
یددکتر ررجال ییووگو با آآقا سوووااالتت گفت  
 
 
 

 ،یررضا کرمان رززاايیوو قتل ااوو بدست م اننيیشاهه قاجارر توسط باب نيیتروورر نافرجامم ناصراالد نيیساله ب ۵٠۰ددرر فاصله 
قاتل.  عيیبودد به ااعداامم سر دههيیوو سخت ترووررکنندگانن ررس یرراا شاهد بودد؛ اازز مرگگ طوالن یااساس یتحول یراانيیاا �جامع

وو شکنجه هم بکارر آآمد  فريیک ،یاانضباط عهجام کيی ییچرخش به سو ییمعتقد ااست به ااقتضا یررجال وششيیچنانکه دداارر
بودد. شکنجه   یميیقد ییها شکنجه ییبجا یاانضباط ییها مجاززااتت ینيیگزيینشانه جا یکرمانميیرززاا ررضا وو ااعداامم 
ووااکک منضبط بودد وو سا یساختن شهروونداان یددرر پ ییاازز عصر مشرووطه تا ددووررهه ررضاشاهه وو محمدررضا پهلو یاانضباط

 وششيیووگو با دداارر محتاطانه ررفتارر کنند. گفت ،اازز ترسس عوااقبکه شهروونداانن رراا وواادداارردد  کردد یااستفاددهه م يییها اازز شکنجه
 یاازز ررهگذرر برررس »یشکنجه وو ددموکرااس«وو » شکنجه وو تجددد: فردد، ددوولت وو جامعه« ییها کتابب سندههيینو ،یررجال
ااعمالل وو تاثيیریی که  آآنن یشناخت جامعه ییبه کاررکرددهادداارردد  ییاا به مدررنن، ااشاررهه یشکنجه اازز ووجه وو صوررتت سنت ريیيیتغ

ررووند اانقالبب اايیراانن گذااشت.بر ددرر ددووررهه پهلویی شکنجه   
 

***  
 

رراا اانتقالل  رااننيیوو مدررنن ددرر اا کيینقطه اافترااقق شکنجه کالس» شکنجه وو تجددد: فردد، ددوولت وو جامعه«شما ددرر کتابب 
موااجهه  ییوو براا یعموم ییها شکنجه (ددرر مکانن »ینيیآآئ«گذرر اازز ووجه  یبه نوع د؛يیدداان یآآنن اازز مالءعامم به خفا م
 دههيیعق نيیقائل به اا »شدگانن شکنجهااعتراافاتت «ددرر کتابب  اننيیآآبرااهام روواانديیآآنن. ااما  »ینيیبال«مجرمم با مرددمم) به ووجه 

عامم ءددرر مال یررسم ییها بسته نگاهه ددااشت، مجاززااتت ییرراا پشت ددررها ییفريیقرنن نوززددهم شکنجه ک رااننيیاا«ااست که: 
کفل دااننيیااغلب ددرر م – هم شکنجه ددرر  ینظر ااست که ددرر ددووررهه مجاززااتت علن نيیااوو بر اا یبه عباررت.» ديیگردد یااجراا م -

ددرر نظر » شکنجه«وو » مجاززااتت« نيیب یکيیتفک شد، یعامم ااعمالل مءددرر آآنچه ددرر مال ديیبا ايی. آآشد یخفا ااعمالل م
آآغازز وو اانجامم شد؟  ییاا گرفت؟ اانتقالل شکنجه وو مجاززااتت به خفا اازز چه ددووررهه  

 
 ميیاا به کارر برددهه یااصطالحاتت متفاووتما ندااررمم.  یددسترس اننيیحاضر ددرر سفر هستم به کتابب ددکتر آآبرااهامچونن ددرر حالل 

 یخيیتارر ییها . به نظرمم ددوو کتابب ما فقط اازز لحاظظ محدووددههميیااختالفف ددااشته باش ها تيیگمانن نکنم ددرر مورردد ووااقع یوول
ررااجع به خاطرااتت ززنداانن  ییمحدوودد یبرررس اننيی. کتابب آآبرااهامکند یهم فرقق م ها آآنن یتفاووتت ددااررند وو ااهداافف علم یليیخ

 یشناخت جامعه یعامم نظر ددااشته ااست. کتابب نخست من برررس به بعد ااست وو به ااعتراافف ددرر مالء ١۱٩۹٢۲٠۰ اازز ددهه�
بخش اازز  کيیقاجارر به بعد ااست وو ززنداانن وو شکنجه فقط  ددووررهه� ليیاازز ااوواا رااننيیاا ررااجع به خشونت ددرر کل جامعه� یعيیووس

اازز  یکيیکرددنن  نيیآآج کشتن ددرر مالءعامم مثل شمع ديیگو یرراا مبنا قراارر ددااددمم که م اننيیآآبرااهام ممجانن کالآآنن ااست. ددرر ووااقع 
عامم ووجودد  گونه کشتن ددرر مالء نيیاا ییددوورراانن پهلو ووااخرقاجارر بودد وو خاطرنشانن کرددمم که ددرر اا تيیحاکم ییها ستونن

 یآآئيین ايی یشکل قانون یبدن هيیمکانن کردد. تنب  نقل یاانظارر عموم ديیوو ددوورر اازز دد یمخف ییها ندااشت. شکنجه به ززنداانن
حالت  نيیشکل گرفته بودد وو بنابراا یعلممبنایی وو  یبر ااساسس دداانش پزشک شتريیب یخشونت نيیخودد رراا اازز ددست دداادد. چن

 نيیسرچشمه گرفت وو بنابراا ییارريیبس ییاازز ررووندها یبه خشونت مخف شيیگراا نيیددااشت. اا ییتر ینيیبالتر وو  خونسردداانه
منفردد خوااند.  یاسيیس ميیتصم ايی ليیددل کيیاازز  یآآنن رراا ناش تواانن ینم  

 
گذاارر هم  کردد. ررووشن ااست که ددووررهه� ییها رراا مستندسازز ررووند تواانن یفقط م ،اانگشت گذااشت یخاص خيیبر تارر تواانن ینم

فلک  به وو ززددند یعامم شالقق م ددووررهه ددرر مالء نيیشاهه به بعد بودد. ددرر اا نيیووجودد ددااشت که حدوودداًا اازز مرگگ ناصراالد
ندااشت. بازز هم شالقق ززددنن وو فلک  یخاص یعلم التهم ووجودد ددااشت که ح یفوو ددرر کنارر آآنن خشونت مخ بستند یم

وو  »هيیتنب« ددهد یعامم ررخخ م ددووررهه ددرر مالء نيیآآنچه رراا ددرر اا ددهد یم حيیترج اننيیآآبرااهام ديیددااشت. شا تيیعموم یليیبستن خ
 نيیب یعنيی ،دکن یااستفاددهه م یوو ااخالق یحقوق زيیاازز تما اننيیبنامد. آآبرااهام »شکنجه« ددهد یآآنچه رراا ددرر خلوتت ررخخ م

 ییفقط به کاررها یها اازز منظر علومم ااجتماع ووااژژهه نيی. ااما ااشودد یقائل م زيیتما ريیناپذ هيیوو توج ريیپذ هيیتوجخشونت 
کرددهه ااست  اننيیب یبه ددررست اننيیهمانن طورر که آآبرااهام   مورردد شالقق وو شکنجه ااست. نيیااشاررهه ددااررند که ددرر اا یخاص
خوااندند  ینبودد آآنن رراا شکنجه م دشاننيیيیمورردد تا یقتوو وو دنديینام یم هيیمرددمم بودد آآنن رراا تنب ديیيیخشونت مورردد تا نيیاا یووقت

). گرفت یبودد که ددرر خلوتت اانجامم م یاازز ااعترااضض وو ناآآرراام زيیپره یی(وو براا  
 



ها ااغلب ددرر ددوو  همانن کارر   که شودد یهم عوضض نم تيیووااقع نيیکند ااما اا ییمرددمم رراا مستندسازز ییها گفته ديیبا موررخخ
خوااهه ددرر خلوتت،  ،عامم باشد . خشونت خوااهه ددرر مالءگرفت یم یمتفاووت ییها نامم یاددگوو به س گرفت یاانجامم م تيیموقع

رراا شکنجه وو  یخشونت ديینبا نيیبنابراا ،ااست ییدررووشمن یاطيی. خشونت ااقداامم ااحتکند یم تيیآآنن رراا هداا یکسانيیااصولل 
همانن    یعنيیدد. قراارر دداا یخشونت رراا به طورر جامع مورردد برررس ییاالگوها ديیبلکه با ،ديینام هيیرراا تنب گريیدد یخشونت
خشونت ااست  ،. خشونتميیباش ددااددههبه خشونت  یچه نام کند ینم یاامم. فرق که ددرر کتابب نخست خوددمم اانجامم ددااددهه ییکارر

اازز باززجو وو سربازز اازز  یچه کتک خوررددنن ززنداان ،دداارر باشد اازز معلم وو کاررگر اازز کاررخانه آآموزز نشچه کتک خوررددنن دداا
مواارردد ااگر اازز فلک کرددنن ااستفاددهه شدهه باشد  نيیشهر. ددرر تمامم اا دااننيیبه ددست ددااررووغه ددرر م یمجرم هيیتنب ايیگرووهبانن 
آآنن  یآآنن رراا ااددبب کرددنن، ززنداان اننکرددنن، گرووهب تيیمعلم آآنن رراا ترب کند ینم یصوررتت گرفته ااست وو فرق یعمل مشابه

با  ديیآآ یآآنچه رراا به ززبانن م ديینبا ميیجهانن که باش ییکرددنن بنامد. ددرر هر جا تيیرراا شکنجه کرددنن وو ددااررووغه آآنن رراا ترب
. ستنديین ايیددن یها هستند وو جزوو اامورر ووااقع ما اانسانن ییها ییوو شکنجه فقط ددااوورر هيی. تنبميیخلط کن ديیآآ یددررم عملآآنچه به 
. ستيیمن ن ییها کارر جزوو ددغدغه نيیرراا ددااررند ااما اا یاالفاظظ جالب ااست وو ااررززشش برررس نيیاا یبرررس  

 
 

 یررااه شودد، یشمرددهه م  ییررفتارر عادد  که یااجتماعاازز ررفتارر  ییاا گونه تيیتثب ییااست براا ینظر شما که شکنجه ررااه نيیاا
 نيیبلکه همچن ست،يین  مقاوومت ددرر براابر شکنجه تنها مباررززهه با حکومت«ررفتارر شهروونداانن وو  ییسازز ییعادد ییبراا
 نيیچونن اا ؟یسنت ايیااست  کيیشکنجه کالس یژگيیناظر به وو ،»] ااست [جامعه  کرددنن یعقالن ییها وههيیبر ضد ش یاميیق

 يییارروويیددرر رروو زيیدداارردد وو ن »ینيیآآئ« تيیکه به گفته شما ماه کند یرراا به ذذهن متباددرر م یسنتبالفاصله شکنجه  فيیتعر
ددرر شکنجه  یوول اانجامد یکرددنن جامعه م یرروو به عقالن نيیوو اازز اا ددهد یمجاززااتت شوندهه وو اافراادد ااجتماعع ررخخ م ميیمستق

مقبولل  ییرددنن ررفتارر وو هنجاررک نهيینهادد« ديیآآنن بتواانن اام یبرشمردد که ط تواانن یرراا م ییاا شاخصه چهمدررنن وو ددرر خفا 
رراا ددااشت؟  »ییوو عادد  

 
گونه نبودد. ددرر ددوورراانن قاجارر، ددرر ااکثر  نيیکه ددرر ذذهن ددااشتم اا ینيیکه تبا ميیبگو ديیباشم با دههيیااگر سئواالل رراا ددررست فهم

 نيیحالت نمادد ییادديیددرر مالءعامم تا حد زز هيیمرددمم ندااشت. تنب تيیددرر شکل ددااددنن هو یوو شکنجه نقش مهم هيیااووقاتت، تنب
 هيیااستفاددهه اازز تنب جهت یااما تالش ،همگانن قابل خواانش بودد ییکه براا گستردد یها رراا م اازز عالمت یبساط یعنيیددااشت 
نبودد.  اننيیها ددرر م نوعع اانسانن نيیاازز اا ديیجد ییاا ها وو ساختن جامعه اازز آآنن ديیجد یساختن اانسان انن،يیددااددنن ززنداان ريیيیتغ ییبراا  
 جادديیاا ییبراا هيیکرددند اازز تنب یددوولتمردداانن سع یاتيیح ییاا ههددرر بر گر،يیاازز جواامع دد ییارريیمثل بس زيین رااننيیاا جامعه� ددرر

 ديیبااانضباطط پد ايیشدهه  ااصالحح د،يیجد تيیبا هو یددااشتند مرددم ديیااستفاددهه کنند. اام ديیجد ییاا وو جامعه تيیهو ديیاانوااعع جد
 ینظامم حقوق جادديیددرر ددوورراانن اانقالبب مشرووطه با اا ديیتردد یااست. ب نيیهم زيیددرر کتابب نخست من ن یآآووررند. نظر ااصل

شکل ددااددنن شهروونداانن  یعنيی یحقوق دگاههيیمرددمم به دد شيیگراا ،ینيیب شيیقابل پ ییها وو مجاززااتت ناننيیوو قابل ااطم داارريیاپ
بر مقرررااتت مناسب  یکه با مجاززااتت مبتن کرددند یمجاززااتت مطرحح شد. فکر م قيیقانونن اازز طر کنندهه� تيیررعاوو  یمنطق
ززنداانن وو  جادديیاا ییبودد که براا ليیددل نيیکردد. به هم جادديیشهروونداانن رراا اا یااجتماعع منطق تواانن یمناسب م ییها مهوو محاک

کرددند.  ییگذاارر هيیسرما سيیپل ییروويین  
 

 ییبراا ییاابزاارر توااند یکرددند که مجاززااتت م اننيیرراا ب دگاههيیدد نيیبوددند که اا یکسان نيینخست ديیشا خوااهانن مشرووطه
رراا مطرحح کرددند.  ههدگايیدد نيینبوددند که اا یکسان نيیباشد ااما آآخر ديیجد ینظم ااجتماع جادديیاافراادد وو اا ییسازز متحولل
منضبط بوددند  یخوااهانن شهروونداان شتريیهم بوددند که ب ییگريیدد ییها طورر که ددرر کتابب نخست من آآمدهه ااست گرووهه همانن

. ددرر کرددند ینوعع اافراادد منضبط اازز مجاززااتت ااستفاددهه م نيیاا جادديیاا ییقانونن وو براا کنندهه� تيیررعاوو  یمنطق یتا شهروونداان
هم بوددند که نه  ییگريیرراا مشاهدهه کردد. کسانن دد یدگاهيیدد نيیووجودد چن تواانن یررضاشاهه به ووضوحح م تيیددوورراانن حاکم

خوددشانن رراا بشناسند (خوااهه منضبط  گاههيینه قانونن بلکه خوااهانن آآنن بوددند که شهروونداانن جا دخوااهانن اانضباطط بوددن
هه طورر اازز شکنجه ااستفادد نيیکه اازز ترسس عوااقب، محتاطانه ررفتارر کنند. ساووااکک اا یباشند خوااهه نباشند)، شهروونداان

. کردد یم  
 

 ها آآنن نقطه ااشترااکک هر سه که ااست نيیمهم اا . نکته�افتيی ییددرر ااووااخر ددوورراانن پهلو تواانن یسه صوررتت رراا م نيیاا تمامم
اازز  یبرددااشت نيیبا چن یبه کل شاننيیايیتحولل ددرر فردد بودد وو حاکمانن قاجارر وو ررعا جادديیاا ییااستفاددهه اازز مجاززااتت براا

ووجودد دداارردد ااما  نيی) تبایآآئيین ايی یسنت یقول ه(ب کيیخشونت کالس وو نيیخشونت نو نيیب نيیبوددند. بنابراا گانهيیمجاززااتت ب
. ديیکه ذذکر کردد ینيینه آآنن تبا  



 
 

. ديیاا کرددهه فيیتوص» شکنجه هيیعل یاانقالب«رراا  ١۱٩۹٧۷٨۸-١۱٩۹٧۷٩۹ ییها ددرر سالل رااننيیاا یاانقالبب ااسالم يییگووو شما ددرر گفت
 ییوو شکنجه عامل قدررتمند کردد یم تيیهداا وننيیشاهه وو ددستگاهه ساووااکک، مرددمم رراا به صف اانقالب ميیررفتارر ررژژ نکهيیاا
ددرر عرفف  چگاههيیه رااننيینست که شکنجه ددرر اايیاا یبه معن ايیآآ یخيیتارر افتيیرره نيیشاهه بودد. اا هيیعل روويیجذبب ن ییبراا

ديیااچنانکه نوشته – یااجتماع ییبه نهادد ليیوو تبد رفتهيیجامعه پذ نشد؟  -  
 

ددااررند.  یااند وو ااررززشش برررس ضض ززددههشکنجه ددست به ااعتراا هيیها مرددمم عل اازز اانقالبب ییارريیبله ددررست ااست ااما ددرر بس
همانن    بودد. تر قيیعم یمنظوررمم ااندک نيیبنابراابودد.  هيیقاجارر ییگر اانقالبب مشرووطه هم ددرر ااعترااضض به شکنجه یحت

 نديیاازز فراا ینبودد بلکه بخش یاسيیاابزاارر س طفق ییکه شکنجه ددرر حکومت پهلو افتيیددرر تواانن یاامم م طورر که گفته
آآووررند وو  ديیددرر فردد پد ليیااص ايی یقيیحق یخصلت خوااستند یبودد. م نيیمع يییاررهاهنج ییددرر ررااستا اننيیراانيیاا ییمتجدددسازز
 یددااشته باشد مخالفت با شکنجه ددرر مخالفت با خوددکامگ قتيیحق ییزيیچ نيیها بساززند. ااگر چن آآنن تيیبا محورر ییاا جامعه

 ییهنجاررها با تمامم یبودد که مرددمم رراا به همرنگ یشکنجه، مخالفت با هولل وو هرااس هيیعل وررشش. ششودد یخالصه نم
. مرددمم فقط با حکومت وو ددااشت یوواام تيیفردد ديیجد ییها اامکانن جادديیوو اا یززددگ ااحمد غربب به قولل آآلل ايی ییمتجدددسازز

بودد  یژگيیوو نيیگرفته بودد. هم شکلتجددد  نديیااعترااضض ددااشتند که ددرر فراا یتيیجامعه مخالفت نکرددند بلکه به اانوااعع فردد
بودد که شکنجه  نيیکه فقط ااعترااضشانن اا يییها مجزاا کردد، اانقالبب گريیدد ییها اازز اانقالبب ییارريیاانقالبب رراا اازز بس نيیکه اا

حکومت شدهه بودد.  یاسيیاابزاارر س  
 
 

شکنجه رراا به  ییها کيیتکن ايیگفته که ساززمانن س کايیآآمر ییساززمانن ااطالعاتت مرکز نيیشيیپ لگريیتحل ف،يیل یج یجس
متنفرند، تنها  کايیاازز آآمر اننيیراانيیبدااند چراا اا خوااهد یم یااگر کس: «ديیاا . شما هم گفتهدداادد یآآموززشش م یراانيیمامورراانن اا

چه بودد. شکنجه نه تنها اانقالبب رراا شکل  اننيیراانيیاا جهددرر شکن کايیمرآآااست که بپرسد نقش  نيیبکند اا ديیکه با ییکارر
 شودد یااست که گفته م يییها نظر برگرفته اازز کمک نيیاا» وو غربب رراا مسمومم کردد. رااننيیاا نيیرراابطه ب قايیدداادد، بلکه عم

 يییکايیآآمر ییساووااکک با متدها ییها شکنجه نيیب يییها شباهت ايیااند  ساووااکک ددااشته زيیجهوو ت ليیوو موسادد ددرر تشک ايیس
  شودد؟ یم دههيیدد

 
 ادديیمصدقق به بعد رراا چنداانن به  ددووررهه� اننيیاازز پا رااننيیمتحدهه ددرر اا االتتيیاا ددوولتددرر کل نقش  ها يییکايیبه نظر من آآمر
هيیکنم ددرر نبردد عل ییاددآآوورريیها  ننآآنن بوددمم تا به آآ یددرر پ ديیکه ذذکر کردد ییاا ددرر مصاحبه نيیندااررند وو بنابراا الددنن  بن ااسامه �

همانن ااشتباهه رراا    خوااستم یها نکردد. م به آآنن یکمک رااننيیکه ددرر اا طوررهمانن    کند یها نم به آآنن یشکنجه کمک چنداان
 ريیرراا زز فيیل ییآآقا دگاههيیندااشت دد یليی) رراا نوشتم ددل١۱٩۹٩۹۴( »شکنجه وو تجددد«که کتابب  یززمان ددررددووباررهه تکراارر نکنند. 

 یشکنجه ددرر جهانن ط ییها ) ررووشش٢۲٠۰٠۰٧۷( »یشکنجه وو ددمکرااس«. ااما ددرر کتابب شناخت یرراا م ايیس فيیلل ببرمم. لسئواا
 یرراا هم برررس ايیساززمانن س ییها قراارر ددااددمم وو اازز جمله شکنجه یتجرب یسالل رراا به ددقت مورردد برررس ٢۲٠۰٠۰اازز  شيیب

سالل ددرر  ٢۲٠۰٠۰اازز  شيیبا قدمت ب یاانگلوساکسن یااشتباهه کرددهه ااست. سنت فيیل ییمتوجه شدمم که آآقا جهيی. ددرر نتممکردد
شکنجه رراا به  ییها ررووشش ايیسنت برآآمدهه ااست. ااگر س نيیاازز هم زيین ايیس ییها شکنجه ووجودد دداارردد که ااکثر ررووشش

شکنجه  ییها آآموززشش ددااددهه بودد ررووشش رههيیوو غ یجنوب کرهه� ل،يیرززب ن،يیپيیليیف راانن،يیمثل اا کايیآآمر نشاندهه� ددست ییها حکومت
وههيیبه ش  ررووشش شکنجه ليیفقط ددرر برزز یوول ،بودد یم مشابه ايی کساننيی ديیها با کشورر نيیددرر اا . ميیکن یرراا مشاهدهه م ايیس �
 يییها ددستگاهه ديیساووااکک ددرر تول یوو حت يییکايیگرفته شدهه بودد تا سنت آآمر ییاازز سنت فراانسو شتريیساووااکک ب ییها ررووشش
که  جا ااستپابرهمچنانن  تيیووااقع نيیددااشت. االبته اا ییادديیزز یليیاابتکارر خ شد ینم داايیددرر جهانن پ ییگريیدد ییجا چيیه هک

گرفت.  دههيینادد ايیکردد  قيیساووااکک رراا تشو ییگر به ساووااکک کمک کردد وو شکنجه گريیدد ییها متحدهه ددرر جنبه االتتيیددوولت اا
من همچنانن ددررست ااست.  ینظر کل کنم یفکر م نيیبنابراا  

 
 

مم من با شکنجه وو هرگونه ااقداا«که منتشر شدهه گفته ااست:  یددرر کتابب خاطراات راايیمعاوونن ساووااکک ااخ ،یثابت زيیپروو
 ییکه فردد اامم دههيیند چگاههيی. خوددمم هکرددمم یم ییريیمخالف بوددمم وو تا آآنجا که ددرر تواانن ددااشتم، اازز آآنن جلوگ یرقانونيیغ

 سئواالل يییکه اازز سرپرستانن باززجو ی. موقعدمميیشن یم ارريیباررهه بس نيیاالبته ددرر اا یوول ردديیمورردد شکنجه قراارر گ
 ايیمجرووحح شدهه ااست وو  جهيیرردد پرددااخته وو ددرر نتبه ززدد وو خو نيیبا مامورر یبودد که ززنداان نيیغالبا جواابب اا کرددمم، یم



 ديیبا یثابت ییددرر اانکارر شکنجه اازز سو »خودد مورردد شکنجه قراارر گرفته ااست. ییررفقا لهيیبه ووس ییريیقبل اازز ددستگ
 ییررفتارر قابل ددررکک وو تکرااررشوندهه اازز سو ینوع ايیتر دداانست  رراا پرررنگ شتنيیخو ريیوو تطه خيیتارر فيیعامل تحر
ددرر شدتت وو عمق آآنن جواابگو نباشند؟  تا شوند یوعع رراا منکر مگر که ااصل موض شکنجه یینهاددها  

 
رراا  یثابت ییمثل کتابب آآقا ییارريیبس ییها ، کتابب»نشدهه هيیتسو ییها حسابب«ااشش به نامم  ددرر کتابب تاززهه نيیپ یخانم لسل
هم اازز سر خشم وو  یاازز سر نداامت هستند برخ یمتنوعع هستند. برخ ارريیکرددهه ااست وو خاطرنشانن کرددهه که بس یبرررس
کامًال  شاننيیررووسا ايی نيیشيیگراانن پ شکنجه ییها که گفته ستمستدلل نشانن ددااددهه اا ییبه نحو ااوو. گرااننيیتهامم ززددنن به دداا ییبراا
ااند نه ددرردد ددلل کرددنن. ااگر  عمل کرددهه یوو لفاظ ییررااهبردد یميیبر ااساسس تصم ،ااطراافشانن ااست یاسيیبر بافت س یمبتن
فقط به مالحظاتت  سيیکه ددرر کسوتت پل کند یم ديیکددست به قلم برددهه باشد تا ريیااخ کيیبعد اازز تحوالتت ددمکراات سندههيینو

گرووهه  شگاههيیااست. ااگر هم بداانند که ددرر پ نيینو ییها حکومت ییها توجه ددااشته ااست که جزوو ااررززشش ییاا حرفه
 ستيین یبه اافکارر عموم يییاازز پاسخگو یی. ااگر هم بداانند که خبرززنند یددمم م یمانيیااند اازز پش قراارر گرفته اببيی قتيیحق

 شاننيیها خانوااددهه فروو بستند اازز جهاننچشم  هک یتا ووقت شوند یم شاننيیاا نامه تيیووص  خاطرااتتمخاطب  شاننيیها خانوااددهه
 یسندگيیجزوو ژژاانر نو ديیرراا ااحتماٌال با یثابت ییااظهاررااتت آآقا ،یبافت نيیگفتن ددااشته باشند. با توجه به چن ییبراا یحرف

 ییگريیدد ییووهواا حالل یااشش به کل موااجه شودد نوشته یقانون گردديیکه ااحتمالل دداارردد با پ دداانست یقلمداادد کردد. ااگر م
. ددااشت یم  

 
نشانگر آآنن ااست که  یااست. مستندااتت به خوب ییگريیگراانن هم موضوعع دد ررااجع به شکنجه یثابت ییآآقا ییها گفته

اازز  ییريیگ که فقط ددرر خدمت حفظ فاصله یززبانن خاصص خوددشانن رراا ددااررند، ززبان شاننيیها کارر حيیتشر ییگراانن براا شکنجه
 ییسئواالل ببردد خودد ريیززبانن رراا زز نيیکه اا یخوددشانن وو ما ااست. کس نيیفاصله ب ددجايیبلکه ددرر خدمت اا ستيیخشونت ن

ااست نه  اننيیددرر م یااجتماع یشناس مورردد، موضوعع رروواانن نيی. ددرر ااردديیگ یددرر معرضض حمله قراارر م نيیوو بنابراا ستيین
ررااهبردد.  

 
 

 بيیوگراافی
 

وو اازز متخصصانن ددرر  يیاالتت متحدههاا ددرر پوررتلند ااووررگونن ديیکالج رر یاسيیااستادد علومم س ،)١۱٣۳٣۳٨۸متولد ( یررجال وششيیدداارر
 ییها امديیوو پ ها شهيیدداارردد. مطالعاتت ااوو متمرکز بر رر یاالملل نيیوو شکنجه ااست که شهرتت ب یددوولت  خشونت نهيیززم

وو  خيیتارر ،یشناس اانسانن ،یشناس فلسفه، جامعه ،یاسيیس  به علومم یاهمدررنن ااست وو ددرر مطالعاتش نگ  ییايیخشونت ددرر ددن
چونن  يییها کتابب سندههيیمطالعاتت حقوقق بشر وو نو یمجله تخصص هيیريیااوو عضو تحردداارردد.  ییاانتقادد  یااجتماع هيینظر
.ااست »یشکنجه وو ددموکرااس«وو » شکنجه وو تجددد: فردد، ددوولت وو جامعه«  
 


