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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
 فرح نوتاش                                                                                         

  ٢٠١۶ می ٢٠
  

 نقدی برکتاب سيمای شکنجه
  سورناثر بھروز

  
  در چھارراه مصائب

 گم کرده راھی بس نگران

 پرسيد از فرزانه ای به راه

 کدامين است راه نجات ای دوست

... 

 رو به معبر تاريخ کرد فرزانه

 و فرياد درد بر آورد

 که چگونه آمده ای اين ھمه راه را

 ...بی چراغ تاريخ  

 جويای راه آينده  ...و چگونه ای تو 

  

. سپارند به ناچار در دايره ای بسته، تن به تکرار تاريخ خواھند داداموشی بخود را ندانند و يا به فرمردمی که تاريخ  

يدن مردم به منجالب تخدير عادت و فراموشی نجاتشان دھد عين تفظۀ ملل را صيقل دھد و از فرو غلھر آنچه که حا

و اين در صورتی . ارزش محسوب می شودضد   را عمق بخشد و ھر آنچه که فراموشی، مسخ و رخوت . ارزش است

 .بدانيم  سوی ھر چه انسانی تر شدنه تغيير جھان و تکامل جوامع بشری ب  است که مھمترين ھدف انسان را از زيستن،

 صفحه و طرحی ٩٩ در ١١کتاب سيمای شکنجه اثر بھروز سورن، با چاپ اول در قطعی يک ھشتم با حروف شمارۀ 

 توسط نشر بيدار چاپ و منتشر شده ١٣٨٢ی، در ئمقواورت ھای زندانيان بر صفحۀ تيرۀ جلد بسيار گويا ، نقشی از ص

ويژه در سايت ه و ب مجدد آن در سايت ھای بسيارنقدی که ھم اکنون مشاھده می کنيد به مناسبت انتشار . است 

 نيز عرضه کنندۀ کل کتاب ًبعدااست، که  صورت پاورقیه ب"] آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال [و گزارشگران 

 .می شود نوشته ،خواھند بود
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ی از وقايع چند زندان ئھا ، شاھد عينی و گزارشگر صادق بخشی ١٣٠٠ۀ خونين شصت از ھبھروز سورن، زندانی د

 ھای او با روحيۀ باالی انسانی با زبانی سليس و شيرين، خواننده را از داالن ھای تنگ، سلول  .ايران در آن برھه است

مرزی که بين . ی سی و ھشت سال حاکميت جھل و جنايت می رساندئبی پنجره ، به مرز نھاتاريک، بس کوچک و 

 که شکنجه می کنند و می کشند يا آنانی که در زير شکنجه ھا یدگرانديشانی که زندانی، شکنجه و کشته می شوند و آنان

  . به شکنجه گران می پيوندند، جدا گر ديگری نيست  از اين سوی مرز به آن سوی مرز کهتغيير جھت داده و 

 و يا اعدام يک ديگر ه و بنديان جان در جان ھم، نگران پايان شکنج ديوارھای تعصب سازمانی و حزبی فرو ريخته اند

بنديان با عبور از فاصله ھای فکری و   .ی پنھان، زير پوست سکوت حاکم بر زندان جاری استئھياھو. اند

چنان که گاه خود زندانی نيز در اين  .ک، نگران تن و جان يکديگر ونشکستن ھر فرد زندانی می شوندايدئولوژي

 .نگرانی، اقدام به پايان بخشيدن به زندگی خود با ھر وسيلۀ دم دست می کند

نسوی جبار درحرمت راز داری حزب وسازمان و گروه خويش است، که اگر نه، منجر به پذيرش آاعتبارھر زندانی باال

 .مرز و پيوستن به خيل شکنجه گران می شود 

 و بوده اند زندانيانی که تنھا با  طول انجاميده استه زھر تلخ بال تکليفی، از ھيچ زندانی دريغ نشده و گاھی سال ھا ب

اين  ا باشرايط ، احساس خواننده رنويسنده در تشريح وضع خود در اين  . خاتمه يافته است  اعدام شان بال تکليفی آنان

 .آشنا می کند و براستی عمق زخم و درد را صادقانه به او می نماياند رنج

 .چشم بند يعنی اوج کينه و دشمنی رژيم با پديدۀ دگر انديشی و خصومت با حقوق بشر: از نظراو

. بی پايان او از تجربۀ آن استدر مضرات چشم بند، او آن چنان موشکافانه و علمی وارد تحليل می شود که مبين رنج 

به عنوان شکنجۀ زندانيان زندان ھای ايران   ی تحميلی از سوی شکنجه گران،ئ با دنيای تاريک نابيناچنان که خواننده

 .آشنا می شود

 . سانسور اعمال می کنندو اجتماعی خفقانبا ايجاد  و ھمين چشم بند را در زندان بزرگتر اجتماع بيرون از زندان،

زندانيان سياسی می رفت  ی بود که برئک ھا نيز از شکنجه ھاشنيدن صدای شلي: بخش ديگری از گزارش او می آيددر 

 .و پايانی نداشت

با   يعنی رژيمی که کشتن دگر انديش جزو ذات آن است.  سال ھنوز شنيده می شود و پايانی ندارد٣٨که امروز بعد از 

 . ملتی می گيرد تا اموال آن را غارت کند و فرزندانش را بکشدی از أو اخراج ، ر ارعاب و تھديد، مھر

 آيا اين فراموش شدنی است؟

نه ھرگز زمان  می کنند ، معاصرين رويدادھای اين کتاب، با خواندن ھر خط آن تجربيات فردی پيرامون خود را مرور

 سبعيت حاکمان ارتجاع فرو می خشم شان از اين ھمه پاشد و نه ھرگزب گرد فراموشی بر زخم ھايشان  قادر است

   .نشيند

 .مصائب فردای آزادی از جھنم زندان نيز از قلم گزارشگر اين رنجنامه جاری شده است

با نامی خط خورده   ی با اخراج وئرويارو. بودنی دردناک در نبودن  .ورود به عرصۀ جامعه ای با تمامی درھای بسته 

آغاز زندگی با دستانی تھی در . و شدن سابقۀ تمامی سال ھای کارو باز نشستگیمح. از تمامی دفاتر کار و امرار معاش 

 .مقابل تمامی درھای بسته و در برھوت ھيچ 

اين است . تغييری بود در نوع شکنجه  ی، بلکه فقطئود بر شکنجۀ او، و نه براستی رھاکه آزادی از زندان نه پايانی ب

   .ير و تکامل جامعۀ ايرانسرنوشت متفکرين و پيشگامان ايران در تغي
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 ، به فرمان خمينی ، با بيش از ده ھزار اعدامی از تمامی احزاب و ١٣۶٧در کليه زندان ھای ايران در سال   قتل عام

 صلح سازمان ملل ، برای پايان جنگ ۵٩٨نامۀ نشاندن خشم خمينی از قبول قطعسازمان ھا در ايران ، فقط برای فرو 

 .خش پايانی اين گزارش سراسر رنج رفته بر فرزندان ايران است  ساله و صدور شيعه، ب٨

ينۀ شفاف بخشی ئاين کتاب آژير ممتد خطر و آ  .لبۀ تيغ رژيم ماليان، خواندن اين کتاب يک نياز می شود  برای شناخت

در قبول کل و از دست دادن حساسيت ھای انسانی نسبت به رنج دگران، ترويج بی تفاوتی . از وقايع معاصر ايران است

آن چنان که چشم اميد برای نجات به ياری دولت ھای . يا بخشی از آنچه که جاری است، ھرگز شايستۀ نام انسانی نيست

 .خارجی، يک فريب آشکار و تکرار تاريخ است

ی ئ سال پيش، برای رھا١۴٠٠خارجی در سوی نيروھای ه باز کردن دروازه ھای ايران ب  .داغ فراموشی محال است

وتنھا از دست دادن زبان و خط و   . سالۀ ظالمانۀ اعراب بر ايران نبود٢٠٠از ستم نظام کاست در ايران، فقط سلطۀ 

 .تمامی فرھنگ دستنويس مکتوب ايران در کتابخانه ھا که ميراث فرھنگ انسان شمرده می شد و می شود، نبود

 . بر مردم ايران است جاری  کتاب سيمای شکنجه، گواه و بيانگر بخشی از ظلم و ستم

 سال پيش تا به امروز خانگی شده و پيوسته تاريخ اين ملت را خونين کرده ١۴٠٠ستمی که بس گسترده تر و ممتد، از 

 .است

  ٢٠١۶ ی ماه م١۶وين   

  قدرت زنان    جبھۀ جھانی ضد امپرياليست
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