه شوند، پرسید این نگاه داشته

که اینان جزیه )مالیات( خویش 

اند و شکنجه  را نپرداخته

شوند تا مالیاتشان را  می

بپردازند. خلیفه دستور داد که 

آنان را آزاد نمایند و گفت از 

مردم را شکنجه ”پیامبر شنیدم: 

نکنید، همانا کسانی که مردم را 

دهند، خداوند  در دنیا عذاب می

در روز قیامت آنان را عذاب 

 (19)“خواهند کرد.

یکی از کارگزاران خلیفه عمر 

بن عبدالعزیز به وی نوشت که 

های شکنجه، تنبیه و مجازات است. روایات  یکی دیگر از انگیزه

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

 شده است. 

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

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

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

ای بزند، خداوند نیز او را با  اگر شخصی دیگری را تازیانه”کند :  می

 (15)“ای از آتش خواهد زد. تازیانه

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

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

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

دهند،  کسانی که مردم را در دنیا عذاب می”، “دهد وی را عذاب می

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

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

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

ترین مردم نزد خداوند  مبغوض”پیامبر اسالم تاکید داشت که 

کند  کند )برهنه می کسی است که مسلمانی را به ناحق برهنه می

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

است ولی بدون تردید منظور قباحت مطلق “  مسلمان”ی  شکنجه
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که فشار و عذابی  پردازند مگر این برخی مردم خراج )مالیات( نمی

من از تو در شگفتم که از ”دهد که  ها باشد، خلیفه پاسخ می بر آن

خواهی، گویا من سپری برای تو  ی مردم را می ی شکنجه من اجازه

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

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

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

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

 (18)“را به شما بیاموزند.

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

شود که امر حقی در  کند و مانع می از ادای شهادت خودداری می

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

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

به هنگام بررسی و تصویب اصل منع 

(، در 59شکنجه در قانونی اساسی )اصل 

مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیت اهلل 

سبحانی، در مورد منع شکنجه در رابطه با 

اگر ”گوید:  ، می“اجبار شخص به شهادت”

اجبار شخص به «ی  مقصود از جمله

مقصود تحمل شهادت است  ،«شهادت

ای شدن[ به طور  ]شاهد وقوع قضیه

مسلم تحمل شهادت واجب نیست و اگر 

مقصود، اداء شهادت در محکمه است به 

طور که  طور مسلم اداء شهادت در محکمه واجب است؛ همان

والیأب «فرماید  و نیز می «وال تکتمواالشهادة...» فرماید قرآن می

رساند که ادای شهادت در  و این آیات می «الشهداء اذا ما دعوا...

تواند شاهد را برای ادای  محکمه واجب است و حاکم اسالم می

ترسد و ادای شهادت  شهادت الزام کند زیرا شاهدی است که می

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

 “ادای شهادت الزام کند.

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

توان اجبار به حضور نمود  موافق بود ولی معتقد بود فقط وی را می

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

ی دیگری است؛ بنابراین هیچ  است و اجبار به ادای شهادت مسئله

شود به آن شخص گفت  شود کرد بلکه فقط می کس را اجبار نمی

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

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

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

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

 ی تبعیض گرایانه شکنجه -1

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

گر  گیرد. در این مورد، شکنجه ی خاصی هستند، انجام می یا طایفه

پندارد؛ لذا آنانی را که پایین تر  ی برتری می خود را از نژاد یا طایفه

داند. اسالم از همان ابتدا، با  پندارد، سزاوار اذیت و آزار می می

ی  هرگونه تبعیضی مخالفت کرد. داعیه

جهانی بودن اسالم کمک شایانی 

های تبعیض  کرد تا مسلمانان از شیوه می

گرایانه اجتناب کنند. قرآن برای 

ی تبعیض، در آیات  جلوگیری از روحیه

های گوناگونی، به  متعددی و با شیوه

ها تصریح کرده است. در  برابری انسان

برخی آیات یادآوری کرده است که 

)“خداوند شما را از نفس واحدی آفرید.”

خدا شما ”گاهی اشاره شده است که  (21

و گاه  (22)،“را از منشاء واحدی آفرید

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

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

های  تفاوت”کند که  قرآن تصریح می (25)“شناسایى متقابل کنید.

که  نه این (21)“ها و آیات خداوند است ها، نشانه زبان و رنگ انسان

 باشند.“ تبعیض”موجب و سببی برای ایجاد 

پیامبر اسالم اصرار داشت تا به پیروان خویش بفهماند و بقبوالند 

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

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

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

گاهی شکنجه فقط به دلیل تحقیر دیگرانی 
ی خاصی هستند،  که از نژاد یا مذهب و یا طایفه

گر خود را از نژاد  گیرد. در این مورد، شکنجه انجام می
پندارد؛ لذا آنانی را که پایین تر  ی برتری می یا طایفه

داند. اسالم از همان  پندارد، سزاوار اذیت و آزار می می
ی  ابتدا، با هرگونه تبعیضی مخالفت کرد. داعیه

کرد تا  جهانی بودن اسالم کمک شایانی می
های تبعیض گرایانه اجتناب کنند.  مسلمانان از شیوه

ی تبعیض، در آیات  قرآن برای جلوگیری از روحیه
ها  های گوناگونی، به برابری انسان متعددی و با شیوه

تصریح کرده است. در برخی آیات یادآوری کرده 
“خداوند شما را از نفس واحدی آفرید.”است که   
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 (28)“مثله کردن سگ هار.

 منع شکنجه در قوانین مدون ایران

های بین المللی گوناگونی، شکنجه به  در مقررات و معاهده

ی باالی این معاهدات،  صراحت ممنوع شده است. در مرتبه

ی جهانی حقوق بشر استناد کرد که به عنوان  توان به اعالمیه می

آور بوده و  المللی، به نظر بسیاری از حقوقدانان، الزام یک پیمان بین

الملل برخوردار است. پیمان دیگری  مفاد آن، از اعتبار حقوق بین

عقد شده است ی بین المللی برای منع شکنجه من نیز در عرصه

ی منع شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای خشن،  معاهده”که 

 شود. ( نامیده می1891)نیویورک “ غیر انسانی و تحقیرآمیز

های بین المللی،  عالوه بر ممنوعیت شکنجه در مقررات و معاهده

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

اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، داللت ضمنی بر این 

ممنوعیت دارد. اما اصل سی و هشتم 

قانون اساسی، به صراحت هرگونه 

هرگونه ”کند:  شکنجه را ممنوع می

شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب 

اطالع ممنوع است اجبار شخص به 

شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و 

چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد 

ارزش و اعتبار است متخلف از این 

 “شود. اصل، طبق قانون مجازات می

اصل ممنوعیت شکنجه را در سایر 

توان یافت. البته این مقررات کامل  قوانین و مقررات داخلی نیز می

ی تعاریف و مصادیق  آل نهایی نیستند و به ویژه در زمینه و ایده

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

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

 شود: مقررات در ذیل اشاره می

های مشروع و حفظ حقوق  قانون احترام به آزادی”

مجلس شورای اسالمی(، ضمن  1595)مصوب “  شهروندی

برشمردن بخشی از حقوق شهروندی و ضمن منع برخی از 

ها را با  ی انسان او، رابطه (20)دانست. برابر می“  های شانه دندانه”

داد که  طلبید و توضیح می آمیز می هم دوستانه و عطوفت

ها، بسان جسمی واحد هستند، از درد یک عضو، اعضای  انسان”

شوند و در درد وی رنج وی  خوابی مبتال می دیگر به تب و بی

 (26)“کنند. همدلی و مشارکت می

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

 کند. بازگو می“ آدم اعضای یکدیگرند

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

رعیت، دو ”نویسد:  سفارش وی به مهربانی و محبت به رعیت، می

)“های بسان تو. گروه هستند یا برادران دینی تو هستند یا آفریده

های ناشی  ی این توصیه ها در راستای پرهیز از خشونت همه (29

 از نگرش تبعیض آمیز است.

 گیری شکنجه جهت انتقام -3

اسالم با قانونمند کردن رسوم اعراب در 

هایی مثل قصاص و  ی مجازات زمینه

دیات، تالش کرد تا انتقام گیری افراد از 

یکدیگر را از امری شخصی به امری 

قانونی تبدیل کند و با قانونمند کردن 

دیه به جای قصاص، هدف را از انتقام، 

های مادی گرایش دهد.  به کاهش رنج

البته در همین زمینه نیز با تشویق به 

بخشش، و با وعده به پاداش الهی، در 

هایی  گیری، گام ی انتقام پاکسازی روحیه

 مثبت برداشت.

گیری رایج و  های انتقام از سویی دیگر با ممنوع کردن برخی شیوه

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

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

ی وداع، به خاندانش توصیه کرد  از ضربت خوردن و در آستانه

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

ای. سپس افزود که از پیامبر خدا شنیدم که  ای در برابر ضربه ضربه

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

های مشروع و حفظ  قانون احترام به آزادی”

مجلس شورای  1595)مصوب “ حقوق شهروندی

اسالمی(، ضمن برشمردن بخشی از حقوق شهروندی 

و ضمن منع برخی از مصادیق شکنجه و اذیت و آزار 

متهمان، در بند نهم به صراحت هرگونه شکنجه را 

منظور   ی متهم به هرگونه شکنجه”کند:  ممنوع می

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

اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی 

 “نخواهد داشت.
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مصادیق شکنجه و اذیت و آزار متهمان، در بند نهم به صراحت 

  ی متهم به هرگونه شکنجه”کند:  هرگونه شکنجه را ممنوع می

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

 “اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

(، 1582قانون مجازات اسالمی )مصوب  108ی  مطابق ماده

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

تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ 

شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم 

 “تحقیق مجدد نماید.

(، در مورد 1563فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )

تقصیرات مقامات و مامورین ”های بازدارنده، به  تعزیرات و مجازات

اختصاص دارد. در این فصل “  دولتی

گذار تالش کرده تا جلوی فشار و  قانون

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 

گردد و چنان چه  سه سال محکوم می

کسی در این خصوص دستور داده باشد 

فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور 

محکوم خواهد شد و اگر متهم به 

ی اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر  واسطه

مجازات آمر قتل را خواهد داشت. )قانون مجازات اسالمی ایران، 

های بازدارنده، فصل دهم:  کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات

 (“369ی  تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، ماده

تر از  چه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت چنان”

مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که 

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 

شود و چنان چه این عمل  فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می

موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم 

گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات  می

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

 (“368ی  )قانون مجازات اسالمی، تعزیرات، ماده

ها و اقدامات تامینی و تربیتی  ی اجرایی سازمان زندان آیین نامه

( 1598با اصالحات  1598ی قضاییه  کشور )مصوب رئیس قوه

ضمن تصریح بر لزوم تشکیل دفتر حمایت از حقوق شهروندی 

زندانیان، یکی از وظایف آن را بررسی و پیگیری نقض حقوق 

، به صراحت  چنین در این نامه کند. هم شهروندی زندانیان بیان می

تندخویی، دشنام، ادای ”اذیت و آزار متهمان ممنوع شده است: 

و  الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان 

های خشن،  محکومان و اعمال تنبیه

ها و  مشقت بار و موهن در موسسه

ی  ها به کلی ممنوع است. )ماده زندان

108“) 

 چکیده و نتیجه گیری

در این نوشتار، از دیدگاه تئوری فقهی و 

مختصراً “  منع و جواز شکنجه”حقوقی، 

که مشاهده شد،  چنان بررسی شد. هم

شکنجه با هر شکل )جسمی یا روحی( و 

ای که انجام شود در اسالم به  با هر انگیزه

صراحت ممنوع شده است. قانون اساسی 

ایران نیز به درستی راه هرگونه شکنجه را 

ها نیز در این  بسته است. سایر قوانین عادی ایران و آئین نامه

کنند؛ هرچند نیاز به  مسیر، به صراحت بر منع شکنجه داللت می

بازخوانی و تکمیل دارند اما در صورت اجرای کامل همین قوانین 

کنونی، گام بزرگی برای جلوگیری از شکنجه برداشته شده است. 

بدون تردید، فاصله میان تئوری و عمل و میان متن قوانین و 

 اجرای آن، بحث دیگری است.

 

 ها: منابع و پانوشت

ها و  ی اجرایی سازمان زندان آیین نامه

اقدامات تامینی و تربیتی کشور )مصوب رئیس 

( ضمن 1598با اصالحات  1598ی قضاییه  قوه

تصریح بر لزوم تشکیل دفتر حمایت از حقوق 

شهروندی زندانیان، یکی از وظایف آن را بررسی و 

پیگیری نقض حقوق شهروندی زندانیان بیان 

، به صراحت اذیت و  چنین در این نامه کند. هم می

تندخویی، دشنام، ”آزار متهمان ممنوع شده است: 

و  ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان 

های خشن، مشقت بار و  محکومان و اعمال تنبیه

ها به کلی ممنوع است.  ها و زندان موهن در موسسه

 (“108ی  )ماده
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 223طهرانی، سید محمد حسین، همان، ص 

مربوط به پخش تلویزیونی اعترافات سید مهدی هاشمی، ر. ک. منتظری،  -8

 .09حسینعلی، انتقاد از خود، ص 

 .  586، ص 2حسینعلی، منتظری، دراسات...، ج  -16

 .223حسینی طهرانی، سید محمد حسین، همان، ص  -11

، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، باب 11ص  18الوسائل ج  -12

 .1تحریم الضرب بغیر حق، حدیث  1

، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، باب 12ص  18الوسائل ج  -15

 .6تحریم الضرب بغیر حق، حدیث  1

، به نقل از منتظری حسینعلی، دراسات...، 123و  121خراج أبی یوسف،  -11

 .360ص  5ج 

، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، باب 11ص  18الوسائل ج  -13

 .5تحریم الضرب بغیر حق، حدیث  1

، أبواب مقدمات الحدود وأحکامها العامة، باب 550، ص 19الوسائل ج  -10

 .1: تحریم ضرب المسلم بغیر حق، وکراهة األدب عند الغضب، حدیث 20

برای مطالعه در مورد دستورات محتسب در امور ذبح ر. ک. منتظری  -16

 296ص  2حسینعلی، دراسات...، ج 

، به نقل از منتظری حسینعلی، دراسات ...، 123و  121خراج أبی یوسف،  -19

 .360ص  5ج 

 .360ص  5. منتظری حسینعلی، دراسات...، ج 188خراج أبی یوسف،  -18

، ر. ک. صورت مشروح مذاکرات 1539ام، سوم مهرماه  ی سی جلسه -26

 . 668مجلس بررسی نهایی ق. ا. ج. ا. ایران، جلد اول، ص 

هُوَ الَّذِی خَلَقَکم مِّن ...».  0ی  زمر، آیه »خَلَقَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ.... ...»  -21

 198ی  اعراف، آیه »نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ و..

 .89ی  ، انعام، آیه»وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ...» -22

یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ »  -25

 .15ی  حجرات، آیه »لِتَعَارَفُوا...

وَمِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکمْ وَأَلْوَانِکمْ إِنَّ فِی »  -21

 .22ی  روم، آیه »ذَلِک لَآیاتٍ لِّلْعَالِمِینَ

 . 199 -196، صص 0الغدیر، ج  -23

، ش 568، ص 1من الیحضره الفقیه ج  »الناس کأسنان المشط سواء»  -20

3689. 

 .1361، حدیث 1میزان الحکمه، ج  -26

 ، خطاب به مالک اشتر.35ی  نهج البالغه، نامه -29

 .210، ص 12بحاراالنوار، ج  -28

هجری شمسی به ریاست آیت اهلل  1539ام، سوم مهرماه  ی سی جلسه -1

حسینعلی منتظری. ر. ک. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی 

ی کل امور  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد اول، ناشر اداره

، تهران، 1501فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، چاپ اول، 

. نظر فوق با نظر فقهی بسیاری از فقیهان هماهنگ است، ر. 669و  666ص 

ک. حسینی طهرانی سید محمد حسین )آیت اهلل(، والیت فقیه در حکومت 

ی علوم و معارف اسالمی،  ی ترجمه و نشر دوره اسالم، انتشارات موسسه

”223، ص  و هشتم  چهل  ، تهران، جلد چهارم، درس1503چاپ اول،  اگر : 

  و تحقیق  جرم  کشف  افراد برای  و تعذیب  شکنجه  شود: چنانچه  اشکال

دارد جائز نباشد،   اسالم  و بقاء حکومت  با امنیت  ارتباط  که  ای مسئله  پیرامون

را   یا عامه  خاصه  پیدا گردد و امنیت  قضیه  در این  خللی  خواهد شد که  موجب

  افرادی  و تعذیب  بر شکنجه  متوقف  ، بقاء حکومت خطر اندازد. بنابراین  به

اقرار و   خود هم  خودی  ها خبر ندارد، و به از مقاصد آن  ابتداءً انسان  که  است

  شود. جواب نمی  کشف  نباشد مطلب  ای و تازیانه  کنند و تا شکنجه نمی  اعتراف

  جرم  بدون  گوید انسان خداوند می  نشود! وقتی  : بگذار کشف که  است  این

بزند، و   را تازیانه  بی گناهی  شخص  کند، جائز نیست  را تعذیب  تواند کسی نمی

  راه  شود. اسالم  منکشف  کند تا مطلب  ها او را مبتلی شکنجه  انواع  یا به

؛ از  است  دیگر را تجویز نموده  های و راه  است  را بسته  طریق  بدین  انکشاف

  حقیقت  کشف  توان نمی  و تعذیب  شکنجه  میسر خواهد شد. از راه  که  هر راهی

  بر اساس  اقرار و اعتراف  ندارد؛ چون  شود حجیت  ثابت  حقیقت  نمود. اگر هم

نمود، تا   و تعذیب  شکنجه  توان را نمی  گناهی بی  . شخص است  ملغی  شکنجه

 “؟! نیست  یا مجرم  است  مجرم  متهم  شود: آیا این  منکشف  که این

الدین میردامادی با حسن فرشتیان، با  ر. ک. گفت و گوی سید سراج -2

منتشره در سایت رادیو زمانه به تاریخ اول “  اقرار با زور، سندیت ندارد”عنوان 

 1596بهمن 

منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ناشر سرایی، زمستان  -5

 .112، چاپ دوم، تهران، ص 1596

 .5من أبواب حد السرقة، حدیث  6، باب 189، ص 19الوسائل ج  -1

 .1من أبواب حد السرقة، حدیث  6، باب 186، ص 19الوسائل ج  -3

چنین الوسائل  . هم1، حدیث 1، کتاب االقرار، باب 111ص  10الوسائل ج  -0

چنین ر. ک.  . هم2من أبواب حد السرقة، حدیث  6، باب 186، ص 19ج 

ی  ، نسخه“عبرت و وصیت”منتظری، حسینعلی )آیت اهلل(، انتقاد از خود 

 .95و  92اینترنتی از سایت ایشان، ص 

منتظری، حسینعلی، دراسات فی والیة الفقیه وفقه الدولة اإلسالمیة، جلد  -6

 .591و  596، ص 2

چنین ر. ک. حسینی  . هم569، ص 2حسینعلی منتظری، دراسات...، جلد  -9
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چه بر ایشان  بسیاری از افراد تحت شکنجه، از روایت آن

کنند؛ در واقع شرح  تحمیل شده است، اجتناب می

هایشان برایشان عذاب آور و شاید از دید  چگونگی شکنجه

خودشان حتی تحقیر آمیز است. رویکرد شما نسبت به این مسئله 

 چیست؟

که مجموعه خاطرات من “  حقیقت ساده”من سعی کردم در کتاب 

ی جمهوری اسالمی را  سال زندان در دوره 8ی  در خصوص تجربه

ی شکنجه  ی خودم بنویسم. تجربه شود، از شکنجه شامل می

ی دیگران متفاوت و  ی شکنجه  ی مشاهده ی خود با تجربه درباره

انتقال و نقل آن هم به دالیل مختلف بسیار بسیار پیچیده و 

و   العاده سخت است. یکی از دالیل آن به خاطر وضعیت خارق

های معمول زندگی است. برای بیان چنین  خارج از تجربه

ی درد شکنجه بسیار  آوریم؛ مثالً بیان تجربه وضعیتی، واژه کم می

سخت و حتی نشدنی است چرا که این درد با دردهایی که سایر 

کنند، متفاوت است. چنین دردی  شان تجربه می ها در زندگی انسان

در واقع هم درد جسمی است و هم یک درد روحی عظیم که 

العمل بر اساس  ی شکنجه و عکس کند. تجربه انسان را تحقیر می

داند که آن  ای است که حتی خود فرد هم نمی آن، به گونه

العمل متعلق به خودش است. مثالً فریادهایی که در حین  عکس

کشی، برای خودت هم بیگانه است یا مثالً ممکن  شکنجه می

ها همان  است التماس کنی که شکنجه را قطع کنند. این

هایی است که خود فرد هم تصوری نسبت به آن ندارد و بعد  تجربه

از آن هم، برایش جالب نیست که آن را بازگو کند و این دقیقاً 

 زند.  ای است که تو را پس می همان مسئله

شناسی هست که فرد  در حقیقت این یک اصل عمومی روان

که  تمایل دارد چنین خاطرات و تجربیات ذهنی را پس بزند؛ نه این

اش با جزئیات، انگار که همان  فراموش بکند اما یادآوری دوباره

کند. این همان مکانیسم دفاع بشر از  درد و وضعیت را تکرار می

خود است و زیاد هم ربطی به تابوهای افراد و جامعه ندارد و اصلی 

عمومی است. البته تابویی، به ویژه در نسل ما، وجود دارد و آن 

دانستیم.  آل می این است که مقاومت زیر شکنجه را، آرمانی و ایده

در واقع قهرمان بودن به اطالعات ندادن زیر شکنجه ربط 

کرد. ما نسل انقالب هستیم؛ نسلی که با شعارها  مستقیمی پیدا می

های خاص خودش پا به میدان مبارزه گذاشته بود. بعدها  و آرمان

دانیم اما از  ایم و می از شکنجه دیدگان کم و بیش شنیده

گران و تبحرشان  گران چه؟ تا چه حد با شخصیت شکنجه شکنجه

 در اعمال انواع شکنجه و خشونت آشنایی داریم؟

ی آزمایش  استنلی میلگرام، روانشناس معروف امریکایی بر پایه

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 

از طرف دیگر تئودور آدورنو، با  .سیستم سیاسی حاکم دانست

سیاسی -استناد به تحقیقاتش معتقد است که تربیت اجتماعی

گیرد. این  ها از کنش و واکنش فرد در خانواده شکل می انسان

ی آلمانی،  اطاعت از مافوق،  شناس و فیلسوف برجسته جامعه

انطباق با موازین گروهی و انکار احساسات خود را، از 

 خواند. های اعمال شکنجه می شرط پیش

ی قبل و  از منیره برادران، نویسنده و پژوهشگر که خود در دو دوره

ی زندان و شکنجه را از سر  ، تجربه36پس از انقالب بهمن 

شود یا پرورده؟ و  گر زاده می ایم که شکنجه گذرانده است، پرسیده

ای برسد که چنین  تواند به نقطه که چگونه فرد می یا این

چنین در این گفتگو به  نوع خود داشته باشد؟ هم برخوردهایی با هم

گر و قربانی ایجاد  ی عاطفی که بعضاً بین شکنجه چرایی رابطه

 ایم... شود، پرداخته می
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حل بازسازی  جنسی موجود را پذیرفته بودند. بر این اساس، راه

رغم آن همه خشونت و سبعیت عریان، در این امر  جامعه را علی

خواهم بگویم که در  شان درست بود. می دیدند و حتماً هم ارزیابی

واقع کانتکست کامالً متفاوت بود. هرچند که بسیاری هم 

نبخشیدند چرا که معتقد بودند حقشان گرفته نشد و یا دیر گرفته 

شد؛ حاال بماند که متاسفانه خشونت هنوز هم در آن جامعه وجود 

 دارد. 

که اعترافی صورت گرفته باشد و  ی ما، بدون این اما در جامعه

چنان در  که مسئولین وقوع جنایت را پذیرفته باشند و هم بدون این

گونه صدایی  حکومت باشند و در شرایطی که قربانیان هم هیچ

نداشته باشند، صحبت از بخشش به نظر من محلی از اعراب ندارد. 

توانم این سوال را مطرح کنم که من چه چیزی و  در واقع من می

 چه کسی را باید ببخشم؟! 

ی فردی و اجتماعی  بعد هم باید در نظر داشت که مسئله دو جنبه

توانند به شکل حسی برخوردهای  ی فردی افراد می دارد؛ از جنبه

تر و در سطح  متفاوتی با مسئله داشته باشند، اما در ابعاد وسیع

جامعه، اگر آن پروسه طی نشده باشد، بحث بخشش یک بحث 

کامالً انحرافی خواهد بود چرا که بحث عدالت در جامعه و 

خواهم بگویم که به   آید. در واقع می مسئولیت پذیری به میان می

دانم که  شخصه مثالً چون هیچ وقت بازجویم را ندیدم و اصالً نمی

بود، هیچ حس شخصی که او را ببینم و مثالً در صورتش تُف 

شان برای من  ی عدم مسئولیت پذیری بیندازم، ندارم اما مسئله

غیرقابل پذیرش است. اصالً من نوعی هیچ، اما چرا جامعه در این 

کردند، دیدیم که برخوردهای  در رابطه با اعترافاتی که زندانیان می

تر بود اما در زمان ما شاهد  جامعه و نسل جدید خیلی راحت

رحمی در رابطه با اعترافات اجباری بودیم؛  گیری و حتی بی سخت

 شد.  ی مداوم گرفته می اعترافاتی که کامالً به ناچار و زیر شکنجه

توان گفت مانع از  شاید این مسئله نیز، یکی از مواردی بود که می

ی شکنجه شده بود. اما همان طور که  راحت صحبت کردن درباره

شناسی  ی قضیه، همان بخش روان گفتم، بخش تعیین کننده

قضیه است. به شخصه سعی کردم به طور کامل در رابطه با 

ی خود بنویسم؛ با این حال حس خودم را  شکنجه و نوع شکنجه

توانستم بگویم چرا که برای بازگو کردن این حس، کلمه کم  نمی

آن  -که زیر شکنجه بیهوش شدم آوردم. مثالً من پس از این می

هم نه فقط به خاطر درد شالق که به خاطر احساس خفگی ناشی 

که به هوش آمدم، اولین  ، بعد از آن-از گرفتن دهانم با دست

من بعد “.  حیا خودت را بپوشان بی”چیزی که شنیدم این بود که: 

نوشتم یا بگویم. هر کسی که این را  دانم چه باید می از این نمی

شود  بخواند، خودش باید تصور کند که انسان تا چه حد تحقیر می

 گر، چه هست... و از دید شکنجه

دیدگان، آن طور که در  خانم برادران، برخی به شکنجه

افریقای جنوبی هم مشاهده کردیم، بخشش را به 

عنوان یک نوع مدل برای پاالیش درونی فرد شکنجه شده، تجویز 

توان گفت ببخش تا درونت هم آرام  کنند. از نظر شما، آیا می می

 بگیرد؟

ی بخشش در ایران بسیار سیاسی شده است. اگر در  مسئله

ی بخشش مطرح شد، به این  افریقای جنوبی، مسئله

خاطر بود که در دوران انتقال یا گذار، طبق آن 

که در نوع خود -ی حقیقت یابی که تشکیل شد کمیته

ی افراد طی  ، همه-اولین نبود اما منحصر به فرد بود

ی زمانی طوالنی مدت از درد و رنجشان در  یک بازه

ها گفتند و مردم حرفشان را شنیدند و این مسئله  رسانه

گران هم  رسمیت یافت. از طرف دیگر شکنجه

خودشان را معرفی و اعتراف کرده بودند و آپارتاید 
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اش بر  ی اولیه دارد؟ چرا حقوق بشر که پایه خصوص قدمی برنمی

 گیرد؟ مبنای مسئولیت پذیری است، این مسئله را نادیده می

ی ما، بحثی کامالً  ...همان طور که گفتم، این بحث در جامعه

ای برای آن فراهم  انحرافی است؛ چرا که هنوز هیچ پیش زمینه

 نشده است.

شود یا پرورده؟ در واقع  گر زاده می از دید شما، شکنجه

و یا یک سیستم حکومتی به تولید یا   چگونه خانواده

 پردازد؟ گر می تربیت شکنجه

ی ما روی این موضوع متاسفانه کار چندانی نشده است.  در جامعه

گران در جمهوری اسالمی که اساساً چنین  در رابطه با شکنجه

فرصتی تا به حال به وجود نیامده 

و در رابطه با رژیم سابق هم، 

چون روش برخورد با 

گران ساواک پس از  شکنجه

انقالب، انتقام گیری بود، فرصت 

های  نشد که با آنان مصاحبه

ی مبانی  طوالنی و اصولی بر پایه

 روانشناسی صورت گیرد.

اما با توجه به جوامع دیگر که در 

این خصوص کار شده است و یا 

کنم که  تصورات خودم، فکر می

گر  وضعیت، این افراد را شکنجه

آورد. البته این به معنای  بار می

آن نیست که هر کسی هم 

تواند شکنجه کند؛ هرچند که  می

ی برخی تحقیقات این چنین است اما به شخصه چنین  نتیجه

 ها بدبین نیستم.  چیزی را قبول ندارم و این قدر هم به نفس انسان

گری بکشاند، در  تواند انسان را به شکنجه یکی از مسائلی که می

ی شصت این  ی اول حفظ قدرت مطلق است. حداقل در دهه درجه

گر برای حفظ قدرت، حاضر به  مسئله کامالً مشهود بود که شکنجه

ی دیگر عدم نیاز به پاسخگویی حتی  انجام هر کاری بود. مسئله

چنین باید نگاه  در قبال مرگ افراد زیر شکنجه بود. هم

قربانی -شود فردِ زندانی ایدئولوژیک را در نظر داشت که باعث می

گر نه تنها هیچ حس  را، هم نوع خودشان ندانند. در واقع شکنجه

کند که حتی حس ترحم هم نسبت به آن  همدردی با آن نمی

پس “  شود از شخص خارج می”ها، از نگاه او،  ندارد. به قول آلمانی

تواند با او بکند. در این رابطه، حتی اگر به بحث  هر کاری می

نجس و پاکی در نگاه ایدئولوژیک و دینی هم نگاه کنیم، این 

شود. مثالً سگ در فرهنگ ما نجس است و هر  مسئله عیان می

برخوردی با او رواست؛ این دید در مورد کسی که کافر است وجود 

های مجاهد را هم این چنین  دارد و حاال بماند که بچه

 پنداشتند. می

در کتاب دیگری که با عنوان 

منتشر “  شناسی شکنجه روان”

ی توبه و  کردم و به پدیده

ارشاد، پرداختم، این سوال برای 

کسی که در آن وضعیت قرار 

شود که  گرفته است، مطرح می

چطور یک انسان، به عنوان 

نوع  تواند با هم گر، می شکنجه

خودش رفتار این چنینی داشته 

باشد. به طور خالصه، نسبت به 

خاطراتی که شنیدم و خواندم و 

یا کارهایی که در این خصوص 

انجام شده است، پاسخ این 

گر  سوال این است که شکنجه

نوع خودش  تو را به عنوان هم

داند و تو برای او، یک شخص بیند و تو را از انسانیت خارج می نمی

تواند تو را  یک انسان، نیستی و به همین خاطر است که می-

 متحمل آن درد بکند. 

گر و قربانی، پرسیدیم و گفتید؛  در رابطه با شکنجه

خواهیم مطرح کنیم در رابطه با  جا می سوالی که در این

ی عاطفی است که گاهی بین  ی دوستی و حتی رابطه رابطه

شود. چه  ، برقرار می“گر یا بازجو شکنجه”و “  قربانی یا زندانی”

گری بکشاند،  تواند انسان را به شکنجه یکی از مسائلی که می

ی شصت  ی اول حفظ قدرت مطلق است. حداقل در دهه در درجه

گر برای حفظ قدرت، حاضر  این مسئله کامالً مشهود بود که شکنجه

ی دیگر عدم نیاز به پاسخگویی حتی در  به انجام هر کاری بود. مسئله

چنین باید نگاه ایدئولوژیک را در  قبال مرگ افراد زیر شکنجه بود. هم

قربانی را، هم نوع خودشان -شود فردِ زندانی نظر داشت که باعث می

کند  گر نه تنها هیچ حس همدردی با آن نمی ندانند. در واقع شکنجه

ها، از نگاه  که حتی حس ترحم هم نسبت به آن ندارد. به قول آلمانی

تواند با او بکند. در  پس هر کاری می“ شود از شخص خارج می”او، 

این رابطه، حتی اگر به بحث نجس و پاکی در نگاه ایدئولوژیک و 

شود. مثالً سگ در فرهنگ  دینی هم نگاه کنیم، این مسئله عیان می

ما نجس است و هر برخوردی با او رواست؛ این دید در مورد کسی که 

های مجاهد را هم این  کافر است وجود دارد و حاال بماند که بچه

 پنداشتند. چنین می
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پناهی که به فرد دست  گنجد از سویی و حس بی مغزی می

تواند از عوامل مهم این پدیده باشند. در  دهد از سوی دیگر می می

شود و برای حفظ امنیت به آغوش کسی که  واقع فرد خالی می

برد. در رابطه با این حس  پناهی او هست، پناه می مسبب بی

پناهی که خدمتتان عرض کردم، باید در نظر داشت که در زمان  بی

گرفت و بازجوها قبل از  ما شکنجه به نام خدا و دین صورت می

ی قرآن  گرفتند و گاهی حتی با ریتم شالق، آیه شکنجه، وضو می

شود که قربانی، که حتی  خواندند. همین مسئله اتفاقاً باعث می می

اگر هم مذهبی نباشد به هر ترتیب با یک فرهنگ مذهبی بزرگ 

 تری هم بکند. پناهی بیش شده است، احساس بی

توانید به طور خالصه به بررسی شخصیت یک  آیا می

به عنوان یک  -گر خودتان مثالً شکنجه-گر شکنجه

توان مدعی شد که  نمونه بپردازید؟ در این رابطه مثالً می

 گر یک بیمار روانی است؟ شکنجه

گر  به دو دلیل عمده قادر به بررسی یا تحلیل شخصیت شکنجه

ی  نیستم؛ من همیشه چشم بند بر چشم داشتم و هیچ گاه چهره

های مختلف  گر خودم را ندیدم. به عالوه در بازه بازجو یا شکنجه

شدند و در واقع من فقط در مقابل  زمانی، بازجوهایم عوض می

یک فرد قرار نداشتم. دلیل دیگر هم این است که در جمهوری 

، این فرصت فراهم نشده که -همان طور که اشاره کردم -اسالمی

ها صحبت و یا گفتگویی صورت  گران را شناخت و با آن شکنجه

 شان را بررسی کرد.  گیرد تا بتوان بر اساس آن شخصیت

بنابراین پاسخ به چنین پرسشی به واقع برایم مقدور نیست و 

اساس و بدون مشاهدات عینی و یا نتایج تحقیقات  توانم بی نمی

گر را بیمار روانی یا سادیسمی بنامم یا کامل این  علمی، شکنجه

 مسئله را رد کنم...

توانم  اما اگر بتوان این مورد را مرتبط با سوال شما دانست، می

ی  مثالً بگویم که به تازگی در خاطرات در یکی از زندانیان دهه

خواندم که بازجو پس از شکنجه، در مقابل زندانی به  شصت می

شود به یک بازی تعبیر کرد؛  گریه افتاده است. این گریه را می

خواهد خودش را یک  کند اما از طرفی هم می فرد شکنجه می

آید؟  ای به وجود می افتد که چنین رابطه اتفاقی برای قربانی می

های اخیر است اما نظرتان  تر مربوط به سال البته این مسئله بیش

در این خصوص چیست و آیا با مورد این چنینی تا به حال برخورد 

 اید؟ داشته

به این موارد بایستی مورد به مورد پرداخت و رسیدن به یک پاسخ 

کلی، بسیار سخت است. اگر قرار باشد از دوران خودمان بگویم، 

ها یک  ، وجود داشت که در آن-در مورد زنان-مورد یا مواردی

گرانشان ایجاد شده بود. در این موارد،  عشقی نسبت به شکنجه

معموالً افراد از موقعیت و موضع قبلی که داشتند، فاصله 

شدند اما باز هم باید این را در نظر داشت که  گرفتند و تواب می می

رغم تغییر موقعیتشان، زندانی بودند و طرف مقابلشان بازجو و  علی

گر بود. البته درست است که تواب، اکثراً مربوط به زمان ما  شکنجه

ای عام است. مثالً  بود اما این پدیده، به طور کلی، پدیده

هایی نظیر عشق قربانی به متجاوز را که آنا فروید، دختر  پدیده

زیگموند فروید، به آن پرداخته و یا سندرم استکهلم که فرد عاشق 

شود که او را ربوده است)البته این مسئله سیاسی نبود(، از  کسی می

توان گفت که  توان به حساب آورد. با این تعریف، می این دست می

ی روانشناسانه  گر و یا بازجویش، جنبه ی قربانی به شکنجه عالقه

 دارد. 

ست که نسبت به الجوردی،  یا مورد دیگر، مربوط به نوجوانانی

رسد  کردند... همان طور که گفتم به نظر می حسی پدرگونه پیدا می

ی مطالعه داشت اما شاید بتوان گفت  که باید موردی در این زمینه

که تغییر موضع و یا همان تواب شدن که در قالب شستشوی 
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قربانی نشان دهد و از شدت عمل خودش، نه صرفاً در مقابل 

فردی که توسط او قربانی شده، که حتی در برابر خود و ذهن 

خودش، بکاهد. در واقع این کار شاید به شکلی ارضای درونی خود 

 فرد و خالص شدن از عذاب وجدانش باشد. 

ذکر این نکته هم شاید الزم باشد که ما نشنیدیم کسی که از 

دهد، بالیی سرش بیاورند و در  گری استعفا می بازجویی یا شکنجه

تواند این  دهد که گویا او حق انتخاب دارد و می واقع این نشان می

 کار را نکند... 

ای عمومیت  ی شصت اعمال چه نوع شکنجه در دهه

توان مدعی شد که نوع  تری داشت؟ آیا می بیش

های اعمال شونده در حال حاضر، از سیاه به سفید پیش  شکنجه

 رود؟  می

های روحی هم به شدت وجود  ی شصت شکنجه ببینید، در دهه

های جسمی،  داشت اما شاید به علت سانسور و یا شدت شکنجه

این مسئله زیاد علنی نشده و یا مورد توجه و تاکید قرار نگرفته 

که خودِ من هم در آن وضعیت قرار داشتم،  1502است. در سال 

ما به را به طور کامل از دنیای بیرون جدا کردند. 

ها و یا در مورد  ها، تابوت ی تخت مسئله

مجاهدین، واحد مسکونی که در خاطرات به این 

موارد اشاره شده، وجود داشته است. این همان 

گیری از  با بهرهی مطلق است؛  شرایط ایزوله

چشم بند، اجبار به ایستادن رو به دیوار، اجبار به 

و نشنیدن هیچ  ]در مورد زنان[استفاده از چادر

ی انسان،  گانه صدایی، در واقع حواس پنج

کردند.  خصوصاً بینایی، شنوایی و المسه را به طور مطلق قطع می

تر چنین آزمایشی انجام شده  ی مالیم گیل نمونه در دانشگاه مک

ساعت  19دهد که افراد پس از گذشت  است و نتایج آن نشان می

دهند؛ حال در نظر بگیرید که در  شان را از دست می تعادل روانی

کرد. یا  ماه هم ادامه پیدا می 16برخی موارد این وضعیت تا 

 2هایی که مثالً در زندان گوهردشت و در سکوت مطلق تا  انفرادی

 انجامید. سال به طول می

ی سیاه مواجه  با این حساب، در آن دوره توامان هم با شکنجه

ی تواب، از دل همین فشار  شدیم و هم سفید. در واقع پدیده می

وحشتناک، همین فضای تحقیر و آزار دائمی بیرون آمده است. 

های زمانی خاص و در  ی شاه، افراد در بازه ببینید، مثالً در دوره

شدند؛  شدند و بعد به بندها فرستاده می بازجویی، شکنجه می

هرچند که ممکن بود که در بند هم تنبیه بشوند اما به هر حال 

گرفت اما در  معموالً این دوران شکنجه، پس از مدتی، پایان می

ی شصت، چنین دورانی تقریباً هیچ گاه تمام  مقابل و در دهه

ی بسیار کوتاه اصالحات که  شد و نشد؛ به جز یک دوره نمی

و آقای منتظری بود و نمود عینی آن را  03-01مربوط به سال 

ی دائمی با  شد دید. مواجهه حصار می تر در قزل هم صرفاً بیش

اتفاق افتاد)به همین  06مرگ که توهم و وهم هم نبود و دقیقاً در 

گویم دوران شکنجه تمام نشد(، به انسان فشار روانی و  خاطر می

 کند که سراسر فرسودگی است.  استرسی وارد می

ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و با عرض 

که با این سواالت احتماالً شما را به مرور  پوزش از این

 خاطراتِ دردناکتان کشانیدم...

... به قول یکی از مادران میدان مایو در 

آرژانتین، آن دردی که به آن معنی ندهیم، 

 ای ندارد.  فایده

جا دارد که این نکته را هم در پایان بگویم: در 

ای که شکنجه، آن هم  به شکل  جامعه

سیستماتیک و قانونی وجود داشته باشد، 

آید. در واقع  صدمات جبران ناپذیری به بار می

شود چرا  فقط فرد شکنجه شونده، قربانی نمی

 که شکنجه ارعاب جامعه است. 

ی ما شکنجه، به شکل قانونی، وجود داشته و دارد. در  در جامعه

حاال با هر اسمی، اعم از حد، تعزیر، رجم  -قانون مجازات اسالمی

، شکنجه به شکل قانونی درآمده است و جامعه هم به -و غیره

خواهم بگویم که  طور کلی در مقابل آن سکوت کرده است. می

ی ما این است که شکنجه،  ترین مسئله برای تغییر جامعه مهم

کنم که از بین رفتن  تحت هر عنوانی، از بین برود و تاکید می

 تر از هر چیزی است. شکنجه، مهم

ای که شکنجه، آن هم  به  در جامعه

شکل سیستماتیک و قانونی وجود 

داشته باشد، صدمات جبران ناپذیری 

آید. در واقع فقط فرد  به بار می

شود چرا  شکنجه شونده، قربانی نمی

 که شکنجه ارعاب جامعه است.
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ی شکنجه از سوی یک رسانه؛ من را به یاد  طرح بحث درباره

ای که از مدتی قبل برای  ایران فردا انداخت. شماره 15ی  شماره

خواستیم تابو شکنی کنیم و به  تدارک دیده بودیم. می 66خرداد 

توانستیم صاف و مستقیم روی  بحث شکنجه بپردازیم اما نمی

ی مجله قرار شد بخش  موضوع برویم. در مباحث داخل تحریریه

بپردازد و در ذیل آن  بحث “ مخالفان قانونی”ی آن شماره به  ویژه

ی شکنجه و به اصطالح تعزیر را هم مطرح کنیم. بحث و  درباره

ی ایران فردا صورت گرفت و  ریزی در این باره در تحریریه برنامه

کارها تقسیم شد اما مراحل پایانی کار با  بیماری مهندس سحابی 

و بستری شدن وی در بیمارستان برای عمل جراحی باز قلب 

های مجله و یا احیاناً برخی رصد  همزمان شد. کنترل تلفن

های دیگر برای نیروهای امنیتی و اطالعاتی روشن کرده  کردن

خواهیم بحث را ببریم روی شکنجه. البته تقریباً  بود این شماره می

ی این  نیمی از مجله بحث مخالفان قانونی بود و در واقع در سایه

 بحث در نیمه دوم؛ بحث شکنجه مطرح می شد.

ی کارها طبق برنامه صورت گرفت. البته برخی یا بسیاری  همه 

 شد.  مطالب با اسم مستعار تهیه می

ی بازداشت و  فرد حقوقدانی که خود سابقه

زندان داشت به بررسی حقوقی جرم سیاسی 

ی نقض قانون در برخورد با  پرداخت و مسئله

 متهمان سیاسی را مورد بررسی قرارداد.

خاطرات دو نفر از افراد معروفی که در زندان 

تحت فشار قرار گرفته بودند را گرفتیم و 

آماده کردیم: مهندس لطف اهلل میثمی و 

مرحوم حبیب داوران )که خاطرات ایشان و 

آقای فرهاد بهبهانی بعدها در کتابی با عنوان 

 منتشر شد(.“ در میهمانی حاجی آقا”

گزارش مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی 

را وقتی که اصل مربوط به ممنوعیت 

شکنجه مطرح  و تصویب شده بود و نیز، برخی نظرات در این 

 مورد را آماده کردیم. 

ی تعزیر و شکنجه را با سه  هم چنین بحثی فکری و دینی درباره

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 

ی بررسی اثرات فشار روانی  در واقع به مدیریت سعید مدنی درباره

با چند “ که گفت نه که گفت آری و آن آن”بر زندانیان تحت عنوان 

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 

ی  درباره“  ی پدر و پسر سیاهه”پژوهشی و تاریخی تحت عنوان 

تا  1566های  ی سال آزار زندانیان در فاصله

 تهیه کرد.  1536

“ شام شبانه”و در پایان داستانی تحت عنوان 

ی ابوالحسن  ی رومن گاری )ترجمه نوشته

نجفی( را آوردیم که یکی از دوستان چپ در 

اختیارمان قرار داده بود. داستانی بسیار 

ی یک زندانی با  پرکشش و جذاب از مواجهه

ها پس از سرنگونی  گرش سال شکنجه

حکومت در کشوری بیگانه و ماجرای شگفتی 

 ها جاری است... که بین آن

شب صفحه بندی دیرهنگام شب بود که 

همکاران مجله تلفنی را به اتاق سردبیر وصل 

 “بخش شکنجه”داستان یک بخش ویژه؛ 

 نگار روزنامه

 رضا علیجانی

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
ت

وای
 ر

سرویس اجتماعی مجله میزگردی را به 

اسم همین سرویس ولی در واقع به مدیریت 

ی بررسی اثرات فشار  سعید مدنی درباره

که گفت  آن”روانی بر زندانیان تحت عنوان 

با چند کارشناس به “  که گفت نه آری و آن

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 

ی  درباره“ ی پدر و پسر سیاهه”تحت عنوان 
تا  1300های  ی سال آزار زندانیان در فاصله

تهیه کرد. 1357  
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کردند در این هنگام  کردند که با من کار داشت. همکاران فکر نمی

ای، به اسم، با من  شب فرد غریبه

کردند  کار داشته باشد. تصور می

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 

خواهید فرصت طلبانه  روید و می می

ی شکنجه درآورید... بنده  نامه ویژه

ریزی  دانست که کل برنامه خدا نمی

ها قبل و در حضور مهندس  از مدت

ی مجله صورت گرفته بود. مکالمه به  در تحریریه

ی حساسی  کشمکش و قطع تلفن منجر شد. لحظه

بود. یک دو راهی بزرگ. به عنوان سردبیر مجله و 

در هنگامی که مهندس هم در بیمارستان بستری 

گرفتم. در لحظه و  بایست تصمیم مهمی می بود، می

ی اول سعی کردم از این تلفن هیچ یک از  مرحله

سازی  همکاران فنی مجله که به شدت مشغول آماده

آن بودند، مطلع نشوند. اما در درونم تالطمی بود. 

تر و دم  چه باید کرد در این دیروقت شب؟ راه ساده

تر و با همان  دستی این بود که مجله با صفحاتی کم

ی  ی اول بخش ویژه که حاوی چند مقاله درباره نیمه

مخالفان قانونی بود دربیاید و بخش مربوط به 

شکنجه حذف شود. خیلی حیفم آمد. این همه 

ریزی و زحمت یک طرف و جازدن و عقب  برنامه

ها و چشم پوشی از  نشینی روی تهدید اطالعاتی

های جسمی و روحی  رنجی که زندانیان از شکنجه

ترین  برند طرف دیگر. تندترین و در واقع صریح می

توانست بهانه به دست  مطلب این بخش را که می

ها بدهد، برداشتیم: خاطرات آقای داوران و به  آن

چه  آن”ی آقای میثمی تحت عنوان  همان خاطره

تر  که همان مطالب آقای داوران را، ولی با زبانی مالیم“  ام دیده

گفته بود، بسنده کردیم. همین قدر 

عقب نشینی کافی بود و مجله با 

ی مطالب مربوط به بخش  همه

شکنجه و روی جلدی که تصویری 

از میدان آزادی داشت که عینکی 

روشنفکری زده ولی یک شیشه 

ها  عینکش شکسته است، روی دکه

رفت. اتفاق خاصی هم نیفتاد. اما 

هایشان روی مجله و ماها  کینه

هایی که بعداً سر  زیادتر شد. کینه

 باز کرد...  

ترین مطلب این بخش را که  تندترین و در واقع صریح

ها بدهد، برداشتیم: خاطرات آقای  توانست بهانه به دست آن می

چه  آن”ی آقای میثمی تحت عنوان  داوران و به همان خاطره

تر  که همان مطالب آقای داوران را، ولی با زبانی مالیم“ ام دیده

گفته بود، بسنده کردیم. همین قدر عقب نشینی کافی بود و 

ی مطالب مربوط به بخش شکنجه و روی جلدی  مجله با همه

که تصویری از میدان آزادی داشت که عینکی روشنفکری زده 

ها رفت. اتفاق  ولی یک شیشه عینکش شکسته است، روی دکه

هایشان روی مجله و ماها زیادتر شد.  خاصی هم نیفتاد. اما کینه

 هایی که بعداً سر باز کرد... کینه
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 ی تاریخی مجازات در طی ادوار مختلف درآمدی بر سابقه

ای طوالنی در تاریخ است؛ تا جایی  کیفر یا مجازات دارای سابقه

ی مجازات را با قدمت عمر بشر  که برخی حقوقدانان،  سابقه

ها که  ها و اهداف آن ها با ویژگی دانند. البته، مجازات همزمان می

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 

تر  ای از دگردیسی تفکر انسان در جهت شناخت بیش نشانه

هاست منجر به قبول  ها و نتایج حاصله از آن ی مجازات فلسفه

تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان تدابیرو یا اقدامات 

 تامینی شده است.

با اعمالی مواجه   ی زندگی نیز، انسان های اولیه حتی در دوران

ها  های متعددی را به دالیل مختلف در قبال آن شد که واکنش می

کرد مانند اعمال ضد دین، ضد حکومت، ضد فرمانروا و  طلب می

ها  از لحاظ نوع  نیز افعال خالف مقررات خانواده. اما مجازات

های امروزی بودند. به عنوان مثال  وشدت بسی متفاوت از مجازات

ها  در توتم پرستی ممنوعیاتی وجود داشت که عدم رعایت آن

مستوجب مجازات بود. چنان چه در استرالیا محرومیت ورود به 

ها فراتر از این حدود  جامعه، مجازات این امر بود. گاه نیز مجازات

انجامید  های شدید بدنی یا مالی مرتکب جرم می بوده و به مجازات

ها نیز  ولی به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازات

های کیفری به سوی  تری پیدا کردند و رفته رفته نظام شکل ثابت

ها تمایل  رویکردی در راستای رعایت تناسب بین جرایم و مجازات

ها به وجود آمد،   نشان دادند. این رویکرد که بعد از ایجاد دولت

ای  های ثابت و گاه سلیقه های معین، جایگزین مجازات مجازات

ها کاسته شده و بعد از  چنین از شدت و حدت مجازات شدند. هم

پیروزی انقالب کبیر فرانسه و تحت تاثیر دانشمندان علوم انسانی 

ها  ای به کرامت انسانی انسان خاصه ژان ژاک روسو، توجه ویژه

 مبذول شد.  

تر بر دفاع  ی مجازات بیش می توان گفت که در دوران گذشته پایه

و یا دفاع از مقررات   ی حیات یا حفظ مال از غرایزی چون غریزه

های قومی و مذهبی و سلطنتی بوده است که اثر  ای و سنت قبیله

توان کم و بیش درنقاط  ها را حتی در عصر حاضر نیز می آن

مختلف جهان مشاهد کرد. به ویژه این که همیشه و به نوعی بشر 

با احساس عدالت خواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی 

 دانسته است.     عدالتی انجام شده می

 ها خصوصیات و اهداف مجازات

توانند از سویی مجرم  ها دارای خصوصیاتی هستند که می مجازات

را آْزار داده و با ایجاد هراس در او، از جامعه  نیز به مدتی معین، 

ی اصالح و بازگشت او را  دیگر زمینه  طردشان نمایند و از طرف

ها و  به جامعه تمهید کنند. این خصوصیات بستگی به دیدگاه

در کل هماهنگی   رویکردهای گوناگون در جوامع مختلف دارد اما

باشد؛  شود که منطقی نیز می ذاتی در این خصوصیات دیده می

بدین معنی که بشر در هر حال و هر زمان و مکان دارای نیازهای 

ها را باید وجود  ترین آن غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی

امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او 

تواند تحمل کند که امنیت او مورد تعرض  دانست. هیچ کس نمی

قرار گرفته است حتی خود مجرمین نیز وقتی که احساس ناامنی 

دانند. این کشش و  کنند، این احساس را غیر قابل تحمل می می

توان نادیده  ای نمی تمایل شدید برای امنیت را در هیچ جامعه

کند  و در عین  ترساند، ارعاب می گرفت؛ به همین دلیل جامعه می

شود تا بتواند به هر نحو ممکن  حال گاه از درِ مالیمت نیز وارد می

ارتکاب جرم را خنثی و مجرمان را اصالح کند. البته در سیر تحول 

 شکنجه در قانون مجازات اسالمی ایران  هایی به مثابه مجازات

 وکیل پایه یک دادگستری

 نقی محمودی

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
ی

وق
حق

 



52شماره   
 شهریور
1394 

ی ویژه
پرونده 

 
ی

 حقوق

51 

ها کوشیده  این طرز تلقی از ارعاب تا اصالح، جوامع انسانی قرن

است تا به آن چه که امروز وجود دارد، دست یافته است. تفاوت 

های حقوقی سرکوب محور وعدالت محور  ای میان نظام عمده

های حقوقی سرکوب محور،  وجود دارد. بدین ترتیب که نظام

تر  پندارند که هر چه محکم مجازات را به مانند گرز و شمشیری می

بر فرق مجرمین بیاید، احتمال ارتکاب جرم از سوی مجرم و حتی 

های  کند. چنین نظام ها)شهروندان عادی( را تقویت می ناکرده بزه

حقوقی کیفری، در حقیقت مجازات را به جایگاه و مقام انتقام از 

های حقوق  دهند. در حالی که نظام مرتکبین جرم، تقلیل می

کیفری عدالت محور، همزمان با نشان دادن واکنش اجتماعی 

ی جنایی از طریق اعمال   نسبت به پدیده

تنبیه و مجازات و بعض مواقع ایجاد 

های اجتماعی و  ها و محدودیت محرومیت

تر در  شغلی برای مرتکبین جرم، بیش

ی رعایت حیثیت و کرامت انسانی  اندیشه

مرتکبین جرم و اصالح و بازگشت مجدد 

های حقوق کیفری  ها به جامعه است. به دیگر سخن، نظام آن

عدالت محور، دو ویژگی مجازات ) تنبیه مرتکب جرم و باز 

 دهند.   اجتماعی شدنشان( را همزمان در دستور کار خود قرار می

قطع انگشتان دست، قطع دست و پا، شالق و سنگسار از مصادیق 

بارز شکنجه هستند. هرچند آزار رسانی و تحقیر مرتکب جرم، از 

هاست ولی  خصوصیات اساسی مجازات

ای باشد  این آزار رسانی نباید به گونه

که شکل شکنجه به خود بگیرد. 

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر 

های بیرحمانه، غیر  رفتارها یا مجازات

 16انسانی یا تحقیر کننده مصوب 

میالدی سازمان ملل  1891دسامبر 

ای در خصوص تبیین  متحد با مقدمه

 ۱ی  شکنجه و با تاکید بر ماده

ی  ی جهانی حقوق بشر و ماده اعالمیه

المللی حقوق مدنی و  میثاق بین ۱

سیاسی، در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و 

رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد،  های بی مجازات

ی این پیمان نامه را به اجتناب از اعمال  های امضا کننده دولت

رحمانه دعوت  های بی شکنجه و سایر رفتارهایی در قالب مجازات

کرده است .متاسفانه جمهوری اسالمی ایران و بعضی از 

ها  چنان در آن کشورهای اسالمی مثل عربستان سعودی که هم

رحمانه و غیر انسانی مثل قطع دست و پا و یا  های بی مجازات

اعدام به انحاء مختلف، از جمله از طریق سر بریدن با شمشیر، 

وجود دارد از امضای این کنوانسیون و پایبندی به مفاد آن سرباز 

های مستنبط و  اند. چنین مجازاتهایی که همگی جز مجازات زده

مقتبس از فقه اسالمی هستند به شکل بارزی 

باعث آزار جسمی و روحی مجرمین، ترزیل و 

مخدوش شدن حیثیت، خاصه در صورت 

ها، شده و  اجرای در مالء عام این مجازات

ها امکان اصالح  تقریباً در تمامی این مجازات

و باز اجتماعی شدن مجرمین به حداقل 

ها، غیر  رسیده و یا حتی در مواردی با توجه به سلب حیات از آن

شود. با مداقه در مواد مختلف این کنوانسیون به روشنی  ممکن می

یابیم که چنین رفتارهای غیر انسانی، نه تنها با اهداف و  در می

ها در تعارض و تنافی کامل است بلکه به هیچ  خصوصیات مجازات

 کند.   مد نظر حقوقدانان را تامین نمی“ عدالت کیفری”عنوان 

قطع انگشتان دست، قطع دست و پا، شالق و 
سنگسار از مصادیق بارز شکنجه هستند. هرچند 
آزار رسانی و تحقیر مرتکب جرم، از خصوصیات 

هاست ولی این آزار رسانی نباید  اساسی مجازات
ای باشد که شکل شکنجه به خود  به گونه

   عکس از ایسنا
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شود.  نیمه شب با صدای خس خس و اصوات نامفهوم بیدار می

عرقی سرد بر بدنش نشسته و ترس تمام وجودش را فراگرفته. 

زند تا به تاریکی شب عادت کند. یادش  هایش دو دو می چشم

ها خاطرات آن  ها و سال دیده. بعد از ماه آید که چه خوابی می می

که آن روزها  خوابد با امید آن کند. می ها و روزها رهایش نمی شب

ها در خواب شکنجه  ها دیگر به خاطرش نیاید. با دیدن آن و شب

ای که شاید باید در باب آن جستارها  ؛ کلمه“شکنجه”شود.  می

 نوشته شود.

یا مجازات خشن، غیر انسانی یا کنوانسیون منع شکنجه و رفتار 

ی   است و در قطعنامه1891دسامبر   16تحقیر کننده مصوب 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تکیه بر  10/58ی  شماره

اجرایی شده  1896ژوئن  20قدرت اجرایی کنوانسیون در تاریخ 

ی اول شکنجه را  مادهبخشی از است. این کنوانسیون جهانی در 

هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج ”کند:  گونه تعریف می این

شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطالعات یا 

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

  ”دارد.

چنان شود که  سخن واضح است. هر رفتاری که موجبات رنجی آن

در این ماده به صراحت اشاره شده است. اما گاه اهل قدرت، 

روند از آن  هایی می صاحبان اتوریته و زور داران به دنبال توجیه

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 

 به ساخت گوانتانامو ختم شد. 2661استداللی که پس از سپتامبر 

چنین این کنوانسیون در بند دوم و بند سوم هیچ وضعیت و یا  هم

  داند. شخص خاصی را مجاز بر اعمال و یا توجیه شکنجه نمی

مواد و بندها کامالً مشخص و هویداست. صحبت از سخنرانی 

اخالقی یک فیلسوف اخالق و تجویزات یک دین نیست. سخن از 

ها پس از تجربیات  یک کنوانسیون جهانی مورد وفاق ملت

سهمگین دو جنگ جهانی و فجایعی چون ویتنام است. کنوانسیون 

ی جنگ ایران و عراق، درست در زمانی که اسرای  در بحبوبه

های استخبارات رژیم بعث  ایرانی در حال شکنجه شدن زیر چکمه

شود. اما انگار این قوانین بین المللی را بسیار  اند، تصویب می عراق

ها دور  دیرتر باید بخوانند؛ که نمی خوانند و گاه حتی پس از سال

کنند. چندی پیش بود که احمد  شدن از زمان ارتکاب توجیه می

ی پرگار تلویزیون بی  فراستی از رهبران عملیات ساواک در برنامه

دوخت و شالق را  بی سی، چشم در چشم مخاطب و دوربین می

گفت کسی که قرار است بمبی بگذارد و  دانست و می شکنجه نمی

گونه از او اعتراف بگیریم.  دانیم، پس مجازیم این ما جایش را نمی

ی دهشتبار که قربانی و جالد را در  کاش کسی بود در آن برنامه

های جهانی را  برابر هم گذاشته بودند، از او بپرسد و این کنوانسیون

طرف بخواند و از ایشان بپرسد  برای او و آن تاریخ ندان غیر بی

نها توافقات بشر مدرن و انسان امروز برای بهزیستی  که: آیا ای

گوید؟ اگر  نیست؟ اگر هست پس توجیهات شما چیست و چه می

هست پس شمایان متعلق به کدام عصر تاریخی هستید؟! شاید 

 داد. شد و پاسخ می زمین شناسی و یا دیرینه شناسی باید پیدا می

رود، یا باید  گونه جهانی سخنی می ای این وقتی در باب پدیده

های  ها و وضعیت بحث را به صورتی کلی جلو برد و از کلیت

عمومی سخن گفت و یا اگر نیت بر تخصیص سخن است، 

بایست بحثی مفصل را مستقیم به امر مورد اختصاص رهنمون  می

شد. در بحث شکنجه بگذارید از تجربیات سایر ملل جهان 

بگذریم. بگذشتنی نه از سر بگذاریم و بگذریم که از سر پرداختن 

ی  ی ما و محل همه ی ما، تعریف خانه ای که دغدغه به حوزه

 ی پس از انقالب  ی شکنجه در سه دهه دردنامه

 فعال حقوق بشر

 علی کالئی
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 ها و دیروز و امروز و فردای ماست.  داشته

هایی  شکنجه در ایران نیز داستانی بس دراز دارد. از سیاست کردن

شود )و همین دیروز بود در عصری بیش از  که به تنبیه ترجمه می

یکصد سال پیش( تا امروز و تا دیروزش. در عصر پادشاهان ایرانی 

از آغاز تمدن. داستانش در ایران زمین، داستانی کوتاه قامت 

نیست. اما این را هم بگذارید تخصیصی تاریخی بزنیم و به 

عصری برسیم که صاحبان حکومت در عصر انسان مدرن، در قرن 

خواستند حکومت کنند. حکومتشان هم عرفی نبود  مدنیت بشر می

کنند به عرف جامعه و زمین و زمان پیوند بزنند. از  که هرچه می

گفتند و از عدالت و آزادی. از برابر دیدن حاکم و دیگری  خیر می

در پیش چشم قاضی. از رئوفت و مهربانی حاکمان آرمانی 

خودشان... اما! امایش را بگذارید گام به گام در سه دهه پیش 

 برویم. که شد حدث ما حدث.

بیش از سه دهه پیش در ایران تحولی بنیادین روی داد. از پس 

انگیخت، در آن جرم  حکومتی که خواندن کتابی که تفکر بر می

ی مشترک داشت و ساواکی داشت که پشت  بود و زندان کمیته

کرد. ویدا حاجبی تبریزی در  ها را اتو می سوزاند و پوست انسان می

از سیمین “  زیبای خفته”ای را با نام  نوشته“  داد و بیداد”کتاب 

های مرده را  پوست”کند.  صالحی در مورد فاطمه امینی نقل می

کردم. متشنج بودم و  چیدم، انگار تارهای قلبم را قیچی می می

هایم خشک شده بود. فاطی صبور  لرزید. ولی اشک هایم می دست

خورد. یک طرف بدنش   گفت. حتی تکان نمی بود و هیچ نمی

فلج شده بود. پانسمان لمبرش را تمام کردم و به پاهایش  نیمه

رسیدم. روز بعد ازش پرسیدم: با چی تو رو این جور سوزوندن؟ 

ساده و کوتاه گفت: زیر تخت آهنی منقل گذاشته بودن. بازجو 

های داغ چسبید. این جوری  رفت رو شکمم ایستاد و پشتم به آهن

 ”ام کنن! ترسم بازم شکنجه سوخت. حاال می

روایت کامالً گویاست. قرار بود فردایی بهار بیاید و آزاد و رها 

 ای بیاید.  شویم. قرار بود دیوی بیرون رود و فرشته

 انقالب

انقالب شد و از فردای انقالب به جای یوم المرحمه، یوم الملحمه 

ی علوی در شب  به راه افتاد و بساط کوبیدن. از پشت بام مدرسه

اول پس از انقالب شروع شد و به جلو آمد. آن روز اما کمتر کسی 

کرد و ساختار سیستماتیک  به فجایع روی داده اعتراض می

سرکوبی نیز در میان نبود. یک و تعدادی خلخالی بود که با حکم 

ها را بر زمین  کرد و چونان برگ خزان انسان خمینی درو می

 آمد.  ریخت و به جلو می می

 06تا خرداد  36توان در باب آن بهمن  روند حوادث به جلو آمد. می

ها و صفحات نوشت و سخن گفت. اما بگذارید این را به  ساعت

ی سخن ما،  زمانی دیگر واگذاریم و به مقطعی برسیم که سوژه

یعنی امر شکنجه، به صورتی سیستماتیک اعمال شد. و کار به 

ی کوتاهی خطاب به  جایی کشید که قائم مقام رهبری در نوشته

شنیده ”گوید که  رهبری وقت می

فالنی ]آقای ”اید:  شد فرموده

منتظری[ مرا ]آقای خمینی[ شاه 

و اطالعات مرا ساواک شاه 

کند. البته حضرتعالی را  فرض می

کنم ولی جنایات  شاه فرض نمی

های شما  اطالعات شما و زندان

روی شاه و ساواک شاه را سفید 

کرده است، من این جمله را با 

اطالع عمیق 

}خاطرات حسینعلی “  گویم. می   عکس از پارسینه -صادق خلخالی در کنار روح اهلل خمینی 
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سوزاندن نقاط مختلف با سیگار، سوزاندن نقاط مختلف با فندک و 

حتی سوزاندن عورت با چوب گازوئیلی، سوزاندن با اتو و اجاق 

ضرب و شتم به مانند توپ فوتبال، زدن   –برقی و نظایر آن 

های بدن او، نگاه  زندانی با وسایل مختلف و شکستن استخوان

شوک   –استفاده از دستگاه آپولو   –داشتن سر زیر آب و نظایر آن 

در مورد زنان نیز از تجاوز تا   –الکتریکی، باتوم برقی و مانند آن 

اجبار به برهنه شدن در برابر مردان دیگر اعم از بازجو و غیره تا 

 “ استعمال اشیاء سخت در مقعد مردان و غیره

ی روحی زندانی در ارتباط با  های روحی از قبیل، شکنجه شکنجه

خانواده، خرد کردن شخصیت زندانی، اعدام مصنوعی، اجبار زندانی 

های خشن، چشم بند و سلول انفرادی نیز امری  به دیدن صحنه

 متداول بود.

شد؛  اما در این دهه زندانی پس از طی مراحل بازجویی رها نمی

که  رفت و چه آن گرفت و به بند می که محکومیتی می چه آن

شد، تا زمانی که یا جان در بدن داشت و یا  محکوم به اعدام می

های گاه به شدت وحشیانه و خرد  حاضر در زندان، متحمل شکنجه

های دوران  گرفت. تنها چند نمونه از شکنجه ای قرار می کننده

نگاه داشتن زندانیان در ”ها عبارت بودند از  محکومیت آن سال

ها، قفس، واحد  خوابی و سرپا نگه داشتن فضایی بسیار کوچک، بی

فشارهایی که به روان پریشی “  مسکونی، تابوت و قس علیهذا

انجامید و ایضاً حتی مراجعه و تعریف آن  ای از زندانیان می عده

برای برخی دیگر هنوز و پس از گذر سالیان با لکنت زبان، اشک و 

 استرس و فشار سنگینی همراه است. 

های زندانیان این عصر نیز از الطاف نظام جمهوری  خانواده

اسالمی بی بهره نبودند. کمترینش رفتاری بود که پس از کشتار 

 شصت و هفت با ایشان شد و نشان ندادن جای عزیزانشان.

ی شصت و عصر بنیانگذار جمهوری اسالمی،  های دهه  شکنجه

باالخص عصر دادستانی الجوردی هم سیاه بود و هم سفید. هم 

ناظر به خرد کردن و نابود کردن جسم زندانی بود و هم ناظر به 

خرد کردن و نابود کردن روح او. اما خشونتی بالحد در این 

توانست  ها حاکم بود که گاه برای برخی زندانیان خود می شکنجه

 {1212ی  صفحه 2جلد  –منتظری 

 ی شصت های دهه سال

ی سیاه لقب  ی شصت، که به حق دهه های دهه زندانیان سال

و با داستان  03و  01های  گرفته، بسیارند. آنانی که پس از سال

 06هیئت عفو رها شدند و یا بخت نجات از ماشین کشتار تابستان 

اند. بگذارید در این مجال و  های بسیاری کرده را داشتند روایت

حوصله ابتدا روایتی را از خاطرات اقای منتظری روایت کنیم. 

روایت شده  323تا  322سخنانی که در خاطرات ایشان، صفحات 

است. آقای منتظری از قول آقای جعفر کریمی که بنا به قول 

آقای منتظری از سوی آقای خمینی برای تحقیق راجع به امور 

ایم در زندان  ما رفته”کند که:  ها فرستاده شده بود نقل می زندان

جا دیدیم جلوی  حصارک )یا قزل حصار( نزدیک مردآباد. در آن

اند و داخل آن به قدری  یک اتاق یک گلیم و پتوی سیاه زده

نفر  16شود و حدود  تاریک است که روز و شب تشخیص داده نمی

اند... رفتیم به یک دختر برخورد کردیم که  را در آن زندانی کرده

خورد، از بس اذیتش کرده بودند دیوانه شده  نجاست خودش را می

 “بود و باز او را در زندان نگه داشته بودند!

اند. حتی  ها، زندانیان رها شده بسیار گفته و نوشته در باب آن سال

رفت و “ ایران تریبونال”ی تشکیل دادگاهی به نام  مسئله تا مرحله

ی شصت موفق شدند جمهوری  های جانباختگان دهه خانواده

 محکوم کنند.“ الهه”و “ لندن”ی  اسالمی را در دو مرحله

نه ”در کتاب  06ایرج مصداقی، یکی از نجات یافتگان کشتار 

های  های زندان که تلفیقی از خاطرات و گزارش“  زیستن، نه مرگ

جمهوری اسالمی است، در جلد اول تیترهای  06ی  دهه

کابل زدن و ”های جسمی این دهه را بر می شمرد:  شکنجه

های توام با آن به مانند زدن کابل به سر یا به آلت  شکنجه

تناسلی، لگد کردن پاهای شکنجه شده با پوتین، قطع عضو زیر 

کابل و یا قطع ناخن و انگشت و نظایر آن، آویزان کردن و بستن 

ی قپانی، صلیبی بستن زندانی، آویزان کردن از  ها به شیوه دست

ها و پاها، جوجه کباب که بستن زندانی است و کابل  سقف از دست

سوزاندن به مانند داغ کردن،   –های ممتد و نظایر آن  زدن
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گر باشد. یعنی  ی برخورد با شکنجه ی خشم و افزایش روحیه مایه

آن سطح از خشونت عریان خود در بسیاری از موارد به خشمگین 

ی ضدی و  شدن زندانیان و بعد افزایش مقاومتشان به دلیل روحیه

 شد.  مقابله برای بقا و زندگی برای زندانی تبدیل می

تر سروکار  ی سفید شد. با این واژه در ادامه بیش سخن از شکنجه

 خواهیم داشت. بهتر است ابتدا تعریفی از آن داشته باشیم.

 ی سفید شکنجه

کمونیسم و سرکوب در ”ی کتاب  رکساندرا سسریانو، نویسنده

نگاهی ”ای با عنوان  در مقاله“  رومانی، تاریخ یک برادرکشی ملی

که در ژورنالی به نام مطالعات “  به شکنجه سیاسی در قرن بیستم

ی سفید  منتشر شده، شکنجه 2660ادیان و ایدئولوژی ها در سال 

خواند که لزوماً غیرخشن نیست و در قیاس  ای روانی می را شکنجه

با خشونت سیاه هدفمندتر و موثرتر است و عذاب روانی و فشار 

اش از ریخته شدن خون دردناکتر و عذاب آور تر  روان شناختی

ی سفید  است. شکنجه

محرومیت حسی و 

کند که  انزوا ایجاد می

شود زندانی  موجب می

شخصیت و هویت 

خود را در طوالنی 

 مدت از دست بدهد.

ی  ی دهه شکنجه

شصت شامل هر دو 

نوع سیاه و سفید بود 

با این خصلت که 

تری داشت و حتی  میزان خشونت بیش

ی سفید خود، رخ به  در فضای شکنجه

رخی قربانی شده و قربانی کننده 

 توانست هویدا باشد. می

کشتاری روی داد که به حق  06سال 

نگار، آن را  رضا علیجانی، روزنامه

نام نهاد. نسل “  هولوکاست ایرانی”

کشی بزرگ انجام گرفت و قرار شد که خیال حکومت مستقر برای 

 09چندین سال از مخالف سیاسی و مخالفت راحت باشد. سال 

و کسی که تمام  06ی کشتار  بنیانگذار نظام و فتوا دهنده

ی  شد هم به مانند همه به نام او انجام می 06ی  های دهه جنایت

 آدمیان مرگش فرا رسید و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 66ی  یک دهه بعد، دهه

، دهه رهبری جدید و رئیس جمهور قدر قدرت جدید فرا 66ی  دهه

دهد. ماجرای  های ابتدایی اتفاقی رخ می رسید. اما در همان سال

های ملی و میهن دوست  ی نود امضایی و نامه شخصیت نامه

ایرانی به اکبر هاشمی رفسنجانی و برخورد امنیتی با ایشان نوید 

ای  های زنجیره دهد. نویدی که بعدها به قتل ای را می اتفاقات تازه

ی هفتاد و سرکوب شدید مخالفان ختم شد.  و سیاسی دهه

مهندس عبدالعلی بازرگان، فرزند اولین نخست وزیر ایران پس از 

هایی را دارا بوده  پیروزی انقالب که خود در دولت انقالبی سمت

است در پاسخ 

که در  نگارنده به این

آن روزها بر شما به 

طور خالصه چه 

گذشت، به خط صلح 

 ۰۱از جمع ”گوید:  می

نفری دستگیرشدگان، 

ی  به خاطر نامه

 ۶۲معروف به 

پنج -امضایی، چهار

نفری، از جمله بنده 

ی فیزیکی نشدیم، اما اگر  شکنجه

روز در سلول انفرادی و  ۰۰۲اقامت 

حدود شش ماه اقامت بعدی در اتاق 

دربسته و توهین و تحقیرها و فشارهای 

ی  مستقیم و غیرمستقیم برای مصاحبه

تلویزیونی را، که به راستی از نظر 

روحی روانی طاقت فرسا بود، شکنجه 

روز در سلول انفرادی و حدود  ۰۰۲اگر اقامت 
شش ماه اقامت بعدی در اتاق دربسته و توهین و 
تحقیرها و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم برای 

ی تلویزیونی را، که به راستی از نظر روحی  مصاحبه
روانی طاقت فرسا بود، شکنجه بنامیم، بلی در همان 
ایام به ناراحتی اعصاب و بیماری قلبی سختی دچار 

 شدم
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دهد. بلکه این برخورد کامالً هدفمند است.  ی اول روی نمی دهه

باید شخصیت های معترض پس از مرگ  06پس از نسل کشی 

 بنیانگذار نظام را خرد کرد تا دیگر صدایی از کسی در نیاید.

این مصداق سیستماتیک بودن شکنجه در جمهوری اسالمی 

 است. با هویتی ثابت و اشکالی متغیر.

 اصالحات، نویدی تازه

محمد خاتمی  60دهد. خرداد  های اصالحات اما نوید تازه می سال

شود و دوباره قرار است سخن تازه  به ریاست جمهوری برگزیده می

کند و  اما فضا را دگرگون می 66های سیاسی سال  زده شود. قتل

 زند. داستانی دیگر را رقم می 69فجایع تیرماه 

شوند. ملوس رادنیا که نام  بسیاری از در پی این رویداد دستگیر می

مستعار مریم شانسی را داشت و به یکی از متهمین اصلی با 

اعتراف از تلویزیون این رویدادها تبدیل شد، در پاسخ خواست 

چه بر او گذشته است، به خط صلح گفت  نگارنده برای گفتن آن

که پس از مشورت با پزشکش با عدم مجوز او برای برگشتن به 

آن دوران و گفتن رویدادها مواجه شده است. چرا که بازگشت به 

ی روحی و به هم ریختن ایشان ممکن است  آن روزها با صدمه

 روبرو شود.

علی افشاری، عضو شورای مرکزی و دبیرسیاسی دفتر تحکیم 

وحدت، تنها تشکل دانشجویی آن زمان که از پس تحوالت 

های استقالل  مستقل شده بود و تا حدی به خصلت 66ی  دهه

دانشگاه و دانشجو بازگشته بود، از نقش آفرینان اصلی حوادث آن 

 1568هاست. او پس از داستان کنفرانس برلین در آذرماه  سال

شود و این بازداشت به اعتراف تلویزیونی او  بازداشت می

 انجامد. می

خطاب به هاشمی شاهرودی،  1591ای در سال  افشاری در نامه

ی قضاییه از یک هفته بازجویی پیوسته و توام با  رئیس وقت قوه

های ممتد مقابل دیوار و تهدید به انواع و اقسام  بیخوابی و ایستادن

شکنجه، به دلیل عدم پذیرش خواست بازجویان در قبول اتهام 

نویسد. وی در همین نامه به  براندازی و مواردی از این دست می

برد به مانند:  موارد دیگری از شکنجه و فشار بر خود نیز نام می

بنامیم، بلی در همان ایام به ناراحتی اعصاب و بیماری قلبی 

سختی دچار شدم که بالفاصله پس از زندان مجبور به عمل 

جراحی قلب باز گشتم که پس از آن نیز چندین بار تکرار شده 

ی دوستان شالق بود، که برای برخی  ترین شکنجه است. بیش

شد،  ی روزانه محسوب می مثل جناب مهندس صباغیان، جیره

ای به حمام برده  روزهای دوشنبه که دسته جمعی چند دقیقه

چون  ی زیادی هم شدیم، از زیر چشم بند پاهای باندپیچی شده می

ی خودشان، با  دیدم.  آقای دکتر رضا صدر را به گفته متکا را می

دستبند قپانی آویزان کردند و آقای خسرو منصوریان در اثر کتک 

ی مشترک،  ی سوم کمیته خوردن و پرتاب شدن از راه پله طبقه

ها پاره شد و تا  های کتفش به دلیل گیرکردن در میان نرده تاندوم

های بی  کرد. کتک زدن ها پس از آزادی نیز معالجه می مدت

ی زندان،  رحمانه و سخت امری عادی بود و یکبار در اواخر دوره

هایی ما را که جناب  در بند عمومی پاسداری که یکی از هم اتاقی

سرهنگ ورزشکاری بود برای بازجویی برده بود، هنگام بازگشت 

به دلیل آهسته حرکت کردن ناشی از چشم بند، او را هل داده بود 

که منجر به پرت شدن او از راه پله گشته و دو دست او شکسته 

ی صدای جیغ وفریاد و  ها، شنیدن همه روزه بود. عالوه برآن

التماس شکنجه شدگان دراطاق عمل! طبقه همکف زندان معروف 

های اوین که به دلیل وجود  به توحید یا اقامت طوالنی در سلول

ها زندانی بنی بشری را  توالت دستشویی در سلول، ممکن بود ماه

نفری بعد از  ۰۱نفر از جمع  ۴۶شود.  نبیند، شکنجه محسوب می

 ۶ماه تحمل شکنجه و اغلب انجام مصاحبه، آزاد شدند، از  ۱حدود 

نفری که محاکمه و به دو سال و سه سال محکوم شدیم، من 

ها به رحمت ایزدی  ها بودم! اینک چهار نفر آن جوانترین آن

اند)دکتر داوران استاندار گیالن، زرینه باف، مهندس موحد و  پیوسته

 “دکتراردالن وزیر دائی(

در گام ابتدایی این دهه انگار شکستن و به قول هاشمی 

رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، کم کردن روی زندانی و یا به قول 

ها هدف اصلی  مهندس عبدالعلی بازرگان، خرد کردن شخصیت

های  ی سیاه در سطح سال است. خشونت فیزیکی و یا شکنجه
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های متعدد، تهدید و صحنه  خوابی روز حبس انفرادی، بی 529

سازی اعدام، انتقال اخبار کذب، محرومیت از مالقات و تماس 

 تلفنی و غیره.

ها و فشارها در این دوران گام به گام از خصلت فشار  بازجویی

جسمی و فیزیکی به سمت فشار روحی و روانی تغییر ماهیت 

دهد. خشونت ظاهری این فشارها که بتواند موجب خشم و  می

ی ایستادگی زندانی در برابر زندانبان باشد، کمتر  تقویت روحیه

ی سفید که نابودی  شده و دقیقاً به سمت خصلت اصلی شکنجه

شخصیت و هویت زندانی و تبدیل شدن او به ابزاری جهت اعمال 

 کند. تمایالت بازجوست، تغییر می

 96ی  دهه

یابد و به جز مقطعی پس از  نیز ادامه می 96ی  این روند در دهه

که حاکمیت مستقر سیاسی، از ترس حذف تمام عیار به  99خرداد 

 -آورد صورتی افسار گسیخته به شکنجه تا سرحد تجاوز روی می

، فشارهای روانی بسیار بیش از فشارهای جسمی -مورد کهریزک

)حداقل در تهران( بر 

بازداشتی ها اعمال 

 شود. می

نگارنده خود در دو 

و  90های  مقطع سال

های  ، بازداشتگاه99

امنیتی وزارت 

اطالعات جمهوری 

اسالمی در تهران را 

تجربه کرده و 

مشاهداتی شخصی از 

ها دارد. در این دوران، میزان برخورد  آن

رسد )حذف  فیزیکی به حداقل خود می

شود و در مواردی در سطح ضرب و  نمی

شود( اما  شتم سنگین نیز اعمال می

ی روحی و روانی در اعالء درجه،  شکنجه

های  سازد. انفرادی خود را نمایان می

ی  ها از خانواده، انتقال زندانی به بهانه خبری طوالنی مدت، بی

مشکل روانی به تیمارستان با هدف آزار زندانی و قرار دادن زندانی 

در میان بیماران روانی، دادن اخبار کذب از وضعیت نزدیکان 

ی عاطفی دارد در شرایطی که  زندانی که نسبت به ایشان علقه

زندانی دسترسی به منابع حقیقی مربوط به خانواده در بیرون ندارد، 

ی  های جنسی به خانواده تهدیدها به تجاوز به زندانی و یا توهین

زندانی، فشار به همسر برخی زندانیان برای جدا شدن حتی با 

ی بازجویان برای آزار زندانی درون زندان  پیشنهادهای بی شرمانه

و موارد بسیاری که گزارش از آزار روانی و روحی زندانی، بسیار 

بیش از آزار جسمی و فیزیکی او دارد. البته در این دوران و با 

وجود کثرت نهادهای بازداشت کننده، برخوردهای متنوعی با 

شود. اطالعات سپاه پاسداران در این دوران  ها اعمال می بازداشتی

های خشن  وزارت اطالعات، هنوز از روش 66ی  نیز به مانند دهه

و ضرب و شتم و برخوردهای فیزیکی همپای برخوردهای روان 

کند. در واقع اطالعات سپاه یک گاه  شناختی و روحی استفاده می

تر از وزارت  عقب

اطالعات، هنوز به 

ی  طور کامل شکنجه

سفید بدون درگیر 

شدن با زندانی را در 

دستور کار قرار نداده 

است. اما وزارت 

اطالعات با تکمیل 

تجربیات پیشین در 

این دوران، به جز 

مقطعی خاص پس از 

های  ، رسماً دستور العمل99انتخابات 

ی سفید را در تمامیت خویش  شکنجه

 گیرد. به کار می

جا الزم به ذکر و  ای اما در این نکته

ضروری است. رفتارهای نهادهای 

بازداشت کننده در تهران با فعالین 

اش از شوک الکتریکی تا  فرزاد کمانگر در رنجنامه
گوید و بعد در  تهدید به تجاوز جنسی با باتوم می

بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه، از بازی فوتبال با او تا 
شوک به اعضای حساس بدن و شالق را از 

 کند. برخوردهای ذکر شده با خود ذکر می



52شماره   
 شهریور
1394 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
ان

دانی
 زن

58 

ها و بازداشتگاههای  ی سیاه در زندان کمرنگ شدن شکنجه

شود. در  ی سفید در تمامیت خود جایگزین می مرکزی، شکنجه

های امنیتی جمهوری اسالمی با درس گیری از تاریخ  واقع سیستم

های امنیتی کشورهای مختلف دنیا، به جای درگیر کردن  و سیستم

کنند تا با الینه کردن او و  خود با زندانی تحت شکنجه، تالش می

های خود  از خود تهی کردنش، او را به ابزاری برای بیان خواسته

بدل سازد. زندانی با خرد شدن شخصیتش از خود تهی و بیگانه 

های بازجو بدل  ی خواست شود و پس از گامی، به تکرار کننده می

شود. حتی در موارد بسیاری این زندانی بازجو را بهترین رفیق و  می

یابد و حتی عاشقانه بازجوی خود را  دوست خود در زندان می

ترین میزان ضرب و شتم و خشونت  دوست دارد و این اتفاق با کم

ترین هزینه،  افتد. در واقع نظام امنیتی مستقر با کم اتفاق می

برد و ایضاً زندانی را پس از آزادی بالاثر  ترین سود را می بیش

کند. زندانی که شخصیت و زندگی خود را نابود شده، آبروی  می

خود را با اعترافات رفته و خود را در مقطعی پشت کرده به 

بیند، یا پس از آزادی غیر فعال خواهد شد و یا  های خود می آرمان

ی  دیگر آن اثر دیروزین را در عمل سیاسی خود و یا آن انگیزه

 دیروزین را نخواهد داشت. 

کند که  اما سخنان فرزاد کمانگر و بسیاری مانند او آشکار می

ها و باالخص  ی شصت و هفتاد هنوز در شهرستان رفتارهای دهه

ای که انگار  های مرزی در جریان است. دوگانه در شهرستان

بیند و به دور  ها را نمی کند که کسی شهرستان حکومت خیال می

 تواند بکند. از چشم هرکاری می

تاریخ شکنجه در ایران پس از انقالب، تاریخ دردناکی است. هر دو 

های مختلف قربانیان فراوانی گرفته و  نوع شکنجه در سال

گیرد. نوشتار فوق تنها گامی جهت گشودن بابی است برای  می

ها و شاید گامی جهت افشا و  بازشناسایی انواع شکنجه در این سال

یا رفتن به سویی که دیگر شکنجه را در ایران شاهد نباشیم. تا آن 

چه در توان داشت  روز اما باید تمام قد در برابر آن ایستاد و هرآن

سازد.  تر می عملی کرد. این بایدهای انسانی است که ما را انسان

 چه داشت، انجام داد. باید هرآن

ها در انگار بر  سیاسی بازداشتی اگر تغییر کرده، اما در شهرستان

چرخد. فرزاد کمانگر،  ی یک و یا حتی دو دهه قبل می همان پاشنه

اعدام شد، در  1598معلم و فعال حقوق بشر که در اردیبهشت ماه 

شمرد. کمانگر از  ی خود بخشی از این برخوردها را بر می رنجنامه

گوید و بعد  شوک الکتریکی تا تهدید به تجاوز جنسی با باتوم می

در بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه، از بازی فوتبال با او تا شوک به 

اعضای حساس بدن و شالق را از برخوردهای ذکر شده با خود 

ی  چنین از شکنجه کند. این فعال فقید حقوق بشر هم ذکر می

مشهور یا همان شالق زدن بازداشتگاه خبری سنندج نیز که 

 کند. تحمل کرده است، یاد می

به عالوه، شکنجه تنها سهم زندانیان سیاسی نبود. کهریزک پیش 

بازداشتگاه کسانی بود که در طرح موسوم به مقابله با اراذل  99از 

ها بسیارند. اما تنها دیدن انسان  شدند. روایت و اوباش بازداشت می

برد،  تنومندی که پس از آزادی از کمبود وزن و الغری رنج می

 ی روی داده است. خود گویای فاجعه

 تکرار سخن بیش از دو دهه پیش

ی یکی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات  در اینجا تنها به گفته

ها از معتقدین به  است و سال 36که خود از انقالبیون سال  99

رسد.  نظام جمهوری اسالمی بود، نقل قولی ضروری به نظر می

ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 

و در واکنش به رفتار بازجوی دکتر علیرضا  1581ایران در آذر ماه 

رجایی، عضو شورای فعاالن ملی مذهبی در ایران که از همسر 

 536ای از بند  رجایی خواسته بود که از او طالق بگیرد، در نامه

ی قضاییه، صراحتاً دوباره سخن  زندان اوین خطاب به رئیس قوه

گوید  کند و می را تکرار می 06ی  ی دهه آیت اهلل منتظری در میانه

مفاسد بازجویان شما روی شکنجه گران ساواک شاه را سفید ”که 

 “کرده است.

با نگاهی هرچند گذرا به تاریخ این سه دهه در نظام جمهوری 

دهد که سیر  ی شکنجه، جمع بندی نشان می اسالمی در حوزه

رفتار مبتنی بر شکنجه در جمهوری اسالمی در مرکز از پر رنگ 

شود با  ی سفید آغاز می ی سیاه، به همراه شکنجه بودن شکنجه
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جناب نیکفر، اِعمال خشونت تقریباً همیشه با 

هایی استثنایی همراه است؛ با این رویکرد آیا  موقعیت

توان شکنجه را به عنوان استثنایی کارآمد قلمداد  می

 نمود؟

درست نیست که بگوییم اعمال خشونت با 

های استثنایی همراه بوده است. توسل به  موقعیت

موقعیت استثنایی همواره توجیهی برای اعمال 

خشونت بوده است. اما اگر منظورتان این باشد که 

خشونت در تاریخ استثنا بوده است نه قاعده، بایستی 

بگویم که متاسفانه چنین نبوده است. تاریخ بشری فقط خشونت 

 نیست، اما تار و پود آن به خون آغشته است.

دو رویکرد در میان موافقان و مخالفان شکنجه بسیار 

متداول است؛ یکی رویکردی که از اخالق نظری 

کند و معتقد بر عدم اعمال زور و شکنجه در هر  پیروی می

ی  شرایطی است و در مقابل گروهی از کارکردگرایان با بیان نظریه

ی افراد در شرایط خاص  معروف بمب ساعتی به توجیه شکنجه

 کنید؟ پردازند. این دو رویکرد را چگونه ارزیابی می می

ی متداولی است  یا چیزی نظیر آن، بهانه“  بمب ساعتی”ی  بهانه

یابیم  گذار هم که صحبت کنیم درمی برای توجیه شکنجه. با بمب

که او نیز با توسل به موقعیت استثنایی، یعنی این که ما 

اش  ای دیگری برای ما نمانده است، تروریسم خواهیم اما چاره نمی

کند. خوب، دنیای ما بایستی چنان شود که در آن  را توجیه می

معنا شود.  بی“  ای دیگری برای ما نمانده است چاره”...  ی  بهانه

های متنوعی را  به دنیایی که چاره“  چاره بی”تحول از دنیای 

“ بیچارگی”کند، تحولی همه جانبه است. گذار از  عرضه می

تواند  مستلزم برقراری عدالت است. اما تحول از هم اکنون می

 ای هست. ای هست؛ هم اکنون هم چاره  شروع شود: همواره چاره

ی نخست در برابر  باید در درجه“  ای هست هم اکنون نیز چاره”

ی توسل به خشونت از سر بیچارگی قرار گیرد. این فقط یک  بهانه

رویکرد اخالقی برای نصحیت کردن نیست؛ دعوت به اقدام 

ها و مقاماتی  ها، دستگاه ی رژیم سیاسی است، دعوت به طرد همه

به خشونت رو “  بیچارگی”است که از سر 

ی اول طرد  ی خشونت در درجه آورند. چاره می

های  است. سیستم“  بیچاره”های  ی سیستم همه

 شوند. گر می مفلوکِ بیچاره، شکنجه

توان برای عدم اعمال  آیا امروزه می

خشونت و شکنجه حد و مرزی قائل 

 شد؟

هایی را نظیر این که برای  ها و یا افراد، معموالً استداللی سیستم

قائل شده و مجبور “  استثنا”حفظ امنیت و یا منافع مردم و جامعه، 

برند و در  شوند، به کار می به توسل به خشونت و شکنجه می

مبارزه با ”های مختلف زمانی هم، اسامی گوناگونی اعم از  بازه

گذارند. با این تعریف، آیا  بر روی این رفتار خود می“  تروریسم

توان شکنجه را به عنوان استثنایی کارآمد قلمداد نمود؟ از  می

ای که در روابط اعضای آن با هم، در میان  طرف دیگر در جامعه

متفکرانشان، و یا میان مردم و طبیعت صلح نهادینه نیست، چطور 

 اش اهل شکنجه نباشد؟ ممکن است که حکومت

نظریه  ست که با دکتر محمدرضا نیکفر، ها بخشی از سواالتی این

سیاسی و از ناقدان  ی ی فلسفه پرداز و فیلسوف در زمینه

ایم. دکتر نیکفر به شکل  دینی در میان گذاشته روشنفکری جریان

ها و مقاالت متعددی منجمله کتاب  تخصصی تاکنون در کتاب

االهیات ”ی  و مقاله“  ی مدنی خشونت، حقوق بشر و جامعه”

 ی خشونت و شکنجه پرداخته است... به مقوله“ شکنجه

مرزِ ما، بیچارگی ماست. در 

هایی واقعی برای  جهان ما امکان

های  چاره یافتن برای بیچارگی

ی شکنجه وجود دارد؛  کننده توجیه

مرزی وجود ندارد که ورای آن 

 شکنجه روا باشد.

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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هایی که برای  توانیم چنین سامانی داشته باشیم. تالش می

کنند.  برقراری دموکراسی شده، درستی فرض کانت را ثابت می

کنند که برای  ها ثابت می این تالش

داشتن دموکراسی ابتدا لزوماً نباید 

ی مردم دموکرات باشند؛ مردم  همه

یافته در نظام  دموکرات پرورش

دموکراتیک هستند. پس باید از هر 

ای  دو سو حرکت کرد. هیچ جامعه

“ طبیعت”ی شکنجه نیست.  شایسته

 خواند. هیچ بشری با شکنجه نمی

 

با تشکر از فرصتی که 

 در اختیار ما گذاشتید...

هایی واقعی برای چاره  مرزِ ما، بیچارگی ماست. در جهان ما امکان

ی شکنجه وجود دارد؛ مرزی  کننده های توجیه یافتن برای بیچارگی

وجود ندارد که ورای آن شکنجه 

 روا باشد.

ی االهیات  شما در مقاله

های  شکنجه به تاثیر برخی از نظام

شناختی و ارزشی و نگرشی بر 

کاربرد شکنجه پرداختید. نسبت 

این مورد را با حقوق بشر که به 

هر حال امروزه بحثی جهانشمول 

 بینید؟ است، چگونه می

شمولی حقوق بشر یعنی  جهان

که حقوقی وجود دارند اساسی  این

که به همه تعلق دارند، از جمله 

مصونیت در برابر شکنجه و آزار. 

کند،  وقتی در سیستمی که خود را با یک االهیات معرفی می

این حقوق تعلیق شود، یعنی مثالً شکنجه )حاال گیریم زیر 

توانیم آن االهیات را،  عنوان شرعی تعزیز( روا داشته شود، می

االهیات شکنجه بخوانیم. االهیات شکنجه چندی پیش به 

ای مربوط به  کردیم پدیده صورت کنونی مطرح نبود؛ تصور می

دورانی سپری شده بوده است. اما اکنون در جهان اسالم 

دار شده است. حق این است که پس از این میدانداری هر  میدان

ی استعدادش  نوع االهیاتی، اسالمی و غیر اسالمی، از زاویه

 برای تبدیل به االهیات شکنجه از نو بررسی شود. 

ای که در روابط اعضای آن با  به نظر شما در جامعه

هم، در میان متفکرانشان، و یا میان مردم و طبیعت 

اش اهل  صلح نهادینه نیست، چطور ممکن است که حکومت

 شکنجه نباشد؟

این یک پرسش مطرح شده توسط ایمانوئل کانت است: چگونه 

ی بسامانی داشته باشیم فراهم آمده از افرادی  توانیم جامعه  می

که تک به تک خبیث باشند؟ فرض کانت این است که ما 

که حقوقی وجود  شمولی حقوق بشر یعنی این جهان

دارند اساسی که به همه تعلق دارند، از جمله مصونیت در 

برابر شکنجه و آزار. وقتی در سیستمی که خود را با یک 

کند، این حقوق تعلیق شود، یعنی مثالً  االهیات معرفی می

شکنجه )حاال گیریم زیر عنوان شرعی تعزیز( روا داشته شود، 

توانیم آن االهیات را، االهیات شکنجه بخوانیم. االهیات  می

شکنجه چندی پیش به صورت کنونی مطرح نبود؛ تصور 

ای مربوط به دورانی سپری شده بوده است. اما  کردیم پدیده می

دار شده است. حق این است که  اکنون در جهان اسالم میدان

پس از این میدانداری هر نوع االهیاتی، اسالمی و غیر 

ی استعدادش برای تبدیل به االهیات  اسالمی، از زاویه

 شکنجه از نو بررسی شود.
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گری که در درون وی  قربانی شکنجه برای بیرون کشیدن شکنجه

گیرد، قربانی به  درمانی قرار می جاخوش کرده است مورد روان

 .رسد آرامش می

نام گرفته است. این “  تظاهرات آسیب”فصل پنجم این کتاب 

گر و قربانی به واکاوری روابط  فصل با پرداختن به مسائل شکنجه

ی راه روان  ی یک نقشه پردازد و به مثابه گر و قربانی می شکنجه

 .رود گر درون یک بیمار پیش می درمانی برای یافتن شکنجه

است. در این فصل نویسنده به “ جان بدر برده”عنوان فصل ششم 

او از “گر به یک بیمار شکنجه پرداخته است: نقل سخنان شکنجه

دانیم چگونه عمل کنیم تا  درون شکسته خواهد شد، زیرا ما می

ای برجای نماند. اگر او جان بدر ببرد، هرگز بهایی را که  نشانه

 “برای جسارت خود پرداخته، فراموش نخواهد کرد...

پردازد که چطور  می“  سخت شکنجه گران”در فصل هفتم نیز به 

 .شوند گر تبدیل می در درون خود به یک شکنجه

درمان، ”های درمان شکنجه با عنوان  بخش پایانی کتاب به روش

پرداخته شده است که به مسائل روانشناسی “  پایان تغییر شکل

 پردازد.  می

ی یک کار عملی بالینی است که از جمعیت  این کتاب نتیجه

حمایت از قربانیان فشار سیاسی در تبعید و سپس در مرکز 

پریمولوی، که یک مرکز درمان قربانیان شکنجه و تجاوز سیاسی 

است، در پاریس آغاز شد و پس از آن نیز در مراکز دانشگاه 

 .پیگیری شد

های نایاب در ایران  ی این کتاب که در حال حاضر از کتاب مطالعه

مندان و خصوصاً فعالین حقوق  شود به تمامی عالقه محسوب می

 شود. بشر توصیه می

 گر و قربانی: درمان نام کتاب: شکنجه

 نویسنده: فرانسواز سیرونی

 مترجمان: ارسطو سعید و فروغ احمدی

 ناشر: انتشارات پاژنگ

  1568چاپ اول: سال 

 گر و قربانی: درمان معرفی کتاب: شکنجه

 فعال حقوق بشر

“ فرانسواز سیرونی”ی  نوشته“  شکنجه گر و قربانی: درمان”کتاب 

فروغ ”و “  ارسطو سعید”ی فرانسوی است که توسط  نویسنده

 به فارسی برگردانده شده است.“ احمدی

شکنجه، در این کتاب به ”نویسد:  مترجم در سرآغاز این کتاب می

کوشد  گر می شود که شکنجه عنوان یک عامل سکوت بررسی می

آن را در مغز قربانی شکنجه به کار گذارد تا او را از گروهی که 

در این کتاب شکنجه نه به صورت “  بدان وابسته است، جدا کند.

 مورد توجه قرار دارد.“ عملی”بلکه به صورت “ علمی”

شکنجه، برای به حرف وا ”فصل اول این کتاب هشت فصلی، 

هایی که  نام دارد. در این بخش روش“ داشتن یا برای خفه کردن؟

خوانیم و نویسنده به بررسی  شود را می در شکنجه به کار گرفته می

پردازد. نویسنده در فصل دوم نیز به همین امر  ها می و تحلیل آن

پرداخته و این بار با تلفیق روانشناسی بالینی و موضوع شخصیت 

 پردازد. می“ های شکنجه روش”درونی، به تحلیل 

، عنوان فصل سوم است که “های ناشی از آسیب درمان اختالل”

های ناشی از آن  ی درمان اختالل به تاثیرات شکنجه و شیوه

 پرداخته شده است.

توانند به موضوعاتی چون  خوانندگان این کتاب به خوبی می

درمانی قربانیان شکنجه، روانشناسی شکنجه و آزار و  روان

تری پیدا  های روانشناسی آن تمرکز و آگاهی بیش چنین جنبه هم

تاثیر ”کنند که به همین جهت نویسنده در فصل چهارم به 

گر  پردازد. به اعتقاد نویسنده در این فصل شکنجه می“  گر شکنجه

گیرد تا قربانی شکنجه  راهکارهایی که در حین شکنجه به کار می

هایی که از دیرباز به  را وادار به سکوت کند و به عنوان وسیله

ها  اند و امروزه به شکلی علمی از آن صورت سنتی وجود داشته

گاه که تمام تار و پود  کند و آن شود، برخورد می برداری می بهره

 مرتضی اسماعیل پور 

ی ویژه
پرونده 
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