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اعمال شكنجه از طرف دولت آمر�كا بحث بر سر ا�ن روش بازپرسى را دامن زده است
_ متأسفانه نه فقط محض محكوم كردن آن. برخى هم به م�دان آمده+اند تا از ا�ن كار در
مورد افراد مشكوك به انجام اعمال ترور�ستى دفاع كنند. كار دفاع از شكنجه فقط به
اعضاى سازمانهاى پل�سى و اطالعاتى و ارتشى  محدود نم�شود، حتى م�توان گفت كه
اعضاى ا�ن گونه نهادها كه اعمال كنندگان شكنجه+اند، كمتر جلوى صحنه م�ا�ند و امروزه
كار را به برخى مدع�ان روشنفكرى كه گاه در دانشگاه+ها تدر�س هم م�كنند واگذار

كرده+اند.
قض�ه در كل سه وجه دارد : �كى اخالقى، د�گرى حقوقى و آخر از همه عملى.

در باب دوتاى اول اختالفى ن�ست. ه�چكس روى ا�ن را ندارد كه شكنجه رامطابق با
اخالق بشمرد، همه هم معترفند كه اعمال شكنجه بر خالف قوان�ن كشورهاى دمكرات�ك و
قوان�ن ب�ن المللى است. به هم�ن دل�ل بحث بر سر ا�ن دو را به آخر مقاله موكول م�كنم.

امروزه بحث دو گروه موافق و مخالف حول مسئلهٌ كارآ�ى عملى شكنجه دور م�زند.
موافقان معتقدند كه ا�ن روش از نظر عملى ثمربخش است و مخالفان از هم�ن بابت

مردودش م�شمارند. دو طرف دو استدالل پ�ش+ساخته دارند كه عرضه م�كنند.
طرفداران شكنجه داستانى دارند كه به سبك معضل فلسفى طرح شده. م�گو�ند كه اگر
خطر انفجار بمبى در م�ان باشد كه م�تواند هزاران نفر را بكشد و كسى كه از محل آن
مطلع است در اخت�ار شما باشد براى �افتن بمب شكنجه+اش خواه�د كرد �ا نه؟ و به
دنبالش هم با نگاه حق به جانب به مخاطب م�نگرند و اگر الزم د�دند محض زدن ت�ر
خالص اضافه م�كنند كه اگر زن و بچهٌ خود شما در معرض ا�ن انفجار باشند چه؟ هم�نجا
از فرصت استفاده كنم تا بگو�م كه متأسفانه تا به حال شاهد نبوده+ام كه �ك نفر از
عرضه+كنندگان ا�ن داستان بپرسد++: اگر زن و بچهٌ شما در معرض شكنجه باشند چه، باز

هم به هم�ن راحتى مجازش م�شمار�د �ا خ�ر؟ به هر حال _ از مطلب دور ن�افت�م.
مخالفان شكنجه هم دائم به ا�ن امر متوسل م�شوند كه وقتى كسى تحت فشار قرار
بگ�رد هر حرفى م�زند و تشخ�ص صحت و سقم سخنانش ممكن ن�ست، بنا بر ا�ن شكنجه

كار ب�فا�ده+ا�ست.

به ترت�ب به ا�ن دو سخن بپرداز�م.
نكتهٌ اولى كه با�د در بى+اعتبارى حكا�ت بمب ساعتى ذكر كرد ا�ن است كه چن�ن امرى
اصوالً و فقط به حساب منطق بس�ار بع�د است. چرا؟ براى ا�نكه در ا�ن داستان شكنجه
دهنده پ�شاپ�ش م�داند كه شكنجه شونده از چه چ�زها�ى اطالع دارد. سؤال ا�ن است+: از
كجا چن�ن اطالعى به دست آورده است؟ كجا د�ده شده كه شكنجه+گر به ا�ن دقت و روشنى
بداند كه فرد دستگ�ر شده از چه چ�زها�ى خبر دارد؟ از خبر كه نم�توان قبل از كسبش
اطالع حاصل كرد. ا�ن نمونه+ا�ست از تناقض منطقى در زم�نهٌ كسب اطالع و در قالب
داستان بمب ساعتى و در رو�ارو�ى دو نفره قابل حل ن�ست ولى در عمل به شكلى د�گر حل

م�شود كه خواه�م د�د.
نكتهٌ دوم ا�ن است كه در ا�ن حكا�ت فردى كه قرار است مورد شكنجه قرار بگ�رد از
ابتدا و به طور ضمنى گناهكار قلمداد شده است. ا�ن امت�ازى عاطفى است كه عرضه
كنندگان حكا�ت با تردستى از مستمعان م�گ�رند و به ضرب ا�ن ح�له است كه م�كوشند



تا وجدان بس�ارى را ساكت كنند ولى برد آن چنانكه پا��نتر خواه�م د�د بس�ار وس�ع
است و نقشش در توج�ه شكنجه فقط به وجه عاطفى كار ختم نم�شود.

و اما حرف آخر. ا�ن داستان بمب ساعتى كه نمونه+ا�ست از ز�ركى كم+هوشانه و امروز
ما با�د از دهان مدع�ان تفكر تحو�ل بگ�ر�م، با ادعاى توجه به وجه عملى قض�ه عرضه
م�شود ولى نقطهٌ ضعف اصلى+اش درست در ه�منجاست، در ا�ن كه اصالً مابه+ازاى ع�نى
ندارد. الاقل من تا به حال نشن�ده+ام كه �كى از عرضه كنندگان ا�ن حكا�ت مثالى واقعى
عرضه كند كه در آن جان گروهى �ا كسى به ا�ن ترت�ب و با استفاده از شكنجه نجات �افته
باشد. وقتى آدم�زاد استداللى عرضه م�كند كه قرار است فقط برد عملى داشته باشد مجاز
ن�ست از دادن مثال ملموس طفره برود. اگر فقط بحث نظرى بود، بس�ار خوب، م�شد
حرف را صرفاً به حساب انتظام منطقى+اش و در حد نظر�ه پذ�رفت و منتظر سنج�دنش
در جهان واقع بود. ولى آنجا كه بحث صرفاً حول كارآ�ى عملى م�چرخد به ه�چوجه
نم�توان حرف را بدون عرضهٌ مثال و اتكاى به تجربه پذ�رفت بخصوص كه انسجام منطقى

هم نداشته باشد.
دل�ل ا�نكه استفاده كنندگان پرشمار ا�ن داستان مثالى عرضه نم�كنند ا�ن است كه
چ�زى در چنته ندارند. داستانشان هم از واقع�ت الهام گرفته نشده است از دل ا�ن
ف�لمهاى ارزان+بهاى تلو�ز�ونى در آمده كه استود�وهاى آمر�كا�ى سرش را مثل فاضل+آب
به دن�ا باز كرده+اند. ا�ن استدالل در درجهٌ اول همانها�ى را متقاعد م�كند كه مشترى ا�ن
قب�ل ف�لمها هستند. خالصه كنم، در نها�ت قصد از عرضهٌ ا�ن داستان نه عرضهٌ راه حل
است و نه تشو�ق شنونده به تفكر فلسفى، سست كردن پا�هٌ منع شكنجه در اذهان مردم

است تا راه براى كاربرد علنى ا�ن روش باز بشود.

و اما استدالل مخالفان. داستان ا�نكه فرد شكنجه شده حاضر است به هر چ�زى اعتراف
كند تا از عذاب برهد، بس�ار به واقع�ت نزد�كتر است تا آن حكا�ت كذا�ى. تصورش
بس�ار آسان  است و مثال+ها�ش فراوان. ولى نم�توان با ذكر ا�ن نكته ثابت كرد كه شكنجه

در همه حال از د�دگاه شكنجه+گران بى+فا�ده است.
اول از همه مواردى را با�د در نظر گرفت كه شكنجه محض واداشتن فرد به اعتراف
دروغ صورت م�گ�رد، اعتراف به كارى كه نكرده �ا حتى واقع�ت هم ندارد. نمونه+هاى
تار�خى ا�ن كار هم بس�ار است. استناد به ا�ن نكته كه فرد شكنجه شده حاضر است به
هر چ�زى اعتراف كند پا�هٌ بى+اعتبار شمردن اعترافاتى است كه با شكنجه گرفته شده
باشد (باالخص در مراجع و محاكم قانونى) نه اثبات بى+فا�دگى شكنجه به طور عام.
شكنجه+گر فقط در ا�ن موارد است كه درست م�داند از شكنجه شونده چه م�طلبد، وقتى
از او اعتراف دروغ م�خواهد. معضل اطالع به ا�ن ترت�ب حل م�شود كه شكنجه+گر خود به
قربانى خو�ش م�گو�د كه چه با�د گفت. مسئله در ا�نجاست كه د�گر چ�زى كه از او
م�گ�رد اطالع ن�ست، تأئ�د�ه+ا�ست براى حرفى كه خودش زده. نكتهٌ دوم ا�ن است كه
متأسفانه شكنجه الزاماً و در همه جابى+ثمر ن�ست و اگر چن�ن بود ا�ن روش تا به حال به
دست فراموشى سپرده شده بود. شكنجه گاهى اوقات بازده موضعى دارد و نت�جه+اى را كه
بازجو م�خواهد به دست م�دهد و به هم�ن دل�ل هم هست كه هنوز عده+اى طرفدار دارد و
برخى تا آنجا پ�ش م�روند كه در توج�هش م�كوشند و �ا صحبت از قانونى كردنش

م�كنند.

حال برو�م سر اصل مطلب.
از وجه عملى كار شروع كن�م كه اصل و اساس قض�ه است. آن شكنجه+ها�ى كه از نظر



عملى بازده دارد و در مبارزه با گروه+هاى ترور�ستى و از ا�ن قب�ل از آن استفاده م�شود
و آمر�كائ�ان ن�ز به كار گرفته+اند آنى است كه در سطح وس�ع وبه صورت س�ستمات�ك و

با پ�روى از �ك منطق كلى و نه به اتكاى اخبار جزئى انجام م�شود.
ا�ن روش را اول بار فرانسو�ان الجزا�ر براى از ب�ن بردن چر�كهاى جنبش آزاد�بخش
در شهر الجز�ره به كار گرفتند. هدف فرانسو�ان از هم پاشاندن شبكهٌ چر�كى بود. براى
ا�ن كار افرادى را كه مظنون به همكارى �ا حتى نزد�كى با ا�ن شبكه بودند به طور
گروهى بازداشت م�كردند و آنها را تحت شكنجه قرار م�دادند تا اگر چ�زى م�دانند و هر
چ�زى كه م�دانند بگو�ند. سپس اعترافات آنها را از طر�ق مقا�سه با �كد�گر وارسى
م�كردند و كسانى را كه از چ�زى خبر نداشتند، در صورت زنده ماندن رها م�كردند تا
نوبت گروه بعدى بشود. تناقضى كه در آن داستان بمب ساعتى وجود دارد و باالتر به آن
اشاره شد در عمل به ا�ن صورت حل م�شد، چون حل كردنش راه د�گرى ندارد و بازجو هم
علم غ�ب ندارد كه بداند چه چ�زى را با�د از چه كسى بپرسد. مرحلهٌ اول كار فقط حدس
است و بعد ا�ن حدس از طر�ق اطالعاتى كه به كمك شكنجه حاصل شده تدق�ق م�گردد ولى
بازپرس در ه�چ حال نم�تواند قاطعاً ادعا كند كه مطلع است طرف از چه چ�زها�ى خبر
دارد، چون ا�ن كار منطقاً ممكن ن�ست. خبر را پس از شكنجه به دست م�اورد نه قبلش،
آنهم در صورت�كه طرف خبرى براى دادن داشته باشد. شكنجه اسباب كسب اطم�نان از
خبر داشتن �ا نداشتن طرف است و وادار كرنش به دادن آن، نه وس�لهٌ كسب خبرى كه
بازجو از پ�ش م�داند. البته ه�چ خبرى حتى بعد از شكنجه و به صرف شكنجه  قطعى
نم�شود چون قربانى ا�ن كار هر حرفى م�تواند بزند ولى قبل از آن اصالً نم�تواند قطعى
باشد چون اصالً خبرى در كار ن�ست. به مرور و از جمله با به كارگ�رى گسترده و منظم

شكنجهٌ است كه خبرهاى كسب شده صورت قطعى پ�دا م�كند.
ن�روهاى چترباز كه سركوب چر�ك+ها را بر عهده داشتند در هر مرحله م�كوش�دند تا
سلول+هاى چر�كى را در حلقه+هاى تنگ+تر محصور كنند و باالخره به هستهٌ مركزى آن
برسند و كارش را �كسره كنند. ا�ن سركوب موفق بود. چند و چون حكا�ت با دقت و

La bataille) «نبرد الجز�ره» (Gillo Pontecorvoوسواس تمام در ف�لم معروف (
d’Alger ى ون�ز در سال�) ثبت شده است كه هدفش افشا كردن ا�ن۱۹۶۶) (برندهٌ ش�ر طال

روش بود ولى از آنجا كه بس�ار مطابق با واقع�ت بود به نوعى ف�لم آموزشى براى
ن�روهاى ضدچر�ك تبد�ل شد. در د�كتاتورى+هاى آمر�كاى الت�ن از آن بس�ار استفاده شد
و چندى پ�ش خبرش رس�د كه قبل از جنگ عراق براى ن�روهاى آمر�كا�ى هم به نما�ش

گذاشته شده است.
فرانسو�ان در سركوب چر�كهاى شهرى كامالً موفق شدند ولى جنگ الجزا�ر را باختند.
از جمله به دل�ل هم�ن استفاده از شكنجه. ا�ن روش نه فقط مردم الجزا�ر را در پشت�بانى
از ن�روهاى استقالل طلب مصمم+تر از پ�ش ساخت. بلكه با واكنش مردم خود فرانسه ن�ز
روبرو گرد�د. اعالم�هٌ مشهورى  در مجاز شمردن تمرد از انجام خدمت سربازى در جنگ

)، برخى۱۹۶۰ نفر از روشنفكران نامدار امضا و منتشر شد (۱۲۱الجزا�ر توسط 
روزنامه+ها كه در بارهٌ شكنجه مطلب نوشتند توق�ف شدند و… در ا�ن باب نقطهٌ عطف

) مبارز وHenri Alleg) توسط هانرى آلِگ La question) (۱۹۶۱)انتشار كتاب «مسئله» (
روزنامه+نگار معروف كمون�ست فرانسوى بود كه با استقالل طلبان الجزا�ر همراهى
م�كرد و پس از دستگ�رى و شكنجه شدن توسط ارتش فرانسه شرح ماوقع را در ا�ن
كتاب كه به سرعت تبد�ل به اثرى كالس�ك شد، منتشر ساخت و شد�دتر�ن ضربه را به

اعتبار ارتشى كه شكنجه م�كرد و منكر آن بود وارد نمود.
داستان ا�ن سركوب نشان دهندهٌ كارآ�ى محدود شكنجه و ناكارآ�ى نها�ى آن است و در



نها�ت ا�جاد نت�جهٌ عكس. دولت فرانسه جنگ را باخت، از جمله به ا�ن دل�ل كه با شكنجه
هم مردم الجزا�ر و هم مردم خود را از خو�ش راند. نكتهٌ اصلى در ارز�ابى كارآ�ى عملى
شكنجه در ا�نجاست نه در ا�ن كه فرد شكنجه شده هر حرفى م�زند. اضافه كنم كه من تا
به حال حتى �ك مثال هم از جنگى كه شكنجه باعث بردش شده باشد نشن�ده+ام ولى
مواردى را كه كاربرد شكنجه كمانه كرده و به ضرر شكنجه+گران تمام شده م�توان بس�ار
سراغ كرد. نه آنها�ى كه در معرض شكنجه+اند ا�ن كار را به شكنجه+گران م�بخشند نه

آنها�ى كه شكنجه به نامشان انجام م�شود.
براى ا�نكه فقط از راه دور مثال ن�اورده باشم اشاره+اى هم بكنم به موردا�ران. در ا�ن
دوره كه س�استمداران كشورهاى دمكرات�ك صحبت از مشروع�ت شكنجه م�كنند با�د
اول از همه �ادى از سرلشكر پاكروان كرد كه نشان داد حتى در �ك نظام اتور�تر جهان
سومى هم م�توان رئ�س ساواك بود و شكنجه+گر نبود و شاخصى به شاخصهاى تمدن �ك
مملكت افزود. شرف و وجدان فردى در ه�چ نظامى و در ه�چ موقع�تى بى+اثر نم�شود و
آنها�ى كه محض تبرئهٌ خو�ش همهٌ گناه را متوجه عوامل برونى م�كنند از ا�ن دو بهرهٌ
كافى ندارند. به هر حال، حكومت آر�امهرى هم�ن س�ستم شكنجه را در مبارزه با
چر�كهاى شهرى در پ�ش گرفت و موفق به سركوب آنها شد ولى با استفاده از ا�ن روش
ضربه+اى به اعتبار خو�ش وارد كرد كه ه�چگاه جبران نشد. د�د�م كه در نها�ت نتوانست
برجا بماند و به عبارتى اگر در ا�ن نبرد پ�روز شد باالخره جنگ را باخت. ك�نه+اى كه طى
انقالب نسبت به مأموران ساواك ابراز شد فقط از جانب كسانى بروز ن�افت كه دستگ�ر
�ا شكنجه شده بودند، همه م�دان�م كه تناسبى ب�ن تعداد دستگ�رشدگان و آنها�ى كه در
پى انتقام از ساواكى+ها بودند، نبود. اكثر ا�ن انتقام+جو�ان فقط از ساواك و شكنجه+ها�ش
نامى شن�ده بودند ولى همگى از آن ترس�ده بودند و از آنجا كه هر كس بترسد در خود
احساس حقارت م�كند، تقاص تحق�ر خود را طلب م�كردند. ترساندن مردم �كى از روشهاى

اصلى كار پل�س+هاى س�اسى است ولى حتى ا�ن كار هم بها�ى دارد.
كارنامهٌ حكومت خم�نى از ا�ن بابت هزار بار س�اه+تر است. اعدام پاكروان بى عدالتى
ساده+اى نبود و از جمله جنا�اتى بود كه ابعادشان از گرفتن �ك �ا چند قربانى بس�ار
فراتر م�رود. ا�ن كار اهم�ت نماد�ن داشت و طل�عهٌ روشى بود كه نظام اسالمى م�خواست
در حق مخالفان خو�ش در پ�ش بگ�رد و گرفت. م�دان�م شكنجهٌ س�ستمات�ك �كى از
اركان دوام ا�ن نظام است و شاهد�م كه مشروع�ت ا�ن حكومت نزد مردم ا�ران (از جمله
به دل�ل شكنجه) به چه حد پا��ن آمده است. پ�امدهاى ا�ن عدم مشروع�ت را هر روز

م�ب�ن�م، وقتى هم كه ا�ن نظام ساقط شد بهتر خواه�م د�د.
برو�م بر سر آنها�ى كه امروز نداى مشروع�ت شكنجه را سر داده+اند. آمر�كائ�ان
جنگ عراق را عمالً باخته+اند و در حال باختن جنگ با ترور�سم هم هستند. �كى از دال�ل
عمدهٌ ا�ن باخت دوم رفتارى است كه با افراد مشكوك به همكارى با ترور�ستها پ�شه
كرده+اند. كار به جاى ا�نكه ترور�ستها را از پشت�بانان بالقوهٌ آنها دور كند و اسباب انزوا
و شكستشان را فراهم ب�اورد درست در جهت عكس و نزد�ك كردن ا�ن دو عمل كرده است.
ا�نكه م�ب�ن�م هر از چندى افرادى كه ه�چ ارتباطى با ترور�ستها نداشته+اند از زندان
آمر�كائ�ها آزاد م�شوند به ا�ن دل�ل ن�ست كه در كار بازداشت و شكنجه اختاللى روى
داده و باعث شده افراد ب�گناه شكنجه شوند. بازداشت گروهى و بى+تما�ز افراد پا�هٌ
س�ستم شكنجه است و سوخت ا�ن دستگاه را فراهم م�اورد، بدون آن اصالً كار پ�ش
نم�رود. شكنجه در درجهٌ اول روش جدا كردن افراد بى+اطالع از كسانى است كه اطالعات به
دردخور دارند. گناهكارى �ا ب�گناهى اصالً در آن به حساب نم�ا�د و تازه بعد از شكنجه

ممكن است معلوم شود.



ا�ن هم كه گاهى اوقات م�شنو�م ا�ن �ا آن كس در ز�ر شكنجه جان سپرده فقط به ا�ن
دال�ل ن�ست كه شكنجه+گر ساد�ك بوده و م�خواسته او را به ا�ن طر�ق از ب�ن ببرد، �ا
خودش قهرمان بوده و حرفى نزده �ا ا�نكه اصالً بن�ه+اش ضع�ف بوده و طاقت ن�اورده.
دل�ل اصلى در ا�نجاست كه كار شكنجه به خودى خود محل ا�ست ندارد و ا�ن هم برخاسته
است از همان معضل اطالع. شكنجه+گر دق�قاً نم�داند كه چه اطالعى را م�تواند از قربانى
خو�ش كسب كند و به هم�ن دل�ل نم�تواند از پاسخها�ى كه به دست م�اورد تشخ�ص
بدهد كه كجا با�د شكنجه را قطع كند. به ا�ن ترت�ب احتمال ا�نكه نتواند به موقع ا�ن كار
را انجام دهد قابل توجه است. زجركش شدن افراد تحت شكنجه، مثل شكنجه شدن
ب�گناهان، امرى تصادفى و اتفاقى ن�ست، تابعى است از منطق شكنجه. مطلع نبودن
بازپرس از نقطه+اى كه د�گر شكنجه بازده ندارد هم�شه او را وسوسه م�كند كه با فشار

ب�شتر اطالعات ب�شتر به دست ب�اورد.
دخالت دادن اطبا در كار شكنجه كه اخ�راً نمونه+اش را در عراق د�د�م محض �افتن هم�ن
نقطهٌ توقف است كه چون از طر�ق «اطالعاتى» نم�توان تع��نش كرد از جهت «طبى» در
تع��ن آن م�كوشند تا فرد تحت شكنجه از دست نرود. فقط با�د دقت داشت كه ا�ن دخالت
محض دلسوزى براى قربانى شكنجه انجام نم�گردد، اگر دلسوزى در كار بود كه شكنجه+اش
نم�كردند. هدف فقط و فقط باال بردن بازده شكنجه است. در ا�ن داستان نقش طب�ب با
شكنجه+گر تفاوت اساسى ندارد، هر دو با �ارى �كد�گر هدفى واحد را تعق�ب م�كنند. هر
دو سرنش�ن �ك ماش�ن هستند و راهى �ك مقصد، پاى �كى روى پدال گاز است و پاى

د�گرى روى ترمز كه �ك وقت از جاده خارج نشوند.

بپرداز�م به وجه حقوقى كار. نكتهٌ اصلى در ا�ن م�ان فقط مسئلهٌ منع قانونى شكنجه
ن�ست كه دستاورد گرانبها�ى است و براى همه بد�هى است. اصالً به دل�ل هم�ن
محدود�ت است كه برخى صحبت از قانونى كردن شكنجه م�كنند. با�د د�د چرا ا�ن
قانونى كردن دق�قاً از د�دگاه حقوقى (نه عملى كه باالتر آمد و نه اخالقى كه در پى خواهد
آمد) عمل نادرست و خطرناكى است و مسئلهٌ شكنجه مثل فرضاً قانون ارث ن�ست كه تا
به حال فالن طور بوده، از فردا عوضش م�كن�م. از د�دگاه حقوقى نقطه ضعف اصلى
برقرارى قانونى شكنجه در ا�ن است كه در شكنجه مرز ب�ن بازپرسى و مجازات
برداشته م�شود و طبعاً محاكمه هم كه واسطهٌ ا�ن دو است به كلى از قلم م�افتد. تفك�ك
مراحل دادرسى به ا�ن جهت انجام م�پذ�رد كه تا وقتى جرم كسى اثبات نشده از تعرض در
امان بماند. ا�ن تفك�ك ب�ن بازپرسى و محاكمه و مجازات از ابتداى تار�خ وجود نداشته
ولى به تدر�ج شكل گرفته و �كى از شاخصهاى عمدهٌ تمدن است. در بدوى+تر�ن شكل

�ا  Ordalieدادرسى كه «وَر» (Ordealن هر سه بسا اوقات در هم ادغام�) خوانده م�شود ا
م�شد. به عنوان مثال رسم بود كه مظنون فرضى را براى تشخ�ص گناهكار بودن او مدتى
نسبتاً دراز در آب فرو ببرند. �ا ا�ن فرد از ترس ا�ن كار به ارتكاب جرم اعتراف م�كرد
�ا در آب م�رفت. اگر زنده ب�رون م�امد كه روسف�د م�شد ولى اگر خفه م�شد و م�مرد
محاكمه و مجازاتش همزمان انجام گرفته بود. منطق كار ا�ن بود كه داورى توسط خدا �ا
رب+النوعى انجام م�گ�رد كه از حق�قت آگاه است و به ا�ن ترت�ب نظر خود را به آدم�ان
م�فهماند. �ادآورى كنم كه امروز برخى مثالهاى وَر را م�توان در جمهورى اسالمى سراغ
كرد، مثل قرعه+كشى ب�ن دو متهم به �ك جرم در وضع�تى كه جرم ه�چكدام قابل اثبات
ن�ست. ا�ن كار كه نمونه+ا�ست از عدالت اسالمى، حتى ب�ش از مجازات+هاى وحش�انه،

نظ�ر سنگسار زنان، نما�انگر بدوى بودن احكام اسالم است.
به هر حال، تفك�ك نكردن ا�ن سه مرحله در حد تغ��ر قانون ن�ست، در حكم به اجرا



گذاشتن �ك �ا دو قانون خشن هم ن�ست، در حكم پس روى كل تفكر و نظام حقوقى است.
شكنجه در عمل هم بازپرسى است و هم مجازات، محاكمه هم ندارد. كسى را مجازات
م�كنند كه گناهكار باشد و نفس شكنجه دادن �عنى گناهكار محسوب كردن قربانى ا�ن
كار. به هم�ن دل�ل است كه هر جا صحبت از توج�ه شكنجه در م�ان باشد (مثل آن حكا�ت
مضحك بمب ساعتى) با�د قربانى شكنجه را گناهكار جلوه داد تا حرف به كرسى بنش�ند.
اشكال حقوقى اساسى در كار شكنجه در ا�نجاست كه اصالً تفكر حقوقى را به قهقرا م�برد
نه در ا�نكه قوان�ن موضوعه منعش كرده. منع قانونى آن فقط حافظ حقوق افراد ن�ست

حافظ خود نظام حقوقى ن�ز هست.

بحث را با نگاهى به بعد اخالقى قض�ه ختم كن�م.
ا�ن امر بر همه روشن است كه شكنجه كار ن�كى ن�ست تا اعتبار اخالقى داشته باشد
ولى مختصر توجهى به ما نشان م�دهد كه كار شكنجه فقط به ز�ر پا گذاشتن اصول

اخالقى ختم نم�شود و از آن فراتر م�رود.
پا�هٌ اخالق بر ا�ن است كه رفتار ن�ك را به  �كسان در حق تمامى مردمان، صرفنظر از
تمامى تفاوتها�شان، تجو�ز م�كند. به ا�ن ترت�ب كه ه�چكس به دل�ل داشتن �ا نداشتن
موقع�ت اجتماعى، دانش و ثروت ن�ست كه  سزاوار رفتار اخالقى از طرف د�گران م�شود
صرفاً به دل�ل انسان بودن است، حتى بى اخالق بودن �ك نفر از ما در قبال وى سلب
مسئول�ت اخالقى نم�كند. ولى همانطور كه باالتر اشاره شد شكنجه هنگامى بازده عملى
پ�دا م�كند كه قربان�ان بى ه�چ تما�زى  در آتش آن بسوزند و همانگونه كه پا��ن+تر
د�د�م نفس شكنجه تما�ز ب�ن گناهكار و ب�گناه را از جهت حقوقى هم نفى م�كند. خالصه
ا�نكه از د�دگاه اخالق مجاز شمردن شكنجه در حكم تجو�ز رفتار �كسان و وحش�انه با هر
كس و همه كس است، بدون در نظر گرفتن ه�چگونه تما�زى در ب�ن آنان. ا�ن ددمنشى
درست صورت وارونهٌ رفتار اخالقى است و نفى تمام�ت اخالق نه ز�ر پا گذاشتن ا�ن اصل

و آن اصلش.


