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  قانون سازمان اطالعات وامنيت كشور

 ساليوان درکتابش سازمان سيا را ،بتصويب مجلسين رسيد ١٣٣۵قانون تشکيل سازمان اطالعات وامنيت کشوردرسال 
   .تشکيل وبرنامه ريزی ساواک شريک دانسته است در

  ١٣١٠اجرای قانون مجازات مقدمين عليه امنيت واستقالل مملکت که درسال  ،قانون سازمان اطالعات وامنيت کشور
   .برعھده ساواک گذاشت را ازمجلس شورايملی گذشته بود

   .ازتصويب مجلس گذشته بود ،سال قبل ٨٠يعنی  ١٣١٠ک مجری قانونی بوده که درسال بنابراين ساوا

حقوق بشرتشکيل گرديد وقانون، ماموريت المللی  سال قبل ازعضويت ايران درميثاق بين ٢٢ساواک  ،بتوضيح بيشتر
عضويت ايران درميثاق بين المللی حقوق بشر بتصويب مجلسين سال قبل از۴٧ه اجرای قانونی رابرعھده ساواک نھاد ک

  .رسيده بود

قانونی اين توضيحات بدان سبب الزم افتاد که شايد جای قبول کوچکی فراھم شود که چطور ميتوان به کم وکيف اجرای   
سال قبل از عضويت ايران درميثاق بين المللی حقوق بشربوده  ۴٧ن قانون ھم آيده وکه درھشتاد سال قبل بتصويب رس

نجا پيش رفت که پادشاه کشورراھم مسئول آ زد وتابه ساواک بابرچسب مجرميت  حکمیاست چنين محکم اظھارنظر
   :کنجه که ميگويدنھم باتوجه به بند سوم ماده دوم کنوانسيون شآشناخت  و

  >دستوروحكم مقام مافوق حكومتي ويامرجع دولتي نميتواند توجيه كننده عمل شكنجه باشد<

که يک امنيت يشتر نه سازمان و ،مسئول است نه حتی رئيس شکنجه گر شکنجه گرفقط  ،دراعمال شکنجه يعنی
   .شخصيت حقوقی است

وسائل علمی مانند اين روزھا وياسالھای قبل نبوده ومتعارف سال قبل تکنيک بازجوئی و ۵٠ يا ۴٠فراموش نکنيم که در
با معمول روزبود وبه ھمين لحاظ قضاوت امروزما نسبت به اعمالی که درگذشته ممکن است روی داده باشد يک 

    .قضاوت سطحی ونظری است

  تشخيص اتهام ووقوع جرم شكنجه

 ن عمل راآبامحکوم کردن شخصی که  ،کردن يک عملیمحکوم ، نادرست                           ِ بين مذموم شناختن وبه اصطالح   استفرق 
زيرا کاری که قانون وياشرع بد  ،اولی يک کاروسيره اخالقی است که شرط وشروطی ھم ندارد، ستمرتکب شده ا

   .که تکليف عام است ،،  حرکت فکرواراده است درجھت نصن جھتآدانسته صورت حکم رادارد وحرکت در

. کلمه محکوم به سادگی باالنيست ،مدهآشکنجه که دربيان اعليحضرت  اتھام ارتکاب جرماما محکوم کردن افراد به 
ت که به قانون وقضا تخصيص است وحکم ازمواردی اس کردن که اصطالح حقوقی است به معنای توجه حکم به متھم

 ،معنوی ائی عناصرمادی وشناس ،رابطه عليت جرم ومجرم ،وقاضی پس از رسيدگی ھا واستفاده از نظرمتخصصين يافته
   .استفاده از عرف ورويه ھای قضائی حکم ميدھد تازه چنين حکمی ھم قطعی شناخته نميشودو 

حکم  ھستند،نھم قانون اساسی آدرحاليکه خود پرچمدارقانون شکنی چگونه ميتوانند »اشخاص«به اين ترتيب 
 عظيمی ازبيست وچند سال است که گروه  حدوددروضعی که  ؟اشخاصی راسرخود صادرکنند ازمان ويامحکوميت س

وھمنشينی وھمياری بادشمنان سلطنت وشاھنشاه به سلطنت طلبان  اعليحضرت ، بی اعتنائیسلطنت طلبان ازبی تصميمی
    .نميتوانند بی انصافی دراين حکم راشکنجه ديگری برخود ندانندواحساس خفت وتحقيرگرفتارند  ورنج  به عذاب ،ايران

  يثاق بين المللي حقوق بشرامر تشخيص درم

   :جه چنين پياده شده استقوق بشر مسئله تشخيص وقوع جرم شکندرماده ھفدھم ميثاق بين المللی ح
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تبه که برخوردارازصالحيت اخالقی عاليرنفرکارشناس  ١٠يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواھد شد مرکب از<
انجام وظيفه ميکنند نه بعنوان نماينده دولت شخص خود نھا باصالحيت ذاتیآ. دنوشايستگی درزمينه حقوق بشرميباش

  دوسال خواھد بود> انھآ. مدت اشتغال متبوع خويش

ارجاع ببين المللی رابه دادگاه کيفری  باکمی دقت می بينيم که ميثاق نخواسته است موضوع  تشخيص وقوع جرم شکنجه
ن توجه فوق آچرا .ازشخصيت ھای خاص رسيدگی کندنھم آنفر ١٠کند بلکه ترجيح داده که درعرض يک ھيئت ژوری 

  ؟بکارگرفته شده استدرميثاق  العاده که درھيچ موردی سابقه ندارد

شکنجه گرباشد که ازجرائم داخلی است واگردرراه  وياانتقام  اگربرای منافع شخصی ،عمال شکنجه به اشخاص      ِ زيرا ا  
ماموريت پليسی وامنيتی باشد برخورد باميثاق پيدا ميکند وتشخيص اينکه شکنجه الزم وبجا بوده وازحد معقول والزم 

 يا نرفته وھمه طرق مقدماتی مانند تحبيب وتطميع وتھديد وغيره بکاررفته معھذا کارسازنبوده وخشم ونفرت و فراتر
 حضوری دراعمال شکنجه نداشته است وازھمه مھمتردستاورد حاصل ازبازجوئی بنفع کشور وجان و ،خصوصی مسائل

 عاليرتبه و نروی کارشناسناسا ميثاق ١٧شکنجه است که ماده  مراتبی است که درصالحت کميتهمال مردم بوده 
   .دارداستثنائی نفره کميته  تصريح  ١٠صالحيت اخالقی اعضای 

رساگراين معناست که اعليحضرت ھمان  ،شاندربياناتنسبت به ساواک بويژه شاھنشاه ايران  اعلحضرت یکم ُ ح  اظھارنظر
برای کشف حقيقت نسبت به مسائل  ميثاق بين المللی حقوق بشرھستند واين درحالی است که ايشان بارھاه نفر ١٠کميته 

  . (!)ته حقيقت ياب فرموده اندھرنوع بازگوئی راموکول به تشکيل کمي ،مبتالبه ازجمله مصدق

به مطلبی اشاره فرمودند که رساگر توجه ايشان به  ١٣٣۶اه م سی دربھمن –بی  –اعليحضرت درمصاحبه با ان 
  :ورد سازمان اطالعات وامنيت کشوراست فرمودندآدست

بعداز گروگان  دزندانيان سياسی خوانده ميشدن ،ه اصطالحوب !اسير زندان معرفی ميشدند     ِ گناه  که مردم بي دمھاآھمان <
اعضای سفارت  ! سران کميته وکسانی ھستند کهزاديخواه ودمکراتآگيری سفارت معلوم شد که ھمان زندانيان سياسی 

ھمان دانشجويانی بودند که  !زاديخواهآو !دمھای بدبختآن آشما رابه گروگان گرفتند ودرواقع معلوم واحراز شد که 
  >گروگان گرفتند

درزندان بودند نه مجرم سياسی بلکه جنايتکارانی بودند که ديديم پس از رھائی اززندان  ۵٧ل از شورش نھا که قبآيعنی 
  .وردندآچه بسرکشوروملت 

  >باعث التيام خواھد شد، باشد ايجاد گفتمانی که منتھی به بررسی واقعيت ھا<اظھاذ نظرفرموده اند 

اک وتوجه اتھام به شاھنشاه نتيجه بررسی ھا وشناخت واقعيت آيا نظرات اعليحضرت درباره اتھام شکنجه به ساو 
ھاست وياشھادت اعليحضرت به حقانيت ادعاھای شورشيان ازقبيل گونی مملو ازناخن شکنجه شدگان درخانه سرھنگ 

   ست؟نھاآوامثال  ؟زيبائی

وزندانی بودن  ۵٧شورش  نميتواند بين اعمال سردمدارانژوری باانصاف ويايک تيم حقيقت ياب درتطبيق مورد يک  
دشواربود امروزديگرکوچکترين ترديدی درماھيت  ۵٧درسالھای قبل از اگر ھم اين تشخيص و نھا قائل به ارتباط نشودآ

  .وھمين ارتباط دليل توجيه فعاليت ھای ساواک خواھد بود ،نھا وجود نداردآغيرانسانی 

ميازارموری که دانه کش است ......> وھيچ جاديده نشده مده است <آدرادبيات وتوصيه ھای فرھنگی ماايرانيان ھم 
   .تصور نميکنم تفاوت گذاشتن بين عقرب ومورچه دشوارباشد >دم کش استآفته شده باشد  <ميازارعقرب که گاست که 

  توجه اتهام همه مسئوليتها به شاهنشاه -2

   :پرسش کننده اين سوال رامطرح ميکند

  >...وساواک ناقض حقوق بشربوده تهداش را يران ھمه مسئوليت ھاپادشاه اقای پھلوی درزمانی که آ<



  حقوقدان

ن است که آ

 ،وال شونده

که خود  رد

 رد  است و

  سکوت را
 ن سرباز از

قبول اين > 

   ران است 

ح -اميرفيض  -ضرت

آوال استفھامی 

از سو ، ميداند

 رادرھمه موار

عالمت نميدانم

متاسفانه ،مور
اين ،نآثارآفع 

وجيه فرمايند>

ير به شاھنشاه ا

ودنويس با اعليحض

سو؛ وال تائيدی

نراآپاسخ  ننده

 مسئوليت شاه

 ،سوال شونده

نشاه درھمه ام
 دليل وبرای ر

نرا توآ وداليل 

زباب اين اتھام

گفتگوی خو

می وديگری سو
  .رانميداند

ه خود سوال کن

ش اين است که

ِ  فھامی سکوت   س         
  

رمسئوليت شاھن
نيست وبھمين

ھا به شاھنشاه

طلبان از سلطنت

 

ی سوال استفھام
نرآ سوال کننده

طرح سوالی که

ست يعنی ھدفش
   .ساند

            عنی سوال استف
.ش کننده است

نويس مبنی بر
شد قابل قبول ن

 ھمه مسئوليتھ

ه شديد روحی س

گونه است يکی
ضوعی است که

خواھد ازطده مي

نوع تائيدی اس
 اعليحضرت برس

        دراولی يعت که
ائيد سوال پرسش

يله گرانه خودن
باش ه نگری ھم

تعلقرد که <

 به قطع شکنجه

  د آمد.

دوگ ،ت که سوال
ت پاسخ به موض

ت که سوال کنند
  .بگيرد

اعليحضرت ازن
! به تائيد است

 سوال اين است
شونده عالمت تا

 به پرسش حي
براشتباه وساده

وام بااستدعا دا

ی اعليحضرت

ر ديگری خواھد

  ١برگ  ٢۶/ ٠٣

ضيح الزم است
ز سوال دريافت

ن استآتائيدی 
 برنظرخودش ب

س خودنويس ازا
نآکننده مدعی 

وعدون نبين اي
سکوت سوال ش

ضرت درپاسخ
ب امربنااين وند

ضرت اجازه تو

ا، گواه عالقمند

وارد در نوشتار

   

 ٣/ ٢٠١٢

اين توض
ھدف از

سوال ت
تائيديه

پرسس
سوال ک

فرق ب 
دومی س

اعليحض 
برگزيدن

اعليحض

استدعا

  

باقی مو

     

  

   

       

 


