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  شرارت مذهب، یا مذهب شرارت؟:شکنجه
  

ی تاریخ شکنجه، شکار جادوگران، انکيزاسيون، قانون و  ، استاد تاریخ در دانشگاه پنسيلوانيا، که در زمينه)١(ادوارد پيترز
 او در کتاب خود به نام. موضوعاتی که در پيوند با قوانين و حقوق جزایی اروپاست، مطالعات و انتشارات با ارزشی دارد

توضيح می دهد که از حقوقدانان ُرمِی قرن دوم و سوم ميالدی تا تاریخ نگاران و حقوقدانان روزگار ما که در ) ٢(»شکنجه«
، حقوقدان )٣(او از اولپيان. اند اند، همه تقریبٌا به یک تعریف مشابه از شکنجه رسيده ی شکنجه مطالعه و تحقيق کرده باره

ها را از  دهد و هر یک از آن ی شکنجه ارائه می ریخ نگار حقوق در قرن بيستم، تعاریفی در بارهتا) ۴(ُرمِی قرن سوم تا جان هيث
، زجر و رنج جسمی quaestio)(ما از شکنجه «: کند او از اولپيان چنين نقل می. دهد های مختلف مورد بازبينی قرار می  جنبه

نه القاء خفيف  ترس به درستی مناسب این حکم . خود ودِیفهميم، نه استنطاق به خ به منظور بيرون کشيدن حقيقت را می
  )۵(» .پس، از آن رو، شکنجه باید به عنوان زور و زجر فهميده شود، چيزهایی که معنی آن را تعيين می بخشد. نيست

ز اما دقيق ادوارد پيترز پنج تعریف دیگر از شکنجه، از دوره های مختلف تاریخ، ارائه می دهد، و سپس وارد یک تحليل موج
  .درباره هر یک از این تعاریف می شود، که طرح آن ها در اینجا کمکی به بحث ما نمی کند

  
البته باید گفت تعاریفی که تا امروز از شکنجه شده بيش از شش تعریفی است که ادوارد پيترز معرفی کرده، اما او برجسته 

از جملهی شش . جزایی رسمی برای بحث خود انتخاب کرده استترین آن ها را از مقاطع تاریخی معين و از زاویه قوانين 
تعریفی که او در کتاب خود آورده، یکی هم ماده اول اعالميه عليه شکنجه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 

ه شکنجه یعنی هر عملی ک... «: در این ماده شکنجه چنين تعریف شده است.  به تصویب رسيده است١٩٧۵نهم دسامبر 
بوسيله آن درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روانی، به عمد یا به تحریک یک مقام دولتی بر فردی یا یک شخص سوم، به 

  )۶(» .... منظور گرفتن اطالعات یا اعتراف، وارد شود؛ تنبيه کردن بخاطر اقدامی که مرتکب شده، یا تهدید او یا اشخاص دیگر
 از لحاظ حقوقی به طور نسبی – که این اعالميه درباره شکنجه ارائه می دهد، یک شاید بتوان گفت که در مجموع تعریفی

 کشور عضو، در اغلب موارد به آن ١۴٢ به لحاظ اعتبار سازمان ملل و امضای آن از طرف –کامل تر از سایر تعاریف است؛ و دو 
  .استناد می شود

  
راگراف و با زبان موجز رسمی حقوقی، بسيار متفاوت تر از آن اما همه ما می دانيم که تعریف حقوقی شکنجه در قالب یک پا

عمل تبه کارانه ای است که توسط فرد یا افرادی در یک سياه چال یا در مکانی ویژه، و به وسيله ابزار و آالتی مخصوص برای 
  . ردبر جنایتی که جریان دارد، حضور نداهيچ شاهدی مکانی که . در هم شکستن یک انسان صورت می گيرد

انسان . ادبيات شکنجه و زندان، مملو از صفحات هولناک و تباهی زایی است که محصول شهادت قربانيان این تبه کاری است
وقتی جرات می کند و پا در این عرصۀ خوف می گذارد، با صحنه هایی روبرو می شود که نمی تواند باور کند؛ یا دلش نمی 

نه ممکن است یک انسان، یک موجود بشری، اوال تا این حد بی رحمی، شقاوت و درمی ماند که چگو. خواهد که باور کند
سنگدلی داشته باشد، و دوم آن که تا مرزهای غيرقابل باور، تخيل و توانایی های خود را در ابداع ابزارها و روش های شکنجه 

  !گسترش دهد
  

انسان تنها حيوانی است که «: ر جایی گفته است که، یکی از قربانيان فاشيسم ایتاليا و آلمان هيتلری، د)٧(پریمو لوی
  .»شکنجه می کند

  
بطور مثال، روشن نيست که . تاریخ شکنجه در واقع می تواند ویژه باشد«: می گوید» شکنجه«ادوارد پيترز در همان کتاب 

 ممکن است، و پذیرفتنی یونانی ها تا چه ميزان روش های شکنجه شان را به مصری ها و ایرانی ها مدیون هستند، بنابراین
 زیرا برخی از قوانين آن ها به نظر می رسد که بر قوانين رم، و –است که با توجه به دانسته هایمان از یونانی ها شروع کنيم 

  ).٨(»قوانين رم بر قوانين قرون وسطا و سپس اوایل اروپای مدرن تاثير گذارده است
می کند، می تواند ارتباط قوانين یک کشور و شيوۀ برخورد نظام قضایی آن با به یکی از این ویژگی ها که ادوارد پيترز اشاره 

زیرا قوانين یک کشور، هر چقدر کوشش شده باشد . اصطالح خالفکاران و قانون شکنان، اعم از سياسی و غيرسياسی باشد
اهر منزه و شسته رفته پنهان که روش های خشونت آميز و مردود با هنجارهای اجتماعی و سياسی را در پشت کلمات به ظ

کنند، اما در یک قرائت حقوقی می توان جوهر انسانی یا غيرانسانی، یا در واقع جوهر عدالت خواهانه یا ظالمانه آن را 
اما در عين حال تجربه تاریخی نشان داده که تنها قوانين یک کشور نمی تواند بازتاب ماهيت و چگونگی عدالت . تشخيص داد
همچنان که دیدیم با انتشار تصاویر زندان ابوغریب، سراسر جهان آگاه گردید که بزرگترین مدعی .  باشداجتماعی آن

همچنين می دانيم که هم اکنون بازجو ها و . دموکراسی در جهان، تبه کارانه ترین روش های شکنجه را اعمال می کند
مبارزه با «بسياری از کشورهای مختلف، تحت عنوان شکنجه گران حرفه ای دولت ایاالت متحده آمریکا، در زندان های 

  .، افراد زیادی را به دام انداخته و شکنجه می کنند»تروریسم
  

من، به لحاظ چارچوب موضوع صحبتم، می خواهم از قرون وسطا، که سرآمد و نمونه برجسته تاریخ خشونت و بی رحمی در 
امعه و هدایت جهان مسيحيت بر پایه تعليمات مسيح بوده است، آغاز اعمال و کاربرد شکنجه به مثابه ابزار و روش اصالح ج

  .کنم
  

حاکميت کليسا در قرون وسطا، که با جنگ های صد ساله و سی ساله جز ویرانی، آوارگی، گرسنگی، کشتار و به آتش 
 قرن هيجدهم، به اتکاء کشيدن هستی ميليون ها مردم بی گناه حاصلی به بار نياورد، بطور مشخص، از قرن دوازدهم تا پایان

اگر . قوانين الهی، نظام تفتيش عقاید، شکنجه و قتل را به طور سيستماتيک و با قدرت و خشونت هرجه تمام تر برقرار ساخت



چه کليسا از قرن نهم شکنجه را بکار می برد، اما از قرن دوازدهم به بعد، به دنبال تغيير قوانين کهنه ی گذشته، قوانين 
به . از احکام شرعی و قوانين ُرم بود، رسمٌا دادگاه های تفتيش عقاید را در سراسر اروپا برقرار ساختفيقی جدیدی که تل

به زیر شکنجه » کشف حقيقت«اتکاء این قوانين جدید، کليسا توانست از این پس، هر کس را که به ارتداد مشکوک بود برای 
ين های دیگران را اشغال می کرد، تنها به خاطر مبارزه با کفر نبود که کليسا تنها برای گسترش مسيحيت نبود که سرزم. ببرد

دگراندیشان را در سياهچال ها به استنطاق می کشيد و زیر شکنجه های وحشيانه از آن ها اعتراف دروغ می گرفت، کليسا 
محکوم می کرد، مایملک ثروت سرزمين های کفر و اشغالی را نيز طبق قوانين شرع مالک می شد و هر کس را که به مرگ 

در این تاراج جان و مال، فقط کليسا، یعنی پاپ و انيوه بی شمار گله های شکمباره ی روحانيت . او را نيز صاحب می شد
کليسای اروپا نبود که سود می بردند؛ شاه، نجبا، حقوقدانان، شاهزادگان و فرمانروایان ریز و درشت قلمروهای کوچک نيز در 

. بنابراین کليسا غير از اجر اخروی که خدا و مسيح وعده داده بودند، اجر دنيوی نيز می برد. یت شریک بودنداین غارت و جنا
  .تا با تمام قدرت، از هر دو دنيای خود دفاع کنندبقه همين دليل آن ها آماده بودند 

  
احکام شرع پایه . ی قدرتمنداما این دفاع مستلزم وسایلی بود که باید هم صورتی موجه می داشت و هم ضمانت اجرای

 نهادهای الزم – که توسط حقوق دانان، مشاوران و سياستمداران تدوین شده بود –قوانينی بودند که به همراه قوانين دیگر 
در این نظام قضایی جدید، مجازات ها عامل . حقوقی و قانونی را آن گونه که ضامن حکومتی ابدی باشد، تشکيل می دادند

از یک طرف قوانين غيرقابل انعطاف و گریزناپذیر، و از طرف دیگر : ظم امور و تامين امنيت منافع کليسا و دولت بودمهم در حفظ ن
نظام قضایی جدید برای مجازات ها، از پيش پاافتاده ترین رفتارها و هنجارهای اخالقی . کيفرهای سخت و بی رحمانه

  .ها عليه کليسا، خدا و شاه را پيش بينی کرده بودخصوصی و اجتماعی مردم تا مخالفت های جدی و شورش 
یکی از راه هایی که می توان دیناميسم این نظام مزبور و تبه کار مذهبی را شناخت، مطالعه در ادبيات خود آن ها، اعم از 

هم و مرجعی از جمله این اسناد که شاید یکی از اسناد م. است.... کتب مقدس، رساله ها و احکام فقهی و حقوقی و غيره 
  .است» روش کار دفتر مقدس تفتيش عقاید«مستقيم در این باره است، کتاب 

  
اینجا، به نحو اعجاب آوری «: و ویژگی آن به عنوان مکانی ممتاز چنين ستایش شده استدفتر مقدس در این کتاب، نقش 

، س و تفتيش عقاید جهانی رم دادگاه عالی مقدمناسب ترین مکان برای نشان دادن توجه و تالش عظيمی است که در
  )٩(» .بطور نمونه وار، مشاهده می شود

  
پس از ستایش های پرطمطراقی که از اهميت دادگاه های تفتيش عقاید و موفقيت های کشيش ها و مفتشين عقاید بزرگی 

شاهد می ) ١١(» ریرمولينوس مرتد ش«، و به دام انداختن و مجازات کافرهایی مثل ) ١٠(فرانسسکو اوتاویو . مانند پدراف
آورد، بخش های دیگر کتاب است که درباره روش کار در به دام انداختن گناهکاران، شهادت گرفتن، نقاشی کردن از چهره 
متهمانی که شاهد یا شهود دعوی در نقاطی دور هستند و روبه رو کردن آن ها با متهم ممکن نيست؛ شگردهایی که در 

ر برد تا شناسایی متهم هرچه مطمئن تر صورت گيرد؛ و بسياری نکات ظریف پليسی که همه ترسيم پرتره ها می توان به کا
  .با جزئيات و دقت وسواس آميزی، مو به مو، توضيح داده شده اند

  
با مطالعه این کتاب، انسان احساس می کند که در دام شبکه مخوف و مرموزی گرفتار آمده که هيچ اميدی به رهایی از آن 

 عناصری شيطانی که همه رازهای انسانی را می شناسند، پيشاپيش همه روزن های نجات و تنفس را بسته گویی. نيست
چنين تلقين می . اند و با منطق موذیانه و سمج خود فرد قربانی را خلع سالح کرده و او را عریان در برابر خود قرار داده اند

انواع تمهيدها پيش . ليسا بيفتد نجات او قریب به یقين غيرممکن استشود که اگر آدم بخت برگشته ای، بهر دليلی، به دام ک
هيچ عذری، حتی نقص عضو یا هر ناتوانی جسمی دیگر سبب نجات قربانی . بينی شده که متهم به زیر شکنجه برده شود

 بينی شده، و انواع و اقسام عذرهای غيرقابل پيش بينی، پيش» روش کار دفتر مقدس تفتيش عقاید«در کتاب . نمی شود
بی گناهان مصون از درد هستند، . دست آخر آن که، قربانی بی گناه باشد. انواع و اقسام تمهيدها آن ها را خنثی می کند

  .اگر قربانی در زیر شکنجه درد کشيد و فریاد زد، نشان آنست که گناهکار است. زیرا خداوند حافظ بی گناهان است
به مفتشين عقاید پيشاپيش این حکم را داده که خود می توانند رأسٌا هر فردی » قایدروش کار دفتر مقدس تفتيش ع«کتاب 

هنگامی که هيچ کس به منظور آگاهی «: کتاب در این مورد چنين راهنمایی می کند. را بنا به تشخيص خود دستگير کنند
مسند مقدس انی، شخصی عليه اعالم جرمی ارائه نداده است، اما شایعه وجود دارد که در شهری یا مکدفتر مقدس 

عملی انجام داده یا سخنی گفته، و اگر مفتش عقاید درباره آن شایعه، خاصه از طرف کسانی که مهم، محترم و در ایمان 
شان با تعصب بوده، شنيده باشد، در چنين مواردی اگر هيچ شکایتی ارائه نگردیده یا هيچ اتهامی اعالم نشده، اما فقط 

دفتر تفتيش رسيده که جرمی اتفاق افتاده، مفتش عقاید خود موظف است به عنوان نماینده  مقدس دفترشایعه ای به 
  )١٢. (»...، جریان استنطاق را به ترتيب زیر یا مانند آن به عهده گرفته و آغاز کندعقاید

  
این قبيل بود، اميد آن که دوباره گرفتار می آمد، به ویژه اگر اتهام او ارتداد، جادو و از دفتر تفتيش عقاید اگر کسی در چنگ 

متاسفانه آمار دقيقی در دست نيست تا ميزان باور نکردنی قربانيان کليسا در طول . آفتاب روشن بيرون را ببيند، غيرممکن بود
اما برای آن که تصوری تقریبی از ميزان قربانيان داشته باشيم، همين قدر بگویم که طی سه . آن قرون تاریک دانسته شود

جمع آوری آمار دقيق قربانيان، به دليل ). ١٣(قرن از این حفت قرن، فقط نه ميليون زن به اتهام های مختلف قتل عام شدند 
پراکندگی و دوری شهرها از یکدیگر و همچنين دور بودن بسياری از دهکده های کوچک از یکدیگر و شيوه نارسای خبررسانی، 

  .رتباط گيری، اساسا ناممکن بودو در پاره ای مناطق فقدان شيوه های ا
  

چون جرم ها از بدگویی، توهين، دشنام، قماربازی، . قرار می گرفتند؟ همه کسدفترتفتيش عقاید چه کسانی هدف 
، رفتار اغواکننده داشتن )در مورد زنان(مشروب خواری، کفرگویی، افترا، هر نوع ناهنجاری اخالقی، پيراهن سينه باز پوشيدن 

  . را در برمی گرفتند– به صورت فردی یا جمعی –گرفته تا اقدامات جدی تر مانند عصيان عليه کليسا یا دولت ) در مورد زنان(



مثال برای قماربازان گردن یا یقه فلزی یی بود که . برای هر یک از جرم ها، مجازات های معينی نيز داشتدفتر تفتيش عقاید 
 یا چوب سنگين آویزان بود که به دور گردن قربانی انداخته می شد و او را در بر آن ورق بازی، تاس و پيپ های بزرگی از فلز

معابر و ميدان های شهرها، در معرض دید مردم قرار می دادند، و اوباش را آزاد می گذاشتند تا آن ها را تحقير کرده، دشنام 
گوری بود که بر دوش های قربانی می گذاشتند و یا مجازات مشروبخواران، که عبارت از بشکه چوبی آن). ١۴(داده و آزار کنند 

این نوع بشکه . او را در ميدان عمومی شهر یا معابر پر رفت و آمد قرار می دادند تا مورد تمسخر و تحقير رهگذران واقع شود
ه قسمت پائين آن چون قسمت پایين آن باز بود، قربانی می توانست بایستد و یا تا محدوده معينی راه برود؛ اما نوع دیگر آن ک

این دو نمونه و دهها نمونه . بسته بود، بشکه را از مدفوع و مایعات متعفن پر می کردند و قربانی را داخل آن قرار می دادند
  ).١۵(دیگر، بيشتر برای تحقير و توهين قربانيان ابداع شده بود و از جمله شکنجه های روانی بود و نه شکنجه جسمی 

ه که بيشتر شکنجه جسمی بود، آن قدر شيطانی و خبيثانه بودند که انسان در می ماند چگونه ممکن اما انواع دیگر شکنج
تنها پاسخی که می توان برای آن داشت، . است کسی یا کسانی تا این حد مرزهای سبعيت و بربریت را در نوردیده باشند

دردناک ترین رنج ممکن بوده اند، اگر چه وسایل و آن که اینها روش های مختلف مجازات مرگ در وحشيانه ترین شکل و با 
من فقط دو نمونه از وسایل شکنجه و یک . روش های شکنجه از وسایل و روش های مجازات مرگ کامال متفاوت و مجزا بودند

  :نمونه از مجازات مرگ را مثال می زنم تا تفاوت آن ها را خود ارزیابی کنيد
  
یک گالبی فلزی را در ). ١۶(» هنگامی که بسته است شبيه گالبی است. آن گرفته شدهنام این وسيله از شکل «:  گالبی-١

نظر بگيرید که از طول به سه یا چهار قاچ تقسيم شده و در باال، یعنی سر گالبی، یک پيچ بزرگ تعبيه شده که با چرخاندن آن 
. ی توانند تا حداکثر ممکن از هم فاصله بگيرندقاچ های گالبی یا قسمت های جدا شده را از هم باز می کند، به نحوی که م

بعد این وسيله در داخل عضو . این وسيله در دهان، یا مقعد مرد قربانی و آلت تناسلی زن قربانی با فشار وارد می شود«
مردانی بود این شکنجه بيشتر کيفر زنان و ). ١٧(»قربانی به تدریج باز می شود و درد به شدت ویران کننده ای بوجود می آورد

  .که به اصطالح متهم به روابط جنسی با محارم یا با شيطان داشتند
این وسيله تشکيل شده از چند رشته زنجير آهنی که در انتهای هر رشته زنجير یک :  شالق زنجيری با ستاره های آهنی-٢

 اما اثر ویران کننده آن شاید چندان کاربرد این شالق به سادگی قابل فهم است،«. ستاره آهنی با ميخ های تيز آویزان است
قسمت هایی از . زخم هایی که این شالق به جا می گذارد، قابل مقایسه با انواع شالق های دیگر نيست. روشن نباشد

  ).١٨(» بدن قربانی با هر ضربه این وسيله بشدت پاره و جدا می شود
  

دهها نمونه .  هایی بودند که در آن قرون سياه اعمال می شداین دو نمونه از شکنجه ها، نمونه های نسبتا مالیم از شکنجه
دلخراش و هولناک دیگر هستند که برخی از آن ها بی تردید کشنده اند، و من آگاهانه آن ها را مثال نزدم، زیرا شنيدن آن ها 

  .واقعا تحمل ناپذیر است
  

 هولناک تر هستند و من تنها یک نمونه از آن ها را روش هایی که به وسيله آن ها مجازات مرگ را اجرا می کردند، به مراتب
در اینجا می آورم، اما این به این معنا نيست که از این بربریت بی اطالع باشيم، برعکس باید از آن ها اطالع درست و دقيق 

  :داشت
  

ه ای تعبيه شده تا بتوانند یک گاو فلزی تو خالی است که در پهلوی آن دریچ. این وسيله اعدام بسيار ساده است: گاو فاالرید
پس از این کار زیر شکم و اطراف گاو را آتش می افروختند و قربانی به تدریج در آن می پخت . قربانی را در شکم گاو قرار دهند

  ).١٩(گفته اند که طنين فریادهای قربانی مانند نعره های گاو بوده است . و می مرد
  

ل هر دستگاه قدرت مدار دیگر، دالیل بسياری که ساخته و پرداخته روحانيت واال کليسا برای برقراری این نظام شکنجه، مث
مقامات و کارگزاران کليسا به همراه مقامات و کارگزاران دولت، در توجيه و اعمال تبه کاری های خود . مقام آن بود، داشت

انان، قاضی ها، کشيش ها، حقوقد. نظریه های رنگارنگ حقوقی، اجتماعی و به ویژه مذهبی و اخالقی داشتند
یکی از این نظریه پردازان . سياستمداران و انبوه تحصيل کردگان جيره خوار کليسا و دولت، نظریه پردازان نظام شکنجه بودند

او که تالش می کرد هماهنگی ميان قانون و جامعه را در . ، حقوقدان قرن هفدهم فرانسه بود)٢٠(برنارد دوالروش فالوین 
 آن موجه جلوه دهد، یک قطعه موسيقی را مثال می زد که چگونه سازهای مختلف با صداهای مختلف می شکل موجود

. توانند بوسيله یک آهنگساز نواهای شيرین، دلنشين، زیر، بم، تند و مالیم توليد کنند و در مجموع هماهنگ و خوشایند باشد
ترحم می کند، و قطع ) فقط(جراحی که «: ره متوسل می شوداو برای آن که منظور خود را روشن تر کرده باشد، به استعا

همين طور است قاضی : نمی کند، جراحت را غيرقابل عالج می سازد؛ پدر دلرحم، فرزند خود را اصالح ناپذیر بار می آورد
  ).٢١(» مهربان که فساد را تغذیه می کند و گسترش می دهد، و به قوانين و شأن عدالت خيانت می ورزد

  
فرمان خمينی را در مورد . کلمات آیا آشنا نيستند؟ مقامات جمهوری اسالمی بارها و بارها این استعاره ها را بکار برده انداین 

قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول . رحم بر محاربين ساده اندیشی است«: قتل عام زندانيان سياسی بياد دارید؟
يدوارم با خشم و کينه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال را ام. تردید ناپذیر نظام اسالمی است

آقایانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشدٌاعلی الکفار . جلب نمایيد
  ).٢٢(» باشند

  
م های مذهبی به علت آن که باور دارند که قباله نظام های سرکوب هميشه برای جنایت های خود دالیلی دارند، اما نظا

رسالت هدایت بشریت از جانب خدا به آنها سپرده شده، کاربرد خشونت را به مثابه اجرای حکم الهی و اجتناب ناپذیر می 
ش کار رو«در کتاب . دانند، و کوشش دارند که آن را به آسمان، و در واقع به مرجعی غيرقابل دسترس و واهی، احاله کنند

شکنجه روشی است برای کيفر، و توسط آنان که عاشق عدالت هستند یافت «: می خوانيم که » دفتر مقدس تفتيش عقاید



و از آن جا که تزویر ذاتی مذهبی است، برای مبرا ساختن خود از ارتکاب جنایت، ). ٢٣(»شد تا حقيقت، کشف و دانسته شود
، در حقيقت نه دست آدمی، که دست خداست؛ نيز آدمی نيست، که دستی که شمشير را می گيرد«: چنين می گوید

  ).٢۴(»....خداست که بر و برگ می سوزاند، به چرخ می بندد، سر از تن جدا می کند، اندام را می شکافد و می کشد
  :در رابطه با شکنجه، سه ویژگی را در قرون وسطا شناخته ا ند

   نهادینه شدن و مدون بودن شکنجه؛-١«
  کت روحانيت در شکنجه؛ شر-٢
  ).٢۵(» طول مدت و وسعت پدیده شکنجه-٣
  

**** 
داستان شکنجه در جمهوری اسالمی . حاال برویم به سراغ یک نظام مذهبی دیگر در دوران خود ما؛ جمهوری اسالمی ایران

ت بشری سهمی برده، شکنجه در جمهوری اسالمی ایران، ضمن آن که از ميراث گذشته این نکب. ایران از مقوله دیگری است
 هنگامی که درباره شکنجه در جمهوری -چند عامل است که در این ویژگی . اما قواعد و روش های ویژه خودش را دارد

  . باید در نظر گرفته شود–اسالمی ایران صحبت می کنيم 
  

 نگاه کنيم، باید آن را به اگر قرآن را از نقطه نظر یک مسلمان معتقد. اولين و چه بسا مهم ترین عامل، عامل مذهب است
عنوان مجموعه ای از احکام و فرامين خدا، یعنی معتبرترین و بنيادی ترین منبع احکام فقهی و حقوقی، و همچنين تعاليم 

سرچشمه قوانين فقهی و حقوق قضایی اسالم از قرآن آغاز می شود، و سپس به سنت و مباحث و اصول . اسالمی بپذیریم
همچنان از آن » عدالت اسالمی«قرآن، اما، به ویژه و همواره منبع و بنياد حقوقی باقی می ماند و . دیگر گسترش می یابد

احکامی . احکام قرآن، به دليل آن که باور بر این است که کالم خداست، احکامی ازلی ابدی و بالتغييرند. الهام می گيرد
، یک موضوع سرتاسری وجود دارد که به کرات »آسمانی«این کتاب در . هستند برای تمام اعصار و تمام رنگ ها و تمام نژادها

در آیه های مختلف و با تعابير مختلف تکرار می شود و آن هشدار به کافران است، به آنان که کالم خدا را باور ندارند و آن را 
ن دنيا، و به ویژه عذاب می دانند، و وعدۀ کيفرهای شدید در ای) ٢۶(» افسون و سحری همچون سحرهای پيشينيان«تنها 

یکی از آیه های قرآن که مجازات های زمينی، یعنی در یک حکومت اسالمی، در مورد دشمنان، اسالم را به . اليم در آن دنيا
 از سورۀ مائده است که می ٣٣روشنی از هم متمایز می کند، و آن سنگ بنای نظام جزایی جمهوری اسالمی است، آیۀ 

ان که با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد کوشند در زمين جز این نباشد که آن ها را به قتل همانا کيفر آن«: گوید
این ذلت و . رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خالف ببرند یا با نفی بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور کنند

در پرتو این آیه می توان دریافت که ). ٢٧(»ی بزرگ معذب خواهند بودخواری عذاب دنيوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذاب
جمهوری اسالمی ایران طی بيست و هفت سال گذشته با عملکرد خود ثابت کرده که در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، 

انعطاف ناپذیر احکام به ویژه در حوزه های حقوق انسانی و قضایی یکی از پيروان مومن، متعصب و .... علوم، دانش، آموزش و 
  .قرآن است

  
با توجه به این که ترسيم خط مرز معينی ميان دیانت و سياست در اسالم، و به ویژه . دومين عامل، عامل سياست است

مذهب شيعه، به دالیل مختلفی دشوار است، اما با وجود این می توان به طور کلی تمایز ميان این دو حوزه را در پاره ای 
به طور مثال تفاوت برخورد رژیم با گروه ها و سازمان های سياسی مسلمان مثل مجاهدین، فرقان، آرمان . کردجاها مشاهده 

مستضعفان، طرفداران شریعتی، طرفداران شریعتمداری، و به طور کلی همه مسلمان ها از یک طرف و مارکسيست ها از 
از یک طرف، و برخورد با » خودی ها«صالح طلب تحت عنوان یا برخورد آن ها با تمام گروه ها و سازمان های ا. طرف دیگر

این دو نوع برخورد متفاوت، بيشتر برخوردی سياسی است تا برخوردی مذهبی، در این دو نوع . از طرف دیگر» غيرخودی ها«
 و سازمان ها، چه برخورد گوناگون، آن ها عمدتا با ارزیابی های سياسی است که روش خود را در برابر هر یک از این گروه ها
البته باید اضافه کرد . در زندانی، چه در جریان بازجویی و شکنجه، و چه در دادگاه ها، و به ویژه احکام صادره، تنظيم می کنند

  . که برخورد رژیم با برخی گروه های سياسی با ایدئولوژی اسالمی، عامل مذهبی نيز عالوه بر عامل سياسی دخالت دارد
دو عامل مذهب و سياست، دالیل و انگيزه های الزم و کافی به عامالن و آمران اجرای احکام خدا می دهد تا بنابراین، این 

همۀ آن فرقه های گمراه را، که در قرآن از آن ها به نام های زیانکاران، بيماردالن، گنه کاران، تکذیب کنندگان، گمراهان، 
  . صراط مستقيم هدایت کنند یا از روی زمين بردارندکافران، منافقان، سرکشان و غيره یاد می کند، به

نهادی که مسئوليت رتق و فتق این امر مهم و حساس، یعنی نظامی قضایی حکومت اسالمی را به عهده دارد، تشکيل 
شده از مشتی حکام شرع که از حوزه های مذهبی یک سره به دادگاه های مختلف نظام قضایی رژیم گسيل شده اند تا بر 

این حکام شرع که با توجه به خاستگاه اجتماعی شان، با اندک سواد ابتدایی . يات و هستی انسان ها تصميم بگيرندسر ح
به حوزه ها رفته و پس از چند سالی به افتخار کسوت آخوندی نائل شده اند، در موقعيت جدید ناگهان خود را در بستر عينی 

بنابراین، حاال که بهشت برین بر روی زمين تحقق پيدا کرده، .  آن ها داده بودبهشتی می یابد که خدا وعدۀ آن را در آخرت به
  .بگذار جهنم را هم در همين دنيا بنا کرد

  
در سوی دیگر، نظام امنيتی رژیم اسالمی است که بخشی از آن از اراذل و  اوباش و باج بگيران، و بخشی از زندانيان مذهبی 

دۀ مذهبی طبقۀ متوسط سنتی، یا کسانی که هم زمان با شغل خود تحصيل کرده، رژیم گذشته، عناصر نسبتا تحصيل کر
دیپلمی گرفته و تجربه کسب کرده اند، به عالوۀ کسبۀ بازاری، لومپن ها، عناصر بی ریشه و به طور خالصه از اقشار پائين 

اگهان در جلد جالد احساس وجود و مذهبی سنتی و عقب ماندۀ جامعه تشکيل شده، که در رابطۀ نابرابر جالد و قربانی، ن
ملغمه این گروه های اجتماعی، تحت تعاليم مذهبی و آموزش های نظامی نسبتٌا سازمان یافته، شبکۀ نظام . غرور می کنند

ار ترکيب چنين عناصری، با توجه به قدرت و اختياراتی که در دست دارند، توقع دارید جز فجایعی . شکنجه را تشکيل می دهند
 وجود آوردند، بوجود بياید؟ آن ها، همانطور که بارها و بارها گفته اند، و در عمل نيز ثابت کرده اند، قانون و احکام ویژۀ که به



از هيچ قاعده و قانون موجود، چه ملی و چه بين المللی پيروی نمی کنند، چون آن ها خود را از طایفۀ حق . خودشان را دارند
  .می دانند

همزاد .  شکنجه گر حکومت اسالمی با همۀ همپالکی های دیگر خود در نظام های دیگر، تفاوت می کندحاکم شرع، بازجو و
شکنجه گر حکومت اسالمی، بر خالف . ها و جفت های او را تنها می توان در قرون وسطا یا در امپراتوری عثمانی یافت

شکنجه کردن برای او . حفظ حکومت اسالمیشکنجه گرهای دیگر، هم به خاطر ایمانش شکنجه می کند و هم به خاطر 
شغل نيست، بلکه امری مقدس، انقالبی، جهاد برای تحکيم و گسترش رسالت پيغمبر اسالم، هدایت گمراهان، نابودی 

در واقع او، توشۀ آخرتش را . او بيشتر برای آخرتش شکنجه می کند. کافران، فریضۀ دینی، و خالصه یک واجب شرعی است
  .دفراهم می آور

  
جهان پر از تضادها و تناقض . نه. اما این حرف، البته، به این معنا نيست که او ضرورتٌا ریاضت کش یا پرهيزگار هم هست

شکنجه می کند، و حتی پيش از شکنجۀ کردن وضو می » عدل علی«همين مسلمان مؤمن که در راه خدا و برقراری . هاست
ر بار که در برابر قبله می ایستد با خدای خود تجدید می کند، و آنقدر نجيب است گيرد و به نماز می ایستد، و پيمان خود را ه

که اگر می خواهد یک قربانی زن را به اتاق شکنجه ببرد، سر ترکه ای، خط کشی یا مدادی را به دست او می دهد و سر 
 در جریان بازجویی الزم شود تجاوز هم مبادا که معصيت کرده باشد، اگر. دیگرش را خود می گيرد که با نا محرم تماس نگيرد

اما همۀ این ها وقتی در راه . می کند؛ اگر پایش بيفتد زنا هم می کند؛ حتی ممکن است به متهم جوان مردی هم تجاوز کند
 اسالم برای پاک. خدا و اسالم، و با نيتی پاک انجام شود، خب، راه هایی هم وجود دارد که از دفتر گناهان او شسته شوند

همان طور که قانون الهی می گوید با کنيز خود نمی توان ازدواج کرد، اما اگر ابتدا او را آزاد کنی، . کردن هر گناهی راهی دارد
همانگونه که باکره را نمی توان اعدام کرد، اما اگر ابتدا از او ازاله ! بعد می توانی با او هر کار که مایل باشی انجام دهی

همانطور که صغر سنی را نمی توان اعدام کرد، اما اگر او را تا سن قانونی در ! وانی او را اعدام کنیبکارت کنی، بعد می ت
  !زندان نگهدارید، بعد می توانيد او را اعدام کنيد

  
کارگزاران نظام اسالمی از این قماش اند، و اینها هستند که وعدۀ عدالت اسالمی و . آموزش های قرآن و اسالم اینها هستند

  .را می دادند، و می دهند» عدل علی«قراری حکومت بر
نهاد قضایی جمهوری اسالمی ایران، اگرچه مانند کليسای قرون وسطا کتاب دستور العمل شکنجه ندارد، اما قرآن یکی از 

ی مهم آن است که شرایط جهنم را برای مخالفان مجهور. منابع الهام بخش است که می تواند مورد استفاده قرار بگيرد
برای ] که) [٢١(کمينگاهی بوده] از دیر باز[جهنم ] آری[«آیه :  همانطور که در قرآن توصيف شده–اسالمی بوجود آورد 

جز آب ) ٢۴(در آنجا نه خنکی چشند و نه شربتی ) ٢٣(روزگاری دراز در آن درنگ کنند ) ٢٢(سرکشان بازگشتگاهی است
  .»)٢٩) (٢٨(بر شما نمی افزائيم] چيزی[عذاب هرگزپس بچشيد که جزء ) .... ٢۵(جوشان و چرکابه ای 

و به  این ترتيب بر جان و مال و ناموس مردم هجوم آوردند و هرچه از تبه کاری و جنایت می شناختند و آموخته بودند، در عمل 
  .پياده کردند

  
ترین شکنجه ها، و با این حال، پس از چند سال، با یأس و خشم از خود سؤال کردند که چگونه است که حتی سخت 

تصميم . وحشيانه ترین رفتارها و زنجيرۀ پایان ناپذیر اعدام ها و کشتارها، آن ها را باز نمی دارد و همچنان مخل ما هستند
  .و باین ترتيب، خمينی فرمان قتل عام زندانيان را صادر کرد. گرفتند که مشکل را از ریشه حل کنند
عۀ دردناک می گذرد، حکومت اسالمی همچنان در تالش پنهان کردن و محو کردن آثار امروز پس از هيجده سال که از آن فاج

آیا همين امر خود، فاش ترین شهادت بر دروغ و کذب بودن قرآن شان نيست؟ اگر آن جان باختگان همان . جنایاتشان هستند
بودند که خمينی در فرمانش از آدم کشان کفاری بودند که در قرآن حکم به قتل آنان داده شده، اگر آنان همان محارب هایی 

نمایند، پس ) ٢٩(»با خشم و کينۀ انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال را جلب«خود می خواهد که 
چرا برای پنهان کردن آن بهر حربه و دسيسه ای متوسل می شوند؟ تبه کاری ها، همه، در نهان صورت می گيرند، و تبه 

  .رست به دليل آگاهی به سرشت تبه کارانۀ اعمال شان، از آشکار شدن آن ها می هراسندکاران د
  

آن ها هنوز برای مشکل . جمهوری اسالمی ایران هر روز بيش از پيش در گنداب و مرداب جنایت ها و مفاسد خود فرو می رود
یيه رژیم، سخت تالش می ورزد تا مشکل در چند سال اخير، شاهرودی رئيس قوۀ قضا. زندان ها به دنبال راه حل هستند

یعنی نابود کردن خود مشکل، . زندان ها را به شيوه ای دیگر، اما با همان هدف هميشگی جمهوری اسالمی ایران، حل کند
شاهرودی با طرح پروژه ای به نام اصالح زندان، در چند سال اخير به مناسب های مختلف، در . یعنی محو صورت مساله

حتی برای نمایندگان حقوق بشر برای . ف و در برابر مسئوالن محافل مختلف دربارۀ این مساله صحبت کرده استجاهای مختل
سال . به همين جهت، یعنی به جهت آن که هر جا بنا به مصلحتی سخن گفته، حرف های متناقضی زده است. فریب آن ها

، در ایران منتشر »چرا حبس؟« او باشد، در جزوه ای به نام گذشته گزیده ای از صحبت های او، که البد باید نغزترین صحبت
 سال حکومت، به ٢٧مطالعه این جزوه از این نظر اهميت دارد که نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران پس از . شد

قی و علت فساد، دزدی، چپاول و غارت ثروت ملی، نادانی و بی کفایتی در مملکت داری، هنوز در حل مسائل سادۀ حقو
قضایی کشور درمانده اند، و اکنون که تظاهر به حل آن می کنند، همچنان همان راه حل های عشيره ای احکام قرآن را 

دربارۀ حقوق بشر چنين . مرور برخی از نظرات رئيس قوۀ قضایی حکومت اسالمی خالی از فایده نيست. پيشنهاد می کنند
يگری است، اما تمام جامعه را به آلودگی و فساد کشيدن، حفظ حقوق بشر چند ضربه شالق وحش«: اظهار لحيه فرموده اند

کدام منطق و عقل قبول می کند که ما . است؟ این که با حقوق بشر منافات دارد و هيچ فلسفه و فردی آن را قبول نمی کند
مام مجازات های اسالمی ما چند ضربه شالق را چون به ظاهر خشن است، نزنيم، اما بپذیریم که همۀ جامعه آلوده شود؟ ت

» دیدار با اعضای ستاد حقوق بشر« در ١٣٧٩ شهریور ٢۶این حرف ها را در تاریخ ). ٣٠(»از نظر حقوق بشری قابل دفاع است
ترجيح مجازات های بدنی از نظر حقوق بشری قابل «: در جای دیگری دوباره ایشان دربارۀ حقوق بشر فرموده اند. گفته است

لی بهتر از مجازات زندان است که امروز در دنيا معمول است، چون زندان ضربه به روح زندانی و خانوادۀ اوست اثبات است، خي



حاج آقا هم تعریف جدیدی دربارۀ حقوق بشر ارائه فرموده اند و هم دستورالعمل ). ٣١(»و این خود خالف حقوق بشر است
نگرش «: هاد حاج آقا در مورد اصالح سياست زندان توجه کنيدحاال به پيشن. حقوق بشری به جهانيان پيشنهاد می کنند

اسالم به زندان و زندانی به استثنای بعضی از جرایم که خيلی نادرند و معموٌال در متن اسالم برای آن ها حکم زندان مقرر 
: توجه کردید). ٣٢(»نشده، بل که مجازات های خيلی سخت و سریعی در نظر گرفته شده است، نگاه تربيتی و مراقبت است

یکی از فلسفه ها این که اسالم «: در این یکی اظهار نظر منظورش را صریح بيان می کند» مجازات های سخت و سریع«
 بر شخص بزهکار قرار داده است و به – اعدام یا شالق یا محروميت –اسالم مجازات را . زندان را کيفر قرار نداده، همين است

 اظهار فرموده ١٣٨١ اردیبهشت ١٨، در تاریخ »در همایش جایگزین حبس«این سخنان را ). ٣٣(»نددیگران تسری پيدا نمی ک
  !اند
  

قرون وسطایی .... این یک بحث لفظی است که می گویند مجازات بدنی و شالق و«: در مورد مشخصٌا شکنجه عقيده دارد
این . ت بدنی شکنجه است، این طوری نيستمی گویند مجازا«:در جای دیگر همين معنی را گسترش می دهد). ٣۴(»است

باید فلسفۀ آن را و فلسفۀ قصاص و ابعاد ارزشی آن را، ارزش دنيایی و بشری نه، ارزش آخرتی آن را . تشابه لفظی است
اما نمی گوید ارزش آخرتی به شکنجه گر می رسد یا به . طبق نظر حاج آقا شکنجه ارزش آخرتی دارد). ٣۵(»تشریح کرد

شاید هم به هر دو، چون شکنجه گر، شکی نيست که اجر می برد، اما در عين حال گفته شده که درد کشيدن و رنج . قربانی
  !به این معنی فرد گناهکار با شکنجه شدن بيشتر، گناهانش می تواند به صفر برسد. بردن هم گناهان را سبک می کند

اهرودی می گوید در مورد زندانيان عادی و زندان های اما نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت اینست که آنچه ش
او برای حل مشکل . و وقتی این نکته را دانستيم هولناک بودن ماجرا تا حدودی روشن می شود. غيرسياسی ایران است

اعدام را زندان های عادی، یعنی پائين آوردن آمار زندانيان عادی و در نتيجه پائين آوردن هزینۀ زندان ها راه حل کشتن و 
با توجه به این نکته، آن وقت می توان سياست جمهوری اسالمی ایران را در مورد زندانيان سياسی به . پيشنهاد می کند
این نظام زندان و شکنجه و کشتار، پيش تر نيز چنين سياستی را در مورد زندانيان سياسی به اجرا . راحتی درک کرد

آیا باید دست روی دست گذاشت و دوباره به این حکومت جنایت، . راموش نکنيم را ف١٣۶٧ و ١٣۶٠کشتارهای سال . گذاشت
فرانسيسکو گویا، نقاش بزرگ . چنين فرصتی را داد؟ یا می توان این فرصت را از او گرفت، پيش از آن که دست به اقدام بزند

  .»خواب ِخرد هيوال می آفریند«:اسپانيایی گفته است
  

دولت های ظلم و ستم هر روز مجهزتر و ورزیده تر می شوند؛ نظام شکنجه .  حال تعرض استجهان ارتجاع با تمام قدرت در
هر روز روش های جدیدتر ابداع می شود، و با رشد . در اکثریت کشورهای جهان به روشی سيستماتيک تبدیل شده

سنجش مقاومت جسمی و دانش پزشکی و روانشناسی برای . تکنولوژی، ابزار و وسایل جدیدتر شکنجه توليد می شود
نظام شکنجه، مانند نظام . روانی قربانی، و به ویژه نقاط ضعف روانی قربانی بطور فردی، به کمک نظام شکنجه آمده است
ایاالت متحده امریکا نه تنها . سرمایه داری، توسط ایاالت متحده آمریکا به تدریج به سمت جهانی شدن حرکت می کند

ميه های بين المللی دفاع از حقوق بشر و پيمان نامه های سازمان ملل عليه شکنجه را زیر پا کنوانسيون ژنو، بلکه اعال
به هر کشوری که صالح » مبارزه با تروریسم«با انتقال قربانيان . گذاشته و خود قوانين جدیدی برای شکنجه تدوین می کند

ن یک دولت یهود، هرچه خشن تر از پيش همچنان به اسرائيل به عنوا. می داند، یک شبکۀ جهانی شکنجه بوجود آورده است
کشتار و شکنجۀ فلسطينی ها و اعراب ادامه می دهد، و می رود تا در منطقۀ خاور ميانه، با سياست تهاجمی جدیدش از 

  .سياست جنگ و اشغال امریکا پيروی کرده و شریک سياست او شود
  

تاکتيک . نم که روش های هميشگی ما دیگر کهنه شده و کارآیی ندارندبا این اوضاع و احوال نه چندان اميد بخش، تصور می ک
 شيوه ای که تالش می –است » هدف وسيله را توجيه می کند« که سوی دیگر -» دشمن دشمن من، دوست من است«

  .شود به عنوان مبارزه مردم ایران جا زده شود، شيوه ای مردود، مذموم، منفور و محکوم به شکست است
د خون همۀ آن گل های عطرآگين را که به دست دژخيمان حکومت اسالمی پرپر شدند، هدر رفته دانست و فراموش آیا بای

 باید تبدیل به ۶٧شان کرد؟ آیا گردهمایی هایی از این قبيل، برای مقابله با این نيروهای تبه کار کافی است؟ قتل عام سال 
  .انی و اخالقی هر ایرانی را اشغال کندیک فاجعه ملی شده، و وجدان سياسی، اجتماعی، انس

بهایی که هزاران برومند در زندان های جمهوری اسالمی ایران، با مقاومت و با تحمل شکنجه های وحشيانه، و سرانجام با 
جان خود نثار آزادی کردند، چگونه ممکن است فراموش شود؟ این ِدین سنگين که باید بر دوش های یکایک ما سنگينی کند، 

  ونه باید بازپرداخت گردد؟چگ
  

 در جان بازماندگان آن جنایت نشست، در البالی بسياری از ۶٧این ِدین، این درد و اندوه جانکاه که پس از کشتار سال 
اندوه . کافی است که این خاطرات را با کمی تامل بخوانيم. خاطرات زندانيانی که از آن واقعه جان بدر برده اند، موج می زند

زندان آینۀ گذشته و توشۀ آینده من «: آزاد دقت کنيد. مثال به این جمله سادۀ ف. ژه ها گاه تاب آوردنی نيستندسنگين وا
آثار آن روزها و . جنایتی که جمهوری اسالمی مرتکب شده فقط محدود به دورۀ زندان و شکنجه زندانيان ما نيست. »است

ير، توهين، انتظار، و تماشاگر دست بستۀ رنج و مرگ دوستان و رفقای شب های پایان ناپذیر ترس، دلهره، درد، شکنجه، تحق
پس از آزادی هم، از این کابوس ها رهایی ممکن . خود بودن، مثل عضوی از وجود انسان تا پایان عمر همراه قربانی می ماند

  .نيست
  
 شرایط تعليق ميان مرگ و زندگی عنوان کتاب چهار جلدی ایرج مصداقی که همه می شناسيد، تنها به» نه زیستن نه مرگ«

در زندان، به شرایط تعليق و اضطراب آور ميان سلول و شکنجه گاه بر نمی گردد؛ این عنوان، به نظر من، همچنين به شرایطی 
ایرج مصداقی با انتخاب این عنوان، قلب چيزی را .  از آن پس، در آن بسر می برند۶٧برمی گردد که بازماندگان فاجعه سال 

  .نه گرفته که هستی خود را در آن معنی می کند و به آن معنی نيز می بخشدنشا



: می گوید. به آن اشاره می کند» ۶٧زندگی پس از سال «همين معنی را، هرمز متقی با زبان دیگری در نوشته خود به نام 
تعداد اندکی از زندانيان که .  زندگی مرده است و تو هستی– مرگ، می گریزد –یعنی نه ] زندگی[از مفهموم ] بودن[این «

آزاد شدند خود را یکسره به خاطرۀ آنان که کشته شدند سپردند، مبادا که فراموش کنند که در زندان جمهورس اسالمی چه 
 چگونه به ۶٧پس از سال «: او در جایی در نوشته اش از خود سؤال می کند) ٣۶(» ....برگردند» زندگی«گذشت، مبادا به 

 خواهی داد؟ این که در تخيل ناباورانۀ آن کس که کشته شد تو به زندگيت ادامه می دهی ستایش مرگ یا زندگيت ادامه
این . واقعيت اینست که تو با آنان یک بار کشته شدی و در تخيل آنان در لحظه مرگ شرکت کردی. مجيز مردگان نيست

 به آن ادامه خواهی داد، تنها به ۶٧به آنچه پس از » دگیزن«اطالق نام . با همه مفاهيم متعارفش دیگر وجود ندارد» زندگی«
  ).٣٧(» خاطر اینست که هنوز کلمۀ مناسب تری پيدا نمی شود

  
و این معنی، تنها در شيوۀ زندگی ما، و . خود باید معنی مناسبی جست و جو کنيم» زندگی«، برای »بودن«بنابراین برای این 

  . تغيير این جهان ظلم چه می کنی، نهفته استمقصود و محتوای این زندگی، این که برای
صحنۀ عجيبی توصيف شده که من هر بار آن را مرور کرده ام تابم را از دست » نه زیستن نه مرگ«در کتاب ایرج مصداقی، 

  به اوین منتقل شده، توالت بند گرفته، و ایرج مصداقی با یک ابر گنده و۶٧زمستان است و پس از کشتار سال : داده ام
آن را چندین بار محکم به حالت تلمبه، باال «آستين های باال زده، دستش را تا بازو در سوراخ توالت فرو برده و به قول خودش، 

بعد از چند بار تکرار این عمل، به یکباره هرچه در سطح توالت شناور بود، فروکش «سپس ادامه می دهد . می برد» و پائين
اوین از آب چشمه و چاه استفاده می کند و به ! ر از مو که به شدت به مدفوع آغشته بودمن می ماندم و دستی پ. می کرد

استخوان هایم به شکل . هر بار به سختی دست هایم را می شستم. ویژه در سرمای زمستان، سردی آب کشنده است
 سرمایه ام بودند که روزی سر به بچه ها تمامی. این کار را با لذت تمام انجام می دادم] اما. [دردناکی تير می کشيدند

احساس عجيبی . خود را مانند تاجری ورشکسته می دیدم. هزاران می زند و حاال بسياری شان را از دست داده بودم
کسی نمی دانست چرا این قدر به ! حاال حتی مدفوع دوستان زنده مانده ام نيز برایم عزیز بود و دوست داشتنی. داستم

من به لحاظ روحی خودم را تخليه می کردم و از بار فشارها می . ر دارم و آن را به کسی دیگر وانمی گذارمانجام این کار اصرا
  ).٣٨(» کاستم

  
در صحنۀ دیگری از کتاب ایرج مصداقی، روزهای بازدید گاليندوپل است، و با همۀ فضای تهدید آميزی که زندانبان ها به وجود 

در صورت پيش آمدن «ۀ شرایط زندان به بازرسان نگویند، آن ها تصميم می گيرند که آورده اند که زندانيان مطلبی دربار
در واقع «: عاملی که پشت چنين موضع استواری قرار دارد اینطور توضيح داده می شود. کنند» امکانی، مسایل خود را مطرح

. ری نشان نداده بودند، معلوم نبود ما زنده بمانيماگر آن ها استوا..... ما زنده بودن مان را مدیون کسانی بودیم که رفته بودند
زنده بمانيم نه با پذیرش یک .... اگر موضع باالی زندان نبود، ما مجبور بودیم با خفت و خواری و ننگ همکاری اطالعاتی و 

  ).٣٩(»انزجارنامۀ خشک و خالی
  

، می تواند انگيزۀ کافی برای پرداخت این دین فقط درک فروتنانه ای چنين، از بهای سنگينی که آن جان باختگان پرداختند
  . باشد

  
  ).۴٠(»و دارکوبان به دارشان رشته می کوبيدندکبوتران طوقی بر دارها شان می رقصيدند«
  

این شعر که یکی از ده ها و شاید صدها شعری است که توسط یکی از آن جان باختگان سروده شده، بی آن که نام خود را 
بعدها «: ف آن تبه کاری افزون بر تبه کاری جانيانی است که ایرج مصداقی در کتابش به آن اشاره می کندپای آن بگذارد، توصي

شنيدم پاسداران گاه برای این که زودتر مراسم اعدام پایان یابد و به سری بعدی برسند، با همۀ سنگينی بدنشان از پاهای 
  ).۴١(»قربانيان آویزان می شدند

چگونه می توان این گل های رنگارنگ . گل نوشکفته، هزاران گل عطرآگين به دست دژخيمان پرپر شدندهزاران غنچه، هزاران 
  .و خوشبوی گلستان ایران را فراموش کرد؟ باغ ایران تاکنون به خارستان بدل شده، با ماست که آن را به گلستان تبدیل کنيم
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