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 خشونت قربانيان و (سياسي) زندانيان از حمايت سازمان نام به هست سازماني اسكانديناوي كشورهاي در

 و كار نيروي «كردن فعال» شان وظيفه كه شهرداري هاي سازمان اگر (كه آيد مي پيش گاه) حكومتي
 جوهاي و پرس به را شكنجه قربانيان اين بخواهند است دولت و خودشان كارآفريني فهرست كردن فربه

 مقابل در غيردولتي نهاد اين فرابخوانند، شهرداري ساختمان در پراهانت و سختگيرانه بسيار متعارف

 و سابق زنداني همراه .ميكند ايستادگي برسد زورش كه جايي تا آن ي گيرانه سخت قوانين و شهرداري
 كشورها اين به مستقيمي ربط او مورد در رفته كار به ارعاب و خشونت كه) حكومتي خشونت قرباني

 باالي از هاي دستور و ارعاب و زورگويي مقابل در تا ميفرستد شهرداري به را متخصصي فرد ،(ندارد

 .بشود او «تريبون و سخنگو» بياني به و بزند حرف او جاي به حتي و بگيرد را سابق زنداني طرف آنان،

 هاي حكومت سابق زنداني و (اند قدرت داراي كه دليل اين به) كشورها اين شهرداري كاركنان كه زيرا

 يعني .نيستند جايگاه و مقام يك در (اشخاص اين به شده وارد هاي آسيب سبب به) ضددمكراتيك

  .شود گرفته نظر در «ديده آزار پيشتر» طرف براي اي «وكيل» كه ميكند حكم حقوقي و اخالقي رويكرد

 «ضد» يك و سياسي فيلسوف و اخالق فيلسوف --مدافعي وكيل تنها نه فارسي، سي بي بي پرگار ي برنامه

 كه نميكند دعوت شان همراه به شكنجه قربانيان براي را --اش قدرت به سرسپرده نوع برابر در مورخ

 به «برابر» نحوي به را شكنجه سابق قرباني و ساواك قدرتمند مقام يعني شكنجه، ي رابطه طرف دو

 .دارد وامي هم با گفتگو

 مورخي» اصطالح به قالب در مدافعي وكيل قدرت، صاحب طرف براي ساواك، براي كه اين، تنها نه

 .شود نمي بسنده هم اين به .كند صادر راي ساواك قدرت دستگاه نفع به تا ميكند دعوت «بيطرف

 او سوي از شده ارائه تعريف با بايد شدگان شكنجه و ميشود ارائه گر شكنجه زبان از شكنجه تعريف

 .است اي وارونه دنياي .كنند آن تعديل و جرح در تالش و بروند كلنجار

 و روسا از يكي مقابل در را شاهنشاهي حكومت قرباني و سابق سياسي زنداني دو پرگار ي برنامه مجري
 بي ،«دمكراتيك و برابر» شكلي به تا نشاند مي مورخ اصطالح به يك و ساواك سازمان دهندگان سازمان

 وارد «پر توپ» با ابتدا همان از ساواك مسئول فرد .كنند گفتگو هم با تاريخي، و منطقي ميانجي هيچ

 مي پيش را سياسي حاكميت مسلم حقوق بر مبتني ي«جهانشمول» معيارهاي و ميشود «برابر بحث»

 و سياسي لحاظ به) امنيتي ديدگاه از سپس و تعريف اش دلخواسته سياق و سبك به را شكنجه و كشد
 صراحت به .ميگيرد ملي امنيت از را اش مشروعيت شكنجه كه ميگويد .ميكند توجيهش و تمجيد (اخالقي

 اتهام شاه جكومت ي دوره در بودن كمونيست كه ميكند اعالم .ميكند دفاع «معذور و مامورم» شعار از

 كه ما كشور در كه افزايد مي سپس او .ميداشت زندان مجازات سال ده تا سه بين كه بود سنگيني



 ٢ گيرد می اسھال وجدان وقتی 

 شخصي كه اي ثانيه آن از بنابراين . ميشد محسوب جرم اصوال كمونيسم بود ديني و اسالمي كشوري

 عمل و جرم ارتكاب حال در ميكند تكثير را آنها نيز سپس و ميخواند ديگر كتابهاي بعد و «خرمگس»

 ميگويند كه سابق سياسي زندانيان استدالل به هم «برابر و ازاد» گفتگوي ي ادامه در .است غيرقانوني

 .ميكند حمله اند خواسته نمي ديگري چيز قلم و انديشه آزادي و سياسي عمل آزادي خواست جز آنها

 خواستار ميتوانند واقعا شعار اين طرفداران آيا كه پرسد مي و كشد مي پيش را پرولتاريا ديكتاتوري شعار

 با) پرگار هاي بحث از ديگر يكي در مهاجراني عطاءاهللا لحن يادآور كه لحني با نيز سپس باشند؟ آزادي

 رژيم و ميانه هاي سده كليساي مثال كه است كاري شكنجه كه افزايد مي است (شالگوني محمدرضا

 .زديم مي شالق فقط موارد از درصد نه و نود در ما .نكرديم چنين ما ولي اند كرده (آخوندها و) استالين

 به هنوز .ميكند محاكمه هنوز را سابق قربانيان و است نشسته ميز سوي آن است زنده هنوز ساواك

 .ميكند صادر حكم برايشان و گيرد مي ريشخندشان

 از دفاع ي ورطه به «برابر و آزاد بحث» پراتيك ذوق از نيز خود پرگار ي برنامه مجري كه اين، تنها نه

 پايشان دعوا طرفين ندهد اجازه و كند ثابت را خويش بودن اي حرفه تا افتد مي گر شكنجه هاي استدالل

 در اعتراض به --مدني مصطفي -سابق زندانيان از يكي كه وقتي .بگذارند تر بيرون بحث «كنتكست» از را

 -- شكنجه اعمال به مجبور كشور امنيت حفظ براي كه است آن مدعي كه ساواك مسئول استدالل برابر

 نويسندگان، از شماري چرا كه پرسد مي او از اند بوده --ميزديم «ها تروريست» پاي كف به كابل فقط

 آنها كه دود مي او حرف ميان به پرگار ي برنامه مجري بودند، زندان در فرهنگي فعالين و هنرمندان

 هم شكنجه بله كه ميگويد و دود مي مجري پرسش ميان به هم مدني مصطفي ،(...) آيا اما بودند زندان

 ي مقوله از را زندان ي مقوله ناپذيري وصف خونسردي با برنامه، مجري .ميخوردند هم شالق ميشدند،
 اصوال كه افرادي از بيان و قلم آزادي سلب گويي زندان، در هنرمندان حبس گويي تو .ميكند جدا شكنجه

 محدود و انساني افراد دروني نيروهاي و انرژي آوردن در اسارت به گويا است، بيان و قلم با كارشان

 پاي كف به زدن شالق فقط معنا اين در شكنجه .شود نمي محسوب شكنجه شان روحي و جسماني كردن

 .كننده كور گرايي حرفه و خام گرايي تجربه از امان .آن نظاير و است زنداني

 حضور كه است نظر اين بر واقعا هم او) اش «متمدنانه و دمكراتيك بحث» ي ميانه در مدني مصطفي

 متمدنانه و دمكراتيك عملي «خنثا» گرد ميز يك در فراستي احمد سابق گر سرشكنجه و وي همزمان

 سابق، گر سرشكنجه .نداشت وجود ما ي شكنجه براي دليلي و بوديم آزادي دنبال ما كه ميگويد (است

 جويده و ميكند گم را پايش و دست هم مدني نيستيد؟ كمونيست شما پش ميپرسد تمسخر با فراستي،

 بين كه ميكند روشن شكنجه سابق قرباني براي هم فراستي و ام سوسياليست من كه ميگويد جويده

 با البته سابق گر سرشكنجه تئوريك هاي راهنمايي و ارشادات .هست تفاوت كمونيست و سوسياليست

  .ميشود قطع برنامه مجري دخالت

 در خبرنگاري معيارهاي با را انصاف و عدالت ترازوي ناپذير خستگي نحوي به ميان اين در برنامه مجري

 اي حرفه وظايف به مبادا تا ميبرد پايين و باال ابژكتيو، حقيقت نام به چيزي نبود مدرنيسم، پست عصر

 آزادي مدني آقاي ولي» :ميگويد و كرده مدني به رو البد كه است اعتقاد همين به بنا .كند خيانت خود



 ٣ گيرد می اسھال وجدان وقتی 

 دليل اين به ميگويد فراستي آقاي .ديگر چيز يك ميبريد بكار شما كه اي شيوه و چيزه يك خواهي

  .«كنند خنثا را مقابل طرف خطرناك عمليات ميخواستند كه ميشدند شكنجه به توسل به مجبور

 قلمرو يك امنيت و ملي منافع از «جهانشمول» تعاريف است توانسته فقط نه حاال گر سرشكنجه جناب

 دستگاه قرباني و سابق زنداني به را كمونيست و سوسياليست فرق است توانسته فقط نه كند، ارائه سياسي

 زنداني پاي بر شالق بيخطر ضربات آن شكنجه كه بدهد نشان است توانسته فقط نه ،«بفهماند» ساواك

 وكيل مانند به را مورخي اصطالخ به فقط نه ميدادند، انجام ها كمونيست كه است چيزي آن بلكه نيست

 دستگاه كنار، به ها اين ي همه .دارد خود سمت در نيز را برنامه مجري كه دارد اختيار در خويش مدافع

 موفق فراستي احمد قالب در اش«سوبژكتيو يابي شخصيت» زبان از ديگر بار يك ميان اين در ساواك

 تماشاچي جمعيت نگاه مقابل در بار اين .بزند شالق و كند تحقير را خود سابق قرباني دو كه است شده

 اين بينندگان به .ميزند شان شالق و كرده دراز اخالقي و سياسي و تاريخي ي محاكمه تخت بر را آنها

 بايد بنابراين .نيز خواندن كتاب و بود ممنوع اصوال كمونيسم ساواك، كشور در كه «ميكند حالي» برنامه

 محدود و حبس ميگرفت ياد را خرابكاري محتوم اي گونه به و ميخواند خرمگس كه را كسي ابتدا همان از

 از ميرود يادش كه است خويش اي حرفه كار ضوايط در دقت درگير آنقدر التته برنامه مجري .ميكردند

 يادش ميگيرد؟ جاي كمونيستي ادبيات فهرست در هم خرمگس مگر كه بپرسد سابق گر سرشكنجه

 گر سرشكنجه مدعاهاي در نهفته «گرايي غايت» و «گرايي ذات» از ها مدرن پست ي شيوه به كه ميرود

 ملي امنيت ضد و خرابكار تروريست، به بايد ناگزير به ميخواند خرمگس كس هر چرا كه كند انتقاد

 ميداد؟ ماهيت تغيير

 واژه كه او .مياورد عمل به تقدير ساواك گزار بنيان ي شاهانه خدمات از ميان اين در نيز عاليمقام مورخ

 ي اهانت و تمسخر با كند، مي ساواك روساي نام پيشوند نبات و نقل مانند به را «شادروان» ي

 ساواك قربانيان و شاه مخالفان ادعاهاي محكوميت در است «مورخ» مقام ي شايسته واقعا كه «بيطرفانه»

 براي جايي هيچ و ميبرد نام غيره و گر اخالل و خرابكار بعنوان شاه رژيم مخالفان از مياورد، «فاكت»

 كه اين و ميزند حرف مخالفان ي«وامصيبتا فرياد» از .گذارد نمي بافي اش «علمي» طرفي بي به ترديد

 كه بود نكته اين متوجه بيطرف آدم بعنوان و شنيد و پذيرفت نيز را ساواك يعني مقابل طرف روايت بايد

 شده پردازي افسانه ساواك ي باره در كه است اين او گيري نتيجه .كرد ورزي خشونت ابتدا طرف كدام

 همين كه بود خالي فقط ميالني عباس جاي .شود بيان بايد هنوز بسياري ي ناگفته هاي واقعيت و است

 .كند بيان اش آكادميك تفرعن با را حرفها

 بيش كه شاهسوندي جز به (طرفين ي همه ظالمانه، و نابرابر سراپا گفتگوي و مصاحبه اين دوم قسمت در

 ) سپارد نمي سي بي بي بازي دمكرات ي وسوسه به تن و است آگاه گفتگو وضعيت نابرابري بر مدني از

 .است بوده آخوند هاي شكنجه از بهتر شاه هاي شكنجه كه رسند مي توافق به يرگي نتيجه اين حول

 رحماني داوود حاج ها نزديكي همين در روزي آن، نظاير و پرگار ي برنامه كه نمايد نمي دور هيچ

 را اسدپور فروغ و بنشانند «دمكراتيك و برابر گفتگوي» ميز سوي يك را قزلحصار زندان گر سرشكنجه

 با احتماال داوود حاج .بپردازند گفتگو به يكديگر با برابر مقامي در كه بخواهند آنها از و ميز سوي يك نيز



 ٤ گيرد می اسھال وجدان وقتی 

 عليه اقدام و خواني خرمگس و تروريسم به خطاب و عتاب با را فروغ فراستي، احمد پرتمسخر لحن همان

 روزي را خدا بايد كه گفت خواهد شوروي هاي گوالك بحث كشيدن پيش با .كرد خواهد متهم ملي منافع

 كه است همان شكنجه كه ام آزموده را اسالمي نظام پررافت تنبيهات كه باشم شكرگزار بار هزار صد

 تعيين پيشاپيش را ملي امنيت و شكنجه معيارهاي داوود حاج .اند ميداده انجام شوروي در من ي«رفقا»

 ي ادعانامه به تا خواست خواهد من از متمدنانه مليح لبخند همان با نيز پركار خبرنگار و كرد خواهد
 جاج سوي از شده تعيين گفتماني هاي چارچوب از نيز را پايم و بدهم پاسخ داوود حاج ي شده تنظيم

  .ندهد تن نازيبنده بازي اين به كسي هر اگرچه .نگذارم بيرون داوود
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