از بازداشت و شکنجه ،از شیوههای سکوبگریی حاکمیت علیه کنشگران و مردم معتضر بگوییم!

یک ماه از شوع اعتاضات فراگیر در ایران میگذرد ،اعتاضصصاتی شصورانگیز علیصه گرانصی و بیکصاری ،بیعصدالتیهای اقتصصادی و
فساد و خودکامگ یی سیاسی که بهسعت شعلهور شد و کصل کشصور را تکصصان داد .تغییصرات حاصصصل از ایصن اعتاضصات در سصاحت
سیاسیی ایران و در سیاستورزیی مردمان ناراضی از وضعیت حاکم بهقدری شگرف است که میتصصوان گفصصت در کمصصت از ده روز
یکی از مهمترین خیزشهای سیاسی-اجتمعی در دو دههی اخیر در ایران پدیدار ش د .این ک بی ش از دو هفت ه پصس از آن ک ه
حاکمیت پایان آن را اعلما کرد ،شاهد آنیم که نهتنها اعتاضات و اعتصابات متعدد و روزمرهی کارگران و معلمن و بازنشستگان
در شصصهرهای مختلصصف ادامصصه یصافته اسصصت ،بلکصصه ابتکارعملهصای جدیصصدی بصرای بیصان اعتاضصات و مخالفتهصصا بصصا سیاسصصتهای
سکوبگرانهی حاکم پدیدار شده است .برای نونه ،یکی از پدیدههای برجسته در خیزش اعتاضیی اخیر موج شعارنویسیها بصصر
دیوارهای شهرهای مختلف بود .در این مدت شاهد تعداد بسصصیار زیصصادی عکصصس و ویصصدئو از شعارنویسصصیهایی علیصصه حصصاکمیت
بودیم که به دست کسانی که صورتهای خود را پوشاندهاند انجاما میگیرد .همچنین در چند روز اخیصصر کصصارزار چشصصمگیری در
امتداد حرکت خلقانهی »دخت خیابان انقلب« شکل گرفته است و بسیاری از زنان طی کنشهایی همبسته ،ولصصی در زمانهصصا و
مکانهای مختلف ،روسیها و شالهایشان را از سشان برمیدارند و بهسان بیرقهایی به نشانهی اعتاض به دست میگیرند و
شجاعانه و مصمم روی سکوهای موجود در خیابانها میایستند .این کارزار زنان ،که برخی مردان برابریخواه نیز در آن شکت
کردهاند ،مخالفت با حجاب اجباری را ،نه در خفا و یواشکی ،بلکه در شکلی عیان در عمومیترین فضصصاهای شصصهرها و در بطصصن
مبارزهای سیاسی به راه انداخته است و جان تازهای به جنبش اعتاضی تودهای برای دستیابی به برابری و آزادی دمیصصده اسصصت.
چنان که میبینیم تلشهای همبستهی جریانات مختلف درون حاکمیت برای اعلما وضعیت عادی پصصس از اعتاضصصات اخیصصر بصصه
جایی نرسیده است .در این یادداشت ما به سهم خود علیه جوانبی دیگصصر از عادیسصصازی وضصصعیت مینویسصصیم ،مشخصصصا ا علیصصه
عادیسازی سکوبگری حاکمیت و پروژههای امنیتیاش ،علیه عادیسازی وضصصعیت بازداشتشصصدگان و زنصصدانیان و زخمدیصصدگاین
سکوبهای اعتاضات.
حاکمیت سازوکارهای مختلفی را برای سکوب اعتاضات اخیر به کار برده است .یکم ،نیروهای امنیتی و پلیس ضصصد-شصصورش در
مواجههی مستقیم اعتاضات در خیابانها از ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از شکلگرفت تجمعات و پراکندهکردن مردما بهصصره
بردند ،از جمله ضب و جرح مردما به وسیلهی باطوما ،پرتاب گاز اشکآور و یورش با ماشین آبپاش ،و حتی تیراندازی مسصصتقیم
علیه معتضان .در حالی که روشنفکران وابسصصته بصصه جناحهصصای حصصاکم دربصصارهی برخصصورد نصصرما پلیصصس بصصا معتضصصان در خیابانهصصا
سخنسایی میکردند ،اعلما کشتهشدن  ۲۵نفر طی سکوب اعتاضات از زبان سخنگوی قوهی قضائیه بخشی از سبعیت سکوب
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را بازنایی کرد . 1تصاویر ویدئویی نشان میدهند که برخی از این کشتهشدگان در اثر تیرانصصدازیی مسصصتقیم نیروهصصای انتظصصامی و
سپاهی به سمت معتضان به قتل رسیدند .دوما ،حدود  ۵هصصزار نفصصر از مصصردما حاضصص در خیابانهصصا بصصه دسصصت نیروهصصای امنیصصتی
بازداش ت ش دند و ب ه بازداش تگاهها و زنصدانها منتقصل شصدند .۲بن ا ب ه اخب اری ک ه افش ا ش ده اس ت ،دس تکم شصش ت ن از
بازداشتشدگان طی چند روز جان خود را از دست دادند .3نیروهای امنیتی برای سکوب کارزار »دختان خیابصصان انقلب« علیصصه
حجاب اجباری نیز نیروهای خود را کنار سکوهایی که زنان مبارز رویشان ایستاده بودند مستقر کردهاند ،و تصصا کنصصون  ۲۹تصصن از
این کنشگران را تحت عنوان »برهم زدن امنیت اجتمعی شهروندان« بازداشت کردهاند .4سوما ،نیروهای امنیتی همچنین صدها
نفر از فعالین دانشجویی و فعالین کارگری و کنشگصصران حوزههصصای اجتمصصعی دیگصصر را بصصدون در دسصصت داشصصت حکصصم جلصصب از
خانههایشان ربودند و با وقاحت اعلما کردند که آنها »در اقدامی پیشگیرانه« ،یعنصصی بصصی آن کصصه هنصصوز مرتکصصب جرمصصی شصصده
باشند ،زندانی شدهاند .اگرچه بازداشت این چند صصد نفصر در دورهی اوج تجمعصات اعتاضصی مصردما در شصهرهای مختلصف رقصم
خورد ،اما این روند بازداشت کنشگران سیاسی و اجتمعی متوقف نشد و مرتباا اخبار جدیدی از بازداشتها منتش میشود .به
طور مشخص از روز پنجشنبه  1۲بهمن عدهی دیگری از کنشگران اجتمعی و سیاسی را بازداشت کردهاند که تنها ناما برخصصی از
آنها رسانهای شده است.۵
چهارما ،برای بخش عمدهای از بازداشتشدگان در تجمعات اعتاضی و نیز بخشی از کنشگرانی که ربوده شده بودند ،و برخصصی
از بازداشتشدگان کارزا یر »دختان خیابان انقلب« ،قرار آزادی به قید کفالت یا وثیقه تعیین شده است .از این بین ،آن دسته از
بازداشتشدگانی که به قید وثیقههای سنگین آزاد میشوند ،به احتمل زیاد با احکصصاما قضصصایی کیفصصری مختلفصصی ماننصصد حبصصس و
جریمه روبهرو خواهند شد .پروندههای سایر این بازداشتشدگان همچنان گشوده خواهند ماند تا نیروهای امنیصصتی و دسصصتگاه
قضایی بتوانند در برهههای لزما از آن بهمثابهی اهرما فشار بهره بگیرند .به این اعتبار ،باید صصدور قصرار کفصالت و وثیقصصه بصرای
خلصی از زندان را بهعنوان یک سازوکار سکوب درک کصصرد کصصه هرچصصه منفعلتصصر سصصاخت ایصصن کنشگصصران و معتضصصان را دنبصصال
میکند .پنجم ،برای بسیاری از بازداشتشدگان قرار بازداشت موقت صادر شده است ،که عمصصدتاا کسصصانی را شصصامل میشصصود کصصه
آنها را »طبق گزارش وزارت اطلعات و اطلعات سپاه بهعنوان جریان ضد-انقلب و مرتبطان با خارج و لیدرها و سدسصصتههای
اغتشاشات اخیر« معرفی نودهاند .بنا به گفتهی سخنگوی قوهی قضائیه  ۶۲۲نفر را تنها طی سه روز نخست اعتاضات ب ر ای ن
مبنا زندانی کردهاند . ۶قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین کیفری است که امکان سصصلب آزادی از متهصصم
و زندانیکردن او در طول بازجویی و تحقیقات توسط نهادهای قضایی و امنیتی را تأمین میکند .این یعنی بازجویان و مأموران
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امنیتی و قضایی در این دوره بسیاری از معتضانی که هنوز در بازداشت به س میبرند را )که طبق اعلما رسمی دسصصتکم 44۰
نفرند ( 7ب رای بی ان اعتافصات و روایته ای مصورد نظرشصان تح ت فش ار قصرار میدهنصد ،و در حصال تصدارک »مسصتنداتی« بصرای
پروندهسازی علیه بسیاری از آنها هستند» .مستنداتی« که موید این مدعا باشد که آنهصصا عصصاملن »دشصصمنان نظصصاما« و اعضصصای
جریانات سیاسی اپوزوسیون خارج از کشور بودند و در راهاندازی و هدایت این اعتاضات نقش مهمی ایفا کردهاند.
ششم ،بنا به گزارش خود وزارت اطلعات ،در هفتهی گذشته موج دیگری از بازداشصصتها بصصه ویصصژه در شصصهرهای کصصوچکی ماننصصد
ایذه ،دورود ،سدشت ،ورامین و چند شهر دیگر در استان فارس و خوزستان به راه افتصصاده اسصصت .ایصصن بصصار نیروهصصای امنیصصتی بصصا
برنامه و پروندهسازیی پیشینی به بازداشت عدهای با مدعای »شناسایی« عاملیتشان در اعتاضات اقداما کردهانصصد .کافیسصصت بصصه
عناوینی که وزارت اطلعات به این بازداشتشدگان نسبت داده توجه کنیم ،تا بدانیم چصصه اتهامصصات هولنصصاکی را بصصرای آنهصصا در
نظر گرفتهاند ،عناوینی همچون »تیم تروریستی«» ،عامل فروش چاشصصنی انفجصصاری«»» ،هسصصته عملیصصاتی آشصصوبگران شهرسصصتان
ایذه«» ،آسیبزنندگان به مراکز مذهبی ،امصصوال عمصصومی و شخصصصی«» ،خصصانه تیمصصی مرتبطصصاین یکصصی از گروههصصای ضصصد-انقلب«،
»عوامل اصلی اغتشاش و مسئول تهیه و توزیع انواع سلح سد ،اسپری فلفل و دیگر ادوات تخریصصبی بصصرای اغتشصصاشگران« .هصصم
وضعیت آن دسته از بازداشتشدگان در تجمعات اعتاضی که هنوز زندانی هستند و برایشان پروندهسصصازی کردهانصصد و هصصم آن
دسته که با مدعای »شناسایی« به عنوان عاملن اعتاضات از خانههایشان ربودهاند ،به شدت نگرانکننده است .دستگاه امنیتی
در تلش است تا اوال با ارجاع به اعتافات و شواهدی که تحت شکنجه دستوپا میکنند ،به زعم خود مستنداتی در تأییصصد ایصصن
پروپاگاندا ارائه بدهند که آنچه شاهد بودیم نه اعتاضصصات مصصردما ناراضصصی بلکصه تصوطئهی دشصصمنان نظصصاما بصرای پیشصبد اهصصداف
شوماشان بوده است؛ دوم اا با منتسبکردن این بخش از معتضان به نیروهای »معاند« و عوامل دشمن ،آنهصصا را بصصه شصصدیدترین
احکاما جزایی محکوما خواهند کرد و به این طریق با ایجاد رعب و وحشت ای ن پی اما را خواهن د رس اند ک ه به ای مش ارکت در
اعتاضات میتواند بس یار سصنگین باشصد .هفتصم ،در مصوج اخیصر بازداش تها ع دهای ه م ب ه دلیصل فعالیتشصان در اینصتنت و
شبکههای اجتمعی سایبی بازداشت شدهاند ،البته وزارت اطلعات آنها را »تهییج و تحریصصک کننصصدگان مصصردما بصصرای حضصصور در
اغتشاشصصات در فضصصای مجصصازی در برخصصی اسصصتانها« و »ارسصصالکنندگان تصصصاویر آشصصوب و اغتشصصاش بصصه رسصصانههای ضصصد-انقلب
خارجنشین از طریق فضای مجازی« نامیده است.8
نهم ،از آنجا که ساحت سیاسی در ایران به میانجیی خیزش تودهای اخیر آبست ابتکارعملهای معتضصصانه و شصصکلگیری مبصصارزات
مختلف است ،نیروهای امنیتی با شدت و خشونتی بیصصش از گذشصصته بصصه اعتاضصصات و اعتصصصابات کصصارگران ،و تجمعصصات اعتاضیی
اقشار مختلف مردما علیه بیعدالتیها و اختلسها و فساد مالی یورش میبرن د .در ت ازهترین ن ونه ،م أموران امنی تی و و گارد
ویژهی پلیس جمعی از کارگران اعتصابی در کارخانهی نیشکر هفت تپ ه را بازداش ت کردنصد و بصا دس تبند و پابنصد ب ه پاسگاه
هفت تپه و سپس به دادگستی شوش منتقل کردند .طبق گزارش فعالین کارگری ،۹مأموران امنیتی به آن دسته از کارگران مزارع
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که قصد پیوست به صفوف اعتصاب کارگران داشتند ،یورش بردند و با موتور سیکلت آنها را تحت تعقیب قرار دادند ،به نحوی
که کارگران بهناچار وارد مزارع و حتی کانالهای آب شدند .فراموش نکنیصم کصه جصرما آنهصا جصز ایصن نیس ت کصه در برابصر عدما
پرداخت حقوقهای معوقه ،و مطالبات و مزایای قانونیی پرداختنشدهی خویش سکوت نکردند و از طریصصق اعتصصصاب و تحصنن
اعتاضشان را به این شایط غیرانسانی اعلما کردند .1۰اگرچه فشارهای امنیتی علیه کارگران معتض پیش از خیزش اعتاضی نیصصز
وجود داشت ،اما در روزهای گذشته شاهد شدت سکوبگری علیه آنصان بصصه ویصصژه در مصواردی ماننصصد اعتصصاب کصارگران نیشصصکر
هفت تپه هستیم ،زیرا این کارگران به رغم تهدیدها و حربههای کارفرما و نایندگان دولت و قصصوهی قضصصائیه وارد چنصصدمین روز
اعتصاب خود شدند؛ اعتصصابی کصه ممکصن اسصت در فضصای سیاسصیی موجصود الهصامابخیش سصایر کصارگران گشصته و بصه اشصصکالی از
اعتصابات و اعتاضات کارگریی همزمان یا ساسی بیانجامد.11
همهی موارد فوق را میبایست بهمثابهی بخشهایی از مجموعهی شصصیوههای سکوبگریی حصصاکمیت علیصصه کنشگصصران و مصصردما
معتض طی هفتهها و روزهای اخیر درک کرد .دستهای از این سازوکارهای سکوبگری نزد مردما شناختهشدهترند و خشصصونت و
سصصبعی یت عریصصانتری دارنصصد ،و دسصصتهای پنهصصانتر و گمراهکنندهترنصصد .یکصصی از مصصوارد دسصصتهی دوما را بصصا نصصاما سصصادهی »بازداشصصت«
میشناسیم ،که به زعم ما از مهمترین ابزارهای سکوبگری حاکمیت علیه معتضان و مخالفان به ویژه طی خیزشهای تودهای
مردمی بوده است .در ادامه ،بصصر جوانصصبی از وضصصعیت دردنصصاکی کصصه بازداشتشصصدگان متحمصصل میشصصوند تأمصصل میکنیصصم و نشصصان
میدهیم که چرا میبایست اغلب آنها را بهمثابهی مصادیق شکنجه بشناسیم.
اغلب بازداشتشدگان پس از لحظهی دستگیری و تا زمانی که به بازداشتگاه یا زندان منتقل بشوند ،مورد خشونتهای فیزیکی
و روانی متعددی قرار میگیرند که ضب و جرح ،فحاشی و اهانت و تحقیر ،آزار جنسی کلمی یا حتی فیزیکصی و بعضصاا تهدیصد
به تجاوز ،و انواع ارعاب را شامل میشود .به علوه ،بسیار اتفاق میافتد که کسانی که طی دستگیری دچصصار جراحصصت و آسصصیب
جسمی گشتهاند ،از معاینهی پزشک و رسیدگیهای درمانی و یا حتی ی ک پانس من حصداقلی ه م محصروما میش وند .همچنی ن
کسانی که به دلیل بیمریشان نیاز به مراقبت پزشکی یا داروهای خاص دارند ،بصصدون کصصوچکترین تصصوجهی بصه حصصال خصصود رهصصا
میشصصوند و در کنصصار درد و فشصصار حاصصصل از بیمریشصصان ،خشصصونتهای پصصس از دسصصتگیری را نیصصز تجربصصه میکننصصد .اغلصصب
بازداشتشدگان تا لحظهای که به بازداشتگاهها یا زندانها منتقل شوند ،از خوردن غذا و حتی نوشیدن آب محروما میشصصوند .و
حتی اغلب از رفت ب ه ت والت نیصز محصروما میشصوند .آنهصا پ س از انتقصال ب ه درون بازداش تگاهها و زنصدانها نیصز بس یاری از
خشونتها و محرومیتهای فوق را متحمل میشوند ،که با توجه به گذشت زمانن فشار فیزیکصصی و روانصصیی حاصصصل از آنهصصا بصصه
شدت افزایش مییابد و به مرزهای تحملناپذیری میرسد .درون بازداشتگاهها موارد دیگری از محرومیتها و خشصصونتها نیصصز
به این فهرست اضافه میشوند ،از جمله :اعمل اشکال مختلفی از تنبیهات بدنی و تحقیرهای روانی؛ کمبود جصصا بصصرای خصصواب و
تحمل بیخوابی ،تا جایی که در برخی موارد زندانیان حتی فضای کافی برای نشسصصت در اختیصصار ندارنصصد و گروهصصی از آنهصصا بصصه
 1۰رجوع کنید به کانال تگرامیی »سندیکای نیشکر هفت تپه«
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نوبت باید س پا بایستند؛ آلودگی شدید و نبصصود حصصداقلیترین لصصوازما و خصصدمات بهداشصصتی ماننصصد دستشصصویی ،تصصوالت یصصا حمصصما؛
تشنگی و گرسنگیی مفرط به دلیل عدما ارائهی آب و غذا تا بیش از  ۲4ساعت و ارائهی کمیصتی بسصیار نصاچیز پصس از آن؛ و . ...
تجمیع این فشارهای فیزیکی و روانی ،و بحرانیشدن جراحات و آسیبهای جسمنی به دلیل عدما رسیدگی درمصصانی و پزشصصکی،
وضعیت بازداشتشدگان را به جایی میرساند که درصصصدی از آنهصصا طصصی حصصتی کمصصت از یصصک یصصا دو هفتصصه کشصصته میشصصوند ،یصصا
آسیبهای غیرقابلجبانی را متحمل میشوند که در طول مابقی حیاتشان آنها را رنج میدهد.
ما در اینجا از بیان اغلب موارد حقوقی و محرومیتهای مربوط به فرایند قضایی بازداشتشدگان ص فنظر کردیصم ،امصصا صفا ا
برای نونه باید در نظر داشت که اغلب بازداشتشدگان به درستی تفیهم اتهاما نیشوند یا از حقوق خود در ارتباط با اعصصتاض
به قرار بازداشت موقت و یا موارد مشابه مطلع نیشوند .به علوه ،اغلب بازداشتشدگان از حق هصصر گصصونه تصصاس بصصا وکیصصل یصصا
مشاور و مددکار حقوقی محروما میشوند ،و خود را در برابر آماج تهدیصصد و ارعصصاب نیروهصصای امنیصصتی و قضصصایی تنهصصا مییابنصصد.
آنها تا روزها پس از دستگیری امکان تاس با بیرون را ندارند و نیتوانند با خانواده و دوستان خود ارتباطی داشته باشند .ایصصن
محرومینت فشار روان یی مضاعفی را به بازداشتشدگان وارد میکند ،زیرا آنهصا اوال در وضصعیتی کصصه در آمصصاج وحشصصت و تهدیصد
قرار دارند ،در موقعیتی مملو از احساس بیکسی از ارتباطات عاطفی و همبستگیهای احساسی با خویشاوندان و نزدیکانشصصان
محروما میشوند ،دوماا آنها خود را مسئول تامیی لحظصصات پصصر از تشصصویش و رنصصج خصصانواده و دوستانشصصان بهدلیصصل بیخصصبی از
وضعیتشان قلمداد میکنند .حال آن که دستگاه امنیتی و قضایی نهتنها بازداشتشده را از تاس با خانوادهاش محروما میسصصازد،
بلکه در بسیاری از موارد به خانواده و نزدیکان بازداشتشده دربصصارهی بازداشصصت وی اطلعصصی نیدهصصد و حصصتی پصصس از رجصصوع
خانوادهی نگران و مشوش به نهادهای مسئول پلیس و زندانها ،هیچ اطلعاتی به آنها ارائه نیشود و بهجای پاسیخ مسصصئولنه
با آنها بهشکلی تحقیرآمیز برخورد میکنند و به رنج آنها میافزایند.
به باور ما تقریبا ا تامیی موارد فوق کصصه بازداشتشصدگان پصس از دسصصتگیری و بهاصصطلح طصی سصصپریکردین دورهی بازداشتشصصان
تجربه میکنند ،مصادیق بارز شکنجه هستند .متأسفانه درک رایج از شکنجه نزد مردما و حتی بسیاری از خصصود بازداشتشصصدگان
بسیار نابسنده است ،به نحوی که تنها اعمل خشونتهای قرون وسطایی را به عنوان شکنجه میشناسد .حال آن که هر شکلی
از خشونت فیزیکی و روانی و زبانی و هر شکلی از سکوبگری مضاعف و محروماسصصازی از نیازهصصای معیصصن پصصس از دسصصتگیریی
متهم ،در محل بازداشت یا در وسیلهی نقلیهی پلیس یا درون مراکز پلیس و بازداشتگاه و زندان ،مصادیق شکنجه هستند .حتی
استفاده از چشمبند و دستبند در مراحل بازجویی نیز هم به جهت اعمل خشونت فیزیکی و هم فشار روانی به کصصار میرود
و مصداق شکنجه است .اغلب این موارد حتی بر مبنای قانون اساسیی ارتجاعیی نظاما جمهوری اسلمی تخلف نیروهای امنیتی و
قضایی و پلیس محسوب میشوند و علیالصول باید بتوان علیه عاملن و آمران آنها اعلما جرما کصصرد ،اگرچصصه در عمصصل شصصاکیان
چنین پروندههای نی خود به مجرما بصصدل میشصصوند و اشصصکال مختلفصصی از شصصکنجه و احکصصاما جزایصصی را متحمصصل میشصصوند .نصصونهی
فاحشی از این مورد حکم سنگین و غیر-انسانیی هفت و نیم سال حبس برای منصوره بهکیش است ،حکم صادرشصصده بصه دسصت
نظاما قضایی حاکم تنها به این دلیل که او سالها پیگیر دادخواهی دربارهی اعداما و قتصصل بصصدون محصصاکمه و فلهای شصصش تصصن از
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اعضای خانوادهاش بوده است .1۲در صورتی هم که اعتاضات به برخی از عریانتریین خشونتها و محروماسازیها بنا به دلیلی
برای مقامات مسئول غیرقابلانکار شود ،آنها مسئولیت این مصادیق را به رویکردهای خودسانهی عاملین خرد آن محول کرده
و صف اا آنها را محکوما میکنند ،همچنان که در ارتباط با نونهی بازداشتگاه کهریزک شاهد چنین رویهای بودیم.
درک این نکته از اهمیت بالیی برخوردار است که اعمیل این موارد فوق هرگز تصادفی و خودسانه رقصصم نیخصصورد ،بلکصصه ایصصن
مجموعهی سکوبگریهای پس از دستگیری به شکلی نظامامند و با اهداف معینی اعمصصل میشصصوند و آنهصصا را میبایسصصت بصصه
عنوان سازوکاری بسیار مهم در راستای مهار اعتاضات و مخالفتها علیه حکومت درک کرد ،و آنها را به ناما حقیقیشان یعنی
اعمل شکنجه خواند .در واقع ،حاکمیت بهطور هدفمنصد و برنامهریزیشصصده هصزاران نفصر از معتضصان و حاض ان در تجمعصات
اعتاضی را بازداشت میکند و در یک دورهی کوتاه پیصصش از آن کصصه حصصتی فراینصصد قضصصایی برایشصصان تشصصکیل بدهصصد ،آنهصصا را در
وضعیت شکنجه قرار میدهد و در نهایت اغلب آنها را پس از بازجویی با قرار کفالت یا وثیقه آزاد میکند .به این ترتیب ،بی
آن که هزاران نفر از مشارکتکنندگان در جنبشهای اعتاضی را بصصه زنصصدانیان سیاسصصیی حبسگرفتصصه بصصدل کنصصد ،دورهی فش دهی
بسیار دردناک و طاقتفرسایی هم برای بازداشتشده و هم برای خانوادهاش رقم میزند تا بهای مشارکت در اعتاضصصات را بصصال
ببد .این شیوهی سکوبگرنی خاص نظاما حاکم بر ایران نیست ،و مبدع این شیوه از بازداشت فلهای و شصصکنجهی آنهصصا در یصصک
دورهی فشده با تام یی این ویژگیهایی که گفته شد ،دولت اشغالگر اسائیل بوده است .با این که زنصصدانهای امنیصصتی اس ائیل
پر از مبارزان فلسطینی اعم از کودکان و بزرگسالن است ،امصصا میصصزان بازداشصصتهای فلهای فلسصصطینیانی کصصه در برابصصر اشصصغال و
بیعدالتی مقاومت میکنند ،بهویژه در دورههای انتفاضه یا مقاومت علیه حملت نظامی ارتصصش اس ائیل ،بسصصیار زیصصاد اسصصت و
دستگاه امنیتی اسائیل تلش میکند تا جای ممکن درد و رنج دورههای بازداشت این دسصصته از فلسصصطینیان را افزایصصش بدهصصد و
یک دورهی فشدهی مملو از شکنجههای فیزیکی و روانی را به آنهصصا تحمیصل کنصد .اگصصر بصه یصصاد داشصته باشصصیم کصصه بسصصیاری از
شیوههای شکنجهای که ساواک به کار می ببرد ،حاصل آموزش مأموران امنیتی دولت اسائیل بود ،در این صورت عجیب نخواهصصد
بود که اغلب این شیوهها و سنتها بهطور سینهبهسینه از دستگاه امنیتیی دوران شاه به همتای خود در نظاما جمهوری اسلمی
منتقل شده و تا به امروز به کار گرفته شده است.
این نکته نیز نباید از نظرمان دور بان د کصه اغلصب اشصکال عریصانتر و شناختهشصدهتیر ش کنجه نی ز در زنصدانهای ایصران اعمصل
میشوند ،و چهبسا برخی از همین بازداشتشدگان طی خیزش مردمی اخیر برای اخذ اعتافات و اقرار به اقداماتی که به آنهصصا
نسبت دادهاند ،تحت شکنجههایی از این دست نیز قرار دارند .سلولهای انفرادیی طویلالدت و بدون حداقلهای نیاز انسانی،
ضب و جرح مکرر مختلف مانند ضبات شلق و چوب به کف پا ،تهدید اعضای خانواده و اعمصصل فشصصار بصصه آنهصصا و حصصتی در
مواردی بازداشتشان ،چرخههای مستهلککننده و مهلک بازجویی و انفرادی ،برگزاری مراسم اعداما نایشصصیی زنصصدانی ،و تشصصدید
تام یی مواردی که پیشتر گرفته شده است ،از جمله مصادیق عریانتر شکنجه هستند که با توجه به اتهامصصات بازداشتشصصده یصصا
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ارتباطاتی که به وی نسبت میدهند ،و یا صفاا به دلیصصل بصصودن در شصصهرهای کوچصصک و »دور-افتصصاده« و نزدیصصک منصصاطق مصصرزی
اعمل میشوند.
به طور کلی اعمل خشونت و شکنجه و احکاما قضصصایی علیصصه بازداشتشصصدگان و زنصصدانیانی کصصه در منصصاطق »دور-افتصصاده« و در
شهرهای کوچک »در حاشیه« قرار دارند ،از جمله در کردستان یا خوزسصصتان و سصصایر منصصاطق مصصرزی ،بسصصیار بیشتصصر از شصصهرهای
بزرگ و نزدیک به مرکز است .این امر در وهلهی نخست ناشی از نظاما سیاسصیی بهشصدت مرکزگصصرای حصاکم اسصت کصه سصهم بصه
مراتب بزرگی از سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ ،و رسانهی کل کشور را به تهران و شهرهای بزرگ مرکزیتر اختصاص میدهصد ،و ایصن
سلطهی مرکزگرایانه را بهمثابهی خود-ادراکی عمومی بازتاب میدهد .اما در وهلهی بعدی ،این مسأله ناشی از نابسصصندگیها و
محدودیتهای درک و رویکرد کنشگران سیاسیی مخالف حاکمیت است که تا حصصدی متصصأثر از رسصصانههای مرکزگصصرا بصصه وضصصعیت
سکوبها در مناطق دور از مرکز حساسیت و توجه کافی نشان نیدهند و بصصه گصصونهای »حاشصصیه«ای بصصودین اخبصصایر مربصصوط بصصه
اعمل خشونت و سکوب ساختاری حاکم در این مناطق را بازتولید میکنند .به یاد بیاوریم که در حالی که بنصصا بصصه اعلما وزارت
کشور دولت روحانی اعتاضات در بیش از  8۰شهر در کشور برگزار شد ،ناما بسیاری از این شهرها تقریبصاا هرگصز در رسصانهها یصا
ساحت سیاسی عمومی مطرح نشده است .حال آن که در تام یی این شهرها برخی از حاضین در تجمعصصات اعتاضصصی بازداشصصت
شدهاند .جای تعجب ندارد که وضعیت نگهداری بازداشتشدگان در شهرهایی مانند قهدریجان ،ایصصذه ،دورود ،سصصنندج ،دزفصصول،
ورامین ،شاهین شهر ،مسجد سلیمن و  ...بسیار بدتر از وضعیت زندانها و بازداشتگاهها در تهصصران باشصصد .ایصصن کصصه گروهصصی از
نایندگان بعد از بیست روز اجازه میگیرند از زندان اوین بازدید کننصد ،13ولصصی هرگصصز مصصورد مشصابهی را در ارتبصصاط بصا منصصاطق و
شهرهای نامابرده نیشنویم ،به رغم کارکرد حداقلیی چنین بازدیدهایی ،از وضصصعیت بصصه مراتصصب فجیعتصصیر بازداشتشصصدگان در آن
شهرها نشان دارد .طرفه این که در همین زندان اوین وضعیت بازداشتشدگان در برخی بندها به قدری سخت بوده اسصصت کصصه
طی چند روز دستکم دو نفر جان خود را از دست دادهاند.
وجه دیگری از رویکصرد تبعیضآمیصز در ارتبصصاط بصا شصدت خشصونت و شصکنجهی بازداشتشصدگان بصر مبنصصای جایگصاه طبقصاتی و
سمایهی اجتمعی و وضعیت اشتغال آنها و موارد دیگری از این دست اعمل میشصصود .غلمحسصصین محسصصنی اژهای ،سصصخنگوی
قوهی قضائیه ،در اظهارنظری دربارهی کشتهشدن یکی از بازداشتشدگان به ناما سینا قنبی در زندان اویصصن گفتصصه بصصود او ”ایصصن
فرد معتاد و حدودا ا  ۲1ساله بوده و دانشجو هم نبوده است“ .14در بیشت اظهارنظرهای رسمیی وزارت اطلعات ،وزارت کشور و
قوهی قضائیه به میزان تحصیلت بازداشتشدگان اشاره میشود ،و در اغلب مواردی که اعمل خشونت و رفتار غیر-انسصصانی بصصا
بازداشتشدگان در زندانها رسانهای میشود ،آنها بر سطح سواد پایین ،دانشجو نبودن ،بیکار بودن ،اعتیاد به مصصواد مخصصدر ،و
سایر مشخصات مشاب یه کسانی که خشونت دیدهاند ،تأکید میکنند .روشن است که آنها جان و کرامت انسصصانیی اقشصصاری را کصصه
از امتیازهای دانشگاهی ،رتبههای اجتمع یی شغلی و سمایهی مالی برخوردار نیستند ،کمارزشتر و کماهمیتتصصر از برخصصورداران
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میدانند .به عنوان نونهای دیگر ،به یاد بیاوریم کصه در ارتبصصاط بصا پرونصدهی بازداشصتگاه کهریصصزک ،قضصات مسصئول در دفصصاع از
تصمیم خویش تأکید داشتند که از بین بازداشتشدگا نن دانشجویان را به زندان اوین منتقل کردهاند و مصصابقی را بصصه بازداشصصتگاه
کهریزک .تو گویی خشونت ،شکنجه و حتی قتل آن دسته از بازداشتشدگان پصصذیرفتنیتر اسصصت کصصه کارگرنصصد و فاقصصد تحصصیلت
دانشگاهی ،یا شغلهایی مانند دستفروشی و کولبی و امثالهم دارند ،و یا حتی »بدتر« بیکارند و سواد رسمی کمتری دارند .به
علوه ،اعتیاد به مواد مخدر نیز به عنصوان معیصاری بصرای تقلیصل منزلصت اجتمصعی و انسصانیی بازداشتشصصده و در نصتیجه اعمصل
خشونت بیشتر و مطمئتر عمل میکند .باید بپذیریم که بخشی از این رویکرد دستگاههای امنیتی و قضصصایی بصصه دلیصصل وجصصود
این درک تبعیضآمیز مبتنی بر جایگاه طبقاتی و امتیازهای تحصیلی در خود-ادراکی عمومی به ویژه نزد طبقهی متوسط است.
حساسیتها و دغدغهمندیها نسبت به مسائلی از این دست نزد آن دسته از مصصردما کصصه بصصه رسصصانههای رسصصمی حکصصومت بصصاور
ندارند ،تا حد زیادی متأثر از رسانهها و و فعالیتهای کنشگران اجتمعی و سیاسیای است کصصه امکانصصات و ابزارهصصای بیشصصتی
برای بیان دارند و در طبقهی متوسط جای دارند.
حاکمیت همزمان با اعمل تام یی این سازوکارهای سکوب ،تلش میکند هم شدت و وسعت و سبعیت سکوبگریهایش علیصصه
معتضصصان را تصصا جصصای ممکصصن کمصصت و خفیفتصصر از واقعیصصت جلصصوه بدهصصد و همچنیصصن بصصا سصص هصصم کصصردن روایتهصصای جعلصصی و
پروندهسازیهای امنیت نی حذف خشونتآمیز مردما معتض از سطح خیابانها را مشوع جلوه داده و عادیسصازی کنصد .در نبصود
نهادهای نظارتیی مردمانهاد و رسانههای مستق یل افشاگر ،و بهدلیصصل وجصصود آزادی عمصصل بسصصیار زیصصاد روسصصای نهادهصصای امنیصصتی و
قضایی ،آمار کشتهشدگان و بازداشتشدگان تا جای ممکن با تحریف حقیقت همراه است و شایط حاکم بصصر زنصصدانها و رونصصد
بازپرسیها و اعتافگرفتها تا جای ممکن در خفا میماند .آنها حتی بخشی از معتضان بازداشتشصصده را بصصه عنصصوان اراذل و
اوباش و افرادی با سوابق کیفری معرفی میکنند تا اعمل خشونت علیهشان را مشوع جلوه بدهند ،همنطور که دربارهی سصصه
نفر از کسانی که در زندانها کشته شدند ،این رویه را به کار بستند .کتمن حقیقت تا آنجا پیصصش میرود کصصه سصصخنگوی قصصوهی
قضائیه اعلما کرد هیچیک از  ۲۵نفری که در شصصهرهای مختلصصف در خیابانهصصا کشصصته شصصدهاند ،بصصه واسصصطهی گلصصوله و اسصصلحهی
نیروهای نظامی و انتظامی کشته نشدند! آنها نهتنها قتل این  ۲۵نفر را بر عهده نگرفتند ،بلکصصه بصصا مشصصکوک خوانصصدین نحصصوهی
کشتهشدنشان ،آن را تحت عنوان »کشتهسازی« ،پروژهی دشصصمن خصصارجی و مخالفصصان حصصاکمیت بصصرای تخطئهی نظصصاما حصصاکم از
طریق کشت معتضان توصیف کردند !1۵در ارتباط با معتضانی که پس از بازداشت کشته شدند ،تنها  ۲مصصورد را تأییصصد کردنصصد و
ضمن معرفی آنها به عنوان معتادان به مواد مخدر ،مرگ هر دوی آنها را در اثر خودکشی بیان کردند  ،1۶حال آن که اطلعات
مشخص دربارهی حداقل  7مورد از این قتلها به طرق مختلف علنی شده است.
این تلشهای نظامامند نهادهای امنیتی و قضایی و ایدئولوژیک حصاکم ب رای دس تکاریی آگ اهی عم ومی از سکوبگریهایش
موید این درک است که هرچه آگاهی مردما از سصصازوکارهای سکوب بیشتصصر باشصصد و افشصصاگریها و اعتاضصصات و مقاومتهصصای
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بیشتی علیه آن در جریان باشد ،حاکمیت بهای سیاسیی سنگینتری برای سکوبهایش میپصصردازد .در نصصتیجه شصصدت و وسصصعت
بهرهگیری از سازوکارهای مختلف سکوب به دسصت حصاکمیت بصا تصوجه بصه میصزان حساسصیت افکصار عمصومی و آگصاهیی جنبصصش
اعتاضی سیاسی دربارهی آن جرح و تعدیل میشود .دستگاه امنیتی و اطلعاتی حاکم بصصه خصصوبی از ایصصن مسصصأله آگصصاه اسصصت ،و
همنطور که در موارد فوق دیدیم ،به طور فعالنه اقدامات مختلفی را در راستای مدیریت افکار عمصصومی و در نصصتیجه کصصاهش
هزینهی سکوبهایش به کار میبندد .آنها تاما ابزارهای رسانهای و گفتمنیشان را به خدمت میگیرنصصد تصصا نشصصان بدهنصصد کصصه
هم سکوبگریها علیه معتضان عادی و در سطح رایج بوده است و هم وضعیت رسیدگی به آنان عادی بوده و هصصم احکصصاما و
قرارهای تأمین صادرشده در نسبت به اتهامات بازداشتشدگان عادی است.
بخشی از اعضای شورای شهر تهران در بحبوحهی اعتاضات و سکوبها از این طرح سخن گفتند که شهرداری تهران مکانهصصای
بستهای را در شهرها ویصصژهی برگصصزاریی اعتاضصصات مسصصالتآمیز در نظصر بگیصصرد ،17طرحصصی کصه بصا اسصصتقبال برخصصی از هصصواداران و
روزنامهنگارا ین حامی دولت روحانی روبهرو شد .اما پیشکشیدن چنین طرحی نیز به عادیسازیی حذف معتضان از خیابانها با
توسل به خشونت یاری رساند ،زیرا این طرح این امر را بدیهی میانگارد که اقداما نیروهای امنیتی بصصرای سکوب تجمعصصاتی کصصه
بدون دریافت مجوز برگزار میشوند ،مشوع بوده و چیزی جز انجاما وظایف »عادی«شان نیست .به علوه ،آنها در ایصصن بصصاره
سخن نیگویند که با توجه به ایصصن کصصه حاضصصین در تجمعصصات در صصصورت شناسصصایی بازداشصصت میشصصوند ،حضصصور معتضصصان در
مکانهای بستهای که تحت کنتل کامل نیروهای امنیتی است ،یا باید در شکلی محافظهکارانه و »آراما« باشد که در این صورت
برگزاری چنین تجمع اعتاضیی بینتیجهای بلموضوع میشود ،و یا این که به استقبال بازداشت و انتقصصال بصصه شصصکنجهگاه برونصصد.
کنشگران اجتمعی و سیاسی و معتضان به وضع موجود به جای استقبال از چنین طرحهایی ،میبایسصصت در راسصصتای خنصصثی و
بیاعتبار کردین تامیی طرحهای گفتمنی و امنیتیی حاکمیت برای عادیسازی سکوبگریهایش اقداما کنند.
به باور ما همهی کنشگران و دغدغهمندان سیاسی که به عدالت اجتمعی و آزادیهای سیاسی ب اور دارنصد ،میبایس ت از ه ر
طریق ممکن به آگاهییابی عم ومی و افزای ش حساس یت مصردما نس بت ب ه س ازوکارهای سکوب ی اری برس انند و از ع ادی و
پذیرفتهتر شدن این خشصونتها علیصه مخالفصصان و معتضصان بصصه حصصاکمیت جلصصوگیری کننصصد .برخصصی از ایصصن راه عبارتنصصد از :بیصصان
تجربیات و روایتهای عینیشان و افشاگری دربارهی جصصوانب مختلصصف دورهی بازداشصت و شکنجهشصصان ،یصصا بصا ارائهی تصصویری
کامل و بههمپیوسته از سازوکارهای مختلف سکوبگری و تحلیله ای انتق ادی دربصارهی آنه ا ،ی ا روشصنیافکندن ب ر ج وانب
کمتردیدهشدهی سکوبها ،و یا به راه انداخت و مشارکت در کارزارهایی علیه شکنجه و اعداما و پروندهسازی و اعتافگیری و
صدور احکاما قضایی ناعادلنه ،و  . ...در همین رابطه ،جنبش سیاسیی حاض نباید از آگاهییابی و پیگیریی وضعیت معتضصصان و
فعالین و کنشگران اجتمعی ،و زنان و کصارگران مبصارز و همهی زخمدیصصدگان از سکوبها غفلصت کنصصد ،بلکصه بایصصد تحرکصصات و
کارزارهای مختلفی در ساحتهای سیاسی مختلف ،از جمله در سطح گفتمنی و رسانهای یا دسصصتکم در شصصبکههای اجتمصصعیی
اینتنتی/سایبی ،در این راستا بصصه راه بیافتصصد .مصصا در همیصصن هفتههصصای گذشصصته شصصاهد تجمعصصات اعتاضصصی در برابصصر زنصصدانها و
 17ر.کgoo.gl/QKJoHr :
۹

ابتکارعملهای جمعی برای اعمل فشار در راستای آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی بودیم .باید از این اقصصدامات الهصصاما
گرفت و آنها را تکثیر کرد .کلما آخر این که جنبش سیاسی مصتقی بایصصد شصناخت تصصامیی اشصصکال و سصصازوکارهای سکوبگرانهی
حاکمیت علیه معتضان و منتقدان و کنشگران سیاسی و مخالفتورزی علیه آنهصصا را بصه یکصصی از کارکردهصای اساسصصیاش بصدل
کند ،این امر هم هزینهی بهرهگیری از این سازوکارهای سکوبگرانه را برای حاکمیت بال میبرد و هصصم بصصه شصصکلگیری گفتمصصن
متقی جنبش در وجه ایجابی و در ارتباط با مسألهی سکوب یاری میرساند.
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