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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:جواد عباسی توللی، نیره انصاری، رضا حاجی حسینی، علی اصغر فریدی 
و عسل همتی 

صفحه بندی: ماهور خوش قدم
mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

* شکنجه؛ از »فایده گرایی قاعده نگر« تا قانون اساسی جمهوری اسالمی

* پس از شکنجه نیز داغ آن در تن شکنجه شده باقی می ماند

* شکنجه و قانون

* شکنجه؛ از اعمال تا اثبات

*شکنجه در ایران؛ قوانین ناکارآمد و نهادهای قانون گریز

در این شماره می خوانید:
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نیره انصاری
نخست:  دارد.  ضمانِت اجرا  سه  شکنجه  قضایی،  حیث  از 
که  شهادتی  یا  اقرار  است.  بی اعتباری  و  بطالن  ضمانت اجرای 
نتیجه،  در  و  است  بی اعتبار  آید،  دست  به  شکنجه  طریق  از 
کیفری  ضمانت اجرای  دوم،  ندارد.  استناد  قابلیِت  متهم  علیه 
مورد  باید  و  است  مجرمانه  رفتاری  اساسا  شکنجه،  است. 
گیرد. به موجب اصل ۳۸ قانون  قرار  کیفری  تعقیب و رسیدگِی 
سومین  شود.  مجازات  قانون  طبق  باید  شکنجه گر  اساسی، 
معنوِی  و  مادی  یان های  ز که  است  مدنی  ضمانت اجرای  مورد، 

بزه دیده ی شکنجه باید به طور منصفانه جبران شود. 
شکنجه،  مورد  در  حقیقت  کشف  برای  مفید  شیوه های  از  یکی 
طبق  تحقیق  هیئت  تشکیل  گر  ا است.  تحقیق  هیئت  تشکیل 
ضوابط صورت گیرد، عدالت را برای شکنجه شده دسترس پذیرتر 
َاسناد  بررسِی  واسطه ی  به  همه باید  از  پیشتر  اما  می سازد. 

بین المللی و داخلی، تعریفی از شکنجه به دست دهیم. 

سناد بین المللی و داخلی 
َ
تعریف  شکنجه با نگاهی به ا

اساِس منع شکنجه، حمایت از شخص در برابر استبداد دولت 
بشر، »هیچ کس  اعالمیه ی جهانی حقوق  است. طبق ماده ی ۵ 
یا مجازاتی ظالمانه،  رفتار  یا در معرض  را نمی توان شکنجه داد 
»منع  قاعده ی  ماده،  این  داد«.  قرار  خفت بارر  یا  غیرانسانی 

»قواعد  از  یکی  شکنجه،  ممنوعیِت  می کند.  بیان  را  شکنجه« 
آمره« در حقوق بین الملل است. به عنوان یک قاعده ی آمره، »منِع 

شکنجه« اعتباری مطلق دارد وتخلف ناپذیریر شمرده می شود. 
مفاد ماده ی ۵ اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، در میثاِق بین المللی 
 ۷ ماده ی  اساس  بر  است.  آمده  نیز  سیاسی  و  مدنی  حقوق 
میثاق، »هیچ  کس  را نمی توان  مورد آزار و شکنجه  یا مجازات ها یا 

رفتارهای  ظالمانه  یا  غیرانسانی  یا خفت بار قرار داد.« 
پیوسته  تحفظ«  شرط  »حق  با  میثاق  این  به  اسالمی،  جمهوری 
و  مواد  از  برخی  به  نسبت  تعهد  ایفای  عدم  بر  شرط  این  و  است 
استوار  است  شرعی  مبانی  با  مغایرت  در  که  میثاق  مندرجات 
را  دیگر  مهم  منطقه اِی  یا  بین المللی  اسناد  از  انبوهی  باشد.  می 
شکنجه«  منع  »کنوانسیوِن  آنها،  میان  کرد.در  بیان  می توان  هم 
گرچه جمهوری اسالمی، به دالیل مختلف،  اهمیتی ویژه دارد. ا

کنوانسیون نپیوسته است. هنوز به این 
 ۳۸ اصل  از  باید  شکنجه،  مورد  در  داخلی  مقرره ی  مهم ترین  از 
قانون اساسی نام ُبرد. این اصل، »هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار 
و یا کسب اطالع را ممنوع دانسته. اجبار شخص به شهادت، اقرار 
یا سوگند ُمجاز نیست و چنین شهادت و  اقرار و سوگندی فاقد 
ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات 
بین  است.  شکنجه  منع  قاعده ی  بیانگِر  اصل،  این  می شود«. 
قاعده ی منع شکنجه از یک سو، و حِق شکنجه نشدن از سوی 

شکنجه؛ از »فایده گرایی قاعده نگر« 
تا قانون اساسی جمهوری اسالمی

که می توان  دیگر، رابطه ای درونی و دوطرفه وجود دارد؛ به نحوی 
کرد. بنابراین، اصل ۳۸ قانون  از یکی از آنها، دیگری را استنتاج 
شکنجه نشدن«  »حِق  بر  شکنجه،  منع  قاعده ی  از  غیر  اساسی، 
هم داللت دارد . در نتیجه، این حق از اعتباری در سطح قانون 
اساسی بهره می َبَرد و اصوال مجلس هم نمی تواند قانونی مغایر با 

کند. آن تصویب 
در این اصل، دو نوع خوانش ممکن به نظر می رسد: یکی اینکه این 
اصل را جدا از دیگر اصوِل قانون اساسی بخوانیم، و دیگر اینکه آن  
کنیم.  را در متن قانون اساسی، و در نسبت با دیگر اصول، قرائت 
برمی آید  اساسی  قانون   ۳۸ اصل  از  نخست،  خوانش  اساس  بر 
که منع شکنجه، قاعده ای مطلق است. مطلق بودِن این قاعده 
که تحت هیچ شرایطی، حتی به طور محدود،  به این معناست 

نمی توان آن را ُمجاز شمرد.
تصّور  نمی توان  را  احوالی  و  اوضاع  و  شرایط  هیچ  دیگر،  بیان  به 
کرد که شکنجه در آن روا باشد. در نتیجه، قاعده ی منع شکنجه، 
گرایانه  قانون  ممنوعیتی استثناناپذیر را بیان می کند. تفسیِر منشأ
که تدوین کنندگاِن این قانون در مقام  اساسی نیز آشکار می کند 

بیاِن ممنوعیِت مطلق شکنجه بوده اند.
کنیم،  قرائت  اساسی  قانون  متن  در  را  ق.ا   ۳۸ اصل  گر  ا اما 
بدیل،  خوانش های  این  است.  ممکن  هم  دیگری  خوانش های 
روبرو  تردید  با  را  شکنجه  مطلق  ممنوعیت  و  دارند  مخاطراتی 
اشاره  خوانش ها  این  امکان  به  حقوق دانان  عمده ی  می سازند. 
اعتبار  آنها  به  نخواسته اند  که  دلیل  این  به  شاید  نکرده اند، 

ببخشند.
، موجب شده  به نظر می رسد مشِی لیبرال و نگاه اخالقِی مفسراِنِ
بر این  ک قانون چشم بپوشند. چشم فروبستن  بر نیروهای خطرنا
به  تنها   بل،  وجودشان،  عدم  معنای  به  نه  ک،  خطرنا نیروهای 
حقوقدانان  که  خوانشی  همان  بسا  چه  آنهاست.  ندیدِن  معنای 
بر آن چشم پوشیده اند، در واقعیت تجّسد یابد و سرنوشت یک 
ک،  ملت را رقم بزند. تنها با شناسایِی دقیق خوانش های خطرنا
که  امکان نقد آنها فراهم می شود.  قانون اساسی ویژگی هایی دارد 

ممنوعیت مطلق شکنجه را آسیب پذیر می کند.
کرده، اما بر  اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را به طور مطلق منع 
اساس اصل ۴ همان قانون »همه ی قوانین باید بر اساس موازین 
آمده  بنیادی  انتهای اصل ۴، نکته ای بسیار  باشد. در  اسالمی« 
و  اساسی  قانون  اصول  همه  عموم  یا  اطالق  بر  اصل  »این  است: 

برعهده  امر  این  تشخیص  و  است  کم  حا دیگر  مقررات  و  قوانین 
این  به  معناست؟  چه  به  این  است«.  نگهبان  شورای  فقهای 
کنار اصل چهارم  که هر اصل قانون اساسی را باید در  معناست 

بخوانیم.
اینگونه  باید  را  اساسی  قانون   ۳۸ اصل  ساده تر،  زبان  به  گرچه   ا
بازخوانی کرد: »هرگونه شکنجه… ممنوع است مگر اینکه مصوبه ی 
مجلس مواردی از شکنجه را ُمجاز بشُمرد و به تشخیص شورای 

نگهبان، آن مصوبه مغایر شرع یا قانون نباشد«. 
مجموعه ای  مجلس،  شاید  می کند.  صدق  هم  مورد  این  عکس 
نگهبان  شورای  اما  کند،  منع  »شکنجه«  عنوان  به  را  رفتارها  از 
منع رفتارهای مذکور را مغایر با شرع بشناسد. مورد دوم، به نقش 
 ۱۱۲ اصل  اساس  بر  دارد.  ربط  نظام  مصلحِت  تشخیص  مجمع 
قانون اساسی  گر مصوبه ی مجلس خالف  ا قانون اساسی، حتی 
به  نظام«،  مصلحت  گرفتِن  نظر  »در  با  است  ممکن  باز  باشد، 
متنی  می توان  مصلحت سنجی  با  بنابراین،  شود.  تبدیل  قانون 

کرد.  برخالف قانون اساسی تصویب 
این تمهید ناروا، با مفهوم »قانون اساسی« ناسازگار به نظر می رسد. 
کنار اصل ۱۱۲ همان  گر اصل ۳۸ قانون اساسی را در  ی، ا به هر رو
ممنوع  شکنجه…  »هرگونه   : می شود:  این  نتیجه  بخوانیم،  قانون 
ُمجاز  را  شکنجه  از  مواردی  مجلس  مصوبه ی  اینکه  مگر  است 
بشُمرد و در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را 

به مصلحت نظام بداند«.
منع  به  که  می َبَرد  رنج  دیگری  نقص  از   ۳۸ اصل  بیش  این  از 
ظالمانه،  »رفتارهای  منع  از  ذکری  و  کرده  بسنده  شکنجه 
که  غیرانسانی یا خفت بار« به میان نیاورده است.  ضرورت دارد 
منع این رفتارها هم در سطح قانون اساسی شناسایی شود. حتی 
در قوانین عادی نیز، نشانی از منع این رفتارها به چشم نمی خوَرد. 
بر  عالوه  دارند  وظیفه  دولت ها  شکنجه،  منع  کنوانسیون  طبق 
که ظالمانه،  شکنجه، از رفتارها و مجازات هایی« اجتناب ورزند 

گرچه »به حِد شکنجه نمی رسند.« غیرانسانی و خفت بارند، 
ی، افزون بر قانون اساسی، حق شکنجه نشدن در َاسناد   به هر رو
مهم دیگری نیز گنجانده شده است در سال ۱۳۸۱، مجلس ششم 
قانون اساسی  اجرای اصل ۳۸  راستای  را در  طرح منع شکنجه 
از  نگهبان،  شورای  فرستاد.  نگهبان  شورای  نزد  و  کرد  تصویب 
اساسی  قانون  یا  شرع  با  مصوبه ی  مغایرت  به  مختلف،  جهات 
چنین  نگهبان،  شورای  نظریه ی  بندهای  از  یکی  در  داد.  حکم 
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آمده است: »در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، 
ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلی و شرعی است. پس 
گذارى یا مواردى از بندهاى  در مواردى مانند آدم ربایی یا بمب 
ذیل تبصره ماده )۱(، قاضی ممکن است با توجه به ادله و اسناد 
و مدارک و قرائن الزم بداند در خصوص اخذ اطالعات براى حفظ 
یاد  بندهاى  از  برخی  رعایت  بدون  مردم،  از  کثیرى  جمع  جان 

شده در ماده )۱(، اقدام به صدور حکم نماید«. 
از  گرفتن  با فاصله  به نظر می رسد شورای نگهبان در این نظریه، 
استداللی  به همان  اساسی، درست  قانون  گرایانه ی  تفسیر منشأ
مخالفت  آن  با  اساسی  قانون  تدوین کنندگاِن  که  شد  متوسل 
کرده بودند در جامعه نشر دهند، بی آنکه صدق این روایت مهم 
باشد. اما حتی در غیر این صورت، »فرهنِگ شغلِی« بازجویان،  
و  متهم  مقاومِت  »شکستِن«  بل،  حقیقت«  »کشف  نه  ایران،  در 

تحصیل اقرار از اوست.
اقرارهای  که  می شود  شُمرده  »موفق«  بازجویی  اساس،  این  بر 
که  زمانی  تا  و  آورد.  بدست  مختلف  متهماِن  از  را  بیشتری 
»موفقیت« در فرهنگ شغلِی بازجویان چنین معنا شود، نمی توان 
گواهی بر »مهارت«  به تغییری بنیادی امید َبست. تحصیل اقرار، 
انکار  بازجویی،  فرهنگ  که   زمانی  تا  و  می شود  محسوب  بازجو 
به  پیش  از  بازجو  می کند  حمل  او  صداقِت  عدم  بر  را  متهم 
در  کافی  دلیل  چون  ولی  دارد،  »اطمینان«  متهم  گناهکارِی 

دستش نیست، متهم را به اقرار وامی دارد.
بسیاری حقوقدانان برای مجازات شکنجه به ماده ی ۵۷۸ قانون 
مجازات اسالمی )از این پس: ق.م.ا( استناد می کنند. بر اساس 
این ماده، »هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایِی 
کند او را اذیت و آزار  دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار 
بدنی نماید، افزون بر قصاص یا دیه حسب مورد به حبس از شش 

ماه تا سه سال محکوم می گردد«.
»آزار  است:  این  ق.م.ا   ۵۷۸ ماده ی  دقیِق  مجرمانه ی  عنواِن 
نباید  دقیق،  حقوقِی  ذهن  اقرار«.  تحصیل  برای  بدنی  اذیت  و 

موضوع این ماده را با »شکنجه«ست همسان بگیرد.
شامل  را  شکنجه  »مصادیق«  از  تنهابخشی  ماده،  این  موضوع 

می شود.
این نوع قانونگذاری، دستکم از دو مشکل رنج می َبرد. یکی اینکه 
اتهام«  »تفهیِم  او  به  که  کسی است  واژه »متهم«  به معنای دقیِق 
در  باشد.  گرفته  قرار  قضایی  رسیدگِی  فراینِد  در  و  باشد  شده 

کسانی تجربه  کنند  حالی که چه بسا بخش مهمی از شکنجه ها را 
که اساسا  در فرایند قضایی وارد نشده اند.

بر »شاهد«، و دیگر اشخاص  اینکه، ممکن است شکنجه  دیگر 
را  موارد  این  ق.م.ا   ۵۷۸ ماده ی  نص  و  شود  ِاعمال  نیز، 
تحصیِل  برای  بدنی  اذیت  و  آزار  ماده  این  در  یا  و  دربرنمی گیرد. 
»اقرار« جرم انگاری شده است. در حالی که شکنجه لزوما برای به 
دست آوردِن اقرار صورت نمی گیرد. ممکن است شکنجه ِاعمال 
شود تا بازجو، »اطالعاتی« را در مورد اشخاص دیگر به دست آوَرد. 
به همین جهت، قانون اساسی انگیزه ی شکنجه را به »تحصیل 
در  هم  را  اطالع«  کسب   « برای  شکنجه  و  نکرده  محدود  اقرار« 

گنجانده است. شمول حکم 

گذشت«  »غیرقابل  جرمی  شکنجه  حقوقی،  حیث  دیگرسوبه  از 
کی  شا شکایت  به  نیاز  کیفری  تعقیب  شروِع  برای  یعنی  است؛ 

کی نیز تعقیب را منتفی نمی سازد گذشت شا ندارد و 
مبادرت  شکنجه گران  کیفرِی  پیگرد  به  باید  دادستان  بنابراین، 

کی بماند! ورزد و الزم نیست منتظر شکایت شا

ممنوعیت شکنجه
بشر  حقوق  اجزاء  ترین  برجسته  از  یکی  شکنجه  ممنوعیِت   
باید  رعایت شود و هیچگونه سازشی  گر،  ا و  اما  که بدون  است 
که متهم پیش از آن چه  را نمی پذیرد و این صرف نظر از آن است 

تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. 

که در بسیاری از  با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است 
شکنجه  دارد.  رواج  شکنجه  هنوز  ایران،  جمله  از  جهان،  نقاط 
گرفتن اعتراف یا برای  اساسًا یا برای بدست آوردن اطالعات و یا 
کار بسته می شود. شکنجه یکی از خشن ترین و  ترساندن مردم به 
گونه ای سامان مند و  که به  کیفرهاست  غیراخالقی ترین رفتارها و 
سیستماتیک به اجرا در می آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و 
که بسیاری از دولت ها نمی توانند  پیکر او را نابود سازد. از آن جا 
که  می شوند  متوسل  روش هایی  به  امروزه  کنند  شکنجه  آشکارا 
تجاوز  روانی،  شکنجه های  مانند  است،  دشوار  بسیار  آن  اثبات 
که تحت عنوان شکنجه سفید  جنسی و شوک الکتریکی و غیره 

بیان می شود.
قانون  قانونی ما، در قالب  زیربنای  کیفری یعنی  حقوقی اساسی 
کیفری  که می تواند شامل برخی از اصول یا قواعد  اساسی است 
شود. بنابراین بازتاب های اصول و قواعد حقوقی از جمله ) حقوق 
که در  کیفری( در حقیقت می تواند قیدی به قانون اساسی باشد 
کیفری قانون اساسی « یا حقوق اساسی  اینجا ما از آن به » اصول 
که بر  کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد  کیفری یاد می 
منع  رفتارهای  برای  کیفری  اجراهای  ضمانت  می توانیم  آن  پایه 

شده در قانون را پیش بینی نماییم.
که چه در سطح حقوق بین  منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده ای 
عنوان  به  آن  از  قراردادی  الملل  بین  سطح  در  یا  و  عرفی  الملِل 
»قاعده منع شکنجه« یاد می شود. نقطه عطف این قاعده بین 

کنوانسیون ۱۹۸۱ سازمان ملل متحد است. المللی، 

کیفری بررسی شکنجه در حقوق 
و  شوندگان  شکنجه  و  کنندگان  شکنجه  میان  دائمی  جدال 
که  از »طبیعت« شکنجه نشأت می گیرد  تنها  نه  آن ها  طرفداران 
از  ناشی  بل،  می گیرد،  قرار  نکوهش  مورد  قدرمتیقن  و  بی تردید 
که به موجب سلیقه های مختلف و  تعریف شکنجه نیز هست 

گون، متغیر است. گونا برحسب اندیشه های 
با قانون گذاری های  و  بحث شکنجه چه در جامعه های داخلی 
بشر؛  حقوق  بر  تکیه  با  و  بین المللی  مراجع  در  چه  و  مختلف 
کتوئل/ جاری و جنجال آفرین بوده است.  همیشه موضوِع روز، َا

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق 
بشری است و در اسناد بین المللی و منطقه اِی متعدد از جمله 
این  تمام  در  و  است  شده  واقع  کید  تأ مورد  بشر  حقوق  اعالمیه 
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کیفری  قوانین  متن  در  عربی  و  اسالمی  نظام  با  کشورهای  مانند 
قبیل  این  از  و  قصاص  حدود،  مانند  بدنی  های  مجازات  خود 
اجماع  یک  شکل گیری  شاهد  هنوز  می نمایند،  اجرا  و  ِاعمال  را 
کنوانسیون  بین المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به 

منع شکنجه نیستیم!
بحث  از  نظر  صرف  و  شکنجه  مبسوط  تعریف  به  توجه  با 
خشن،  های  مجازات  مصادیق  عنوان  به  بدنی  مجازات های 
ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل 
اساسًا از مؤلفه های تعریف استاندارد شکنجه به شمار می آید. 

در  آن  منع  و  شکنجه  از  پیشگیری  که  است  یادآوری  شایان 
کشف جرم برای  کارگیری شیوه های پیشرفته  که با به  کشورهایی 
موفق  بسیار  اند،  قائل  اندکی  اعتبار  شهود  و  متهمان  اظهارات 
که  کافی است ادله ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد  بوده است. 
که  کشورهایی  کنند؛ اما در  متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار 
ِگردآوری ادله ی جرم و نقص در نظام دادرسی به ویژه  ضعف در 
جانشین  یا  )دادستان  قضایی  مقام  عهده  بر  دلیل  بار  نهادِن  با 
و  شکنجه(  )ِاعمال  روش  این  حفظ  به  میل  است،  مشهود  او( 
کسب اطالع و اخذ اقرار از متهمان و  استفاده از آنچه تنها منظور 

شهود باشد بسیار قوی است.
 

پایان سخن
ناپذیر  تعلیق  و  بنیادین  حقوق  زمره  از  شکنجه  ممنوعیت 
امنیت  عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  می شود.  محسوب  بشر 
بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های 
رفتار  این  بردن  میان  از  برای  تالش  در  تاسیس  بدو  از  اساسی 
یادی در این خصوص  غیرانسانی)شکنجه( بوده و قطعنامه های ز

صادر نموده است.
است.  کرده  منع  »عام«  طور  به  را  شکنجه  ایران  اساسی  قانون 
طور  به  است  ممکن  که  داشت  بیان  می توان  حقیقت  در 
عادی  قوانین  اما  گیرد  قرار  المللی  بین  اسناد  با  ضمنی»همسو« 
که  کاستی هایی هستند به ویژه  ایران در خصوص شکنجه دچار 

شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. 
جمهوری  عادِی  قوانین  شکنجه  منع  خصوص  در  اعتبار  بدین 
که  بین المللی  اسناد  و  اساسی  قانون  هدف  نتوانسته  اسالمی 
و  نمایند  تأمین  است،  کرده  ممنوع  مطلق  طور  به  را  شکنجه 
نظرگیرنده تر آنکه »نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی 

روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.«
گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی  در حقیقت قانون 
و  شکنجه  منع  قاعده  راستای  در  می توان  که  را  مواردی  سایر  و 
یکپارچه  و  داده  قرار  برشمرد،  شکنجه  حکم  در  رفتارهای  دیگر 

سازی نماید. 
از دیگر فراز، نظام اخالقِی »سودانگار« می کوشد تا با مشروط کردن 
بر  اثباتی  کافی  به شرایطی هم چون وجود دالئل  کاربرد شکنجه 
بر  غلبه  برای  کافی  زمان  نبودن   ، شرایط  بودن  اضطراری  اتهام، 
بحران از راه های جایگزین، تجویز شکنجه توسط مقام ذیصالح 
کارآمدی  و  ثمربخشی  از  اطمینان  آنان،  نظارت  یا  و  قانونی 

شکنجه، از قبح و زشتی تجویز شکنجه بکاهد.
فایده مندی  که  فرض  بر  حتا  قاعده نگر،  فایده گرایی  براساس 
فرضی  وضعیت  چون  هم  نادر  و  خاص  مواردی  در  شکنجه 
اثبات  تجویز،  این  تعمیم  نتیجه  گر  ا گردد،  اثبات  بمب ساعتی 
شکنجه  ممنوعیت  سمت  به  را  ترازو  کفه  که  باشد  هزینه هایی 
سنگین می کند، حتا در آن موارد نادر نیز نمی توان حکم به تجویز 

شکنجه داد.
قطعی  هزینه های  معیاری،  هرگونه  پایه  بر  شکنجه  قانونی  تجویز 
و عظیِم  فراوان  درد تحمیلی  دارد.  فایده های غیرقطعی  و  فراوان 
که شکنجه ضرورتی ندارد، هزینه  حاصل از شکنجه در مواردی 
اندکی برای فایده گرا نیست، بل، فایده گران قاعده نگر با مالحظه 
کید دارند که چگونه غالبا شکنجه ضرورتی نداشته  نکاتی چند تا

و هزینه ها و مضار آن بسیار فراتر از فواید آن خواهد بود.
از دیگر سو استفاده از شکنجه می تواند ما را به سراشیبی »شیب 
پذیری  توجیه  که  مواردی  در  شکنجه  از  استفاده  در  لغزنده« 
کمتری دارد بیاندازد. تبیین شرایط واقعی در درگیری با  اخالقِی 
که سناریوی بمب ساعتی در پی فریفتن  یسم نشان می دهد  ترور
و  الزام  ماست. جهان واقعی، »جهان عقالنیت، قطعیت، علم، 
یقین« نیست. جهان واقعی، جهان »توصیه محور، عدم قطعیت 

و اطالعات ناقص« است.
در حقیقت بحث تزاحم میان ِاعمال درد و رنج بر یک مجرم و یا 
متهم و حفظ جان هزاران مردم نیست؛ بحث واقعی، تزاحم میان 
عذاب و درد قطعی )بر متهم( و تنها امکان دستیابی به اطالعات 
مجوزی  معادله  این  است.  عادی  افراد  جان  حفظ  برای  حیاتی 
ی حتا بر مبنای سودانگاری نیز  برای شکنجه نیست. از همین رو

می توان »شکنجه ی موردی« را نقد و انکار نمود. 

بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء  کار  به  با  اسناد 
رفتارهای  انسانی،  غیر  رفتارهای  و  ظالمانه  مجازات های  رفتار، 

کرده اند. تحقیر آمیز و غیره را ممنوع 

کیفری جمهوری اسالمی با اسناد  شکنجه؛ مقایسه حقوق 
بین المللی

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده 
کشور  و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب  و تفکرات مردم همان 

نشأت می یابد.
کیفری ایران در وهله نخست  که سرچشمه حقوق  بدیهی است 
کیفری اسالم منبعث شده است و قانون اساسی ایران  از حقوق 
تصویر  به  را  اسالمی  کیفری  حقوق  خواستگاه  و  تجلی گاه  نیزکه 
می توان  و  نموده«  منع  عام  طور  به  را  »شکنجه  است  کشیده 
قوانین  اما  است  بین المللی  اسناد  با  همسو  که  گفت  این گونه 
که در ذیل  کاستی هایی دارند  عادی ایران در خصوص شکنجه 

بیان می شود:
الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را 
کیفری جمهوری  صریحًا برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق 
را  آن  اساسی؛  قانون  در  شکنجه  نمودن  مطرح  رغم  به  اسالمی 
تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهرًا در حقوق ایران منحصرًا 

به آزار و اذیت جسمی است.
از مفهوم آن  گسترده تر  ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی 

کیفری ایران است. در حقوق 
اسالم  حقوق  از  یافته  اقتباس  ایران  کیفری  حقوق  گرچه  ا ج- 
و  روحی   ی  شکنجه  منع  ضرورت  بر  قاهره  اعالمیه  در  و  است 
کید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این  روانی صراحتًا تأ

زمینه فاقد ضمانت اجراء است.
کیفری ایران در تعریف شکنجه،  د- صرف نظر از ضعف حقوق 
مجازات  از  تنها  اسالمی[  مجزات  ]قانون  ایران  جزای  حقوق 
کیفر و مجازاتی  کرده؛ و بدین سان  عامالِن اذیت و آزار بدنی یاد 
گونه های شکنجه از جمله و منجمله »شکنجه روحی  برای دیگر 

و روانی« پیش بینی نکرده است.
فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق 
اساسی  قانون  اساس  بر  تا  نتوانسته  حتی  و  است  نکرده  ممنوع 

تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند.

ضمانت اجراهایی در مورد منع شکنجه 
که: منع  یم  در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می دار
شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ 
یعنی  عادی  قانون  در  باید  شکنجه  کیفری  اجرای  ضمانت  بل، 

قانون مجازات  نیز پیش بینی شود.
را  شکنجه  جرم  رکن های  یا  مؤلفه ها  اسالمی  مجازات  قانون 
پیش بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای 
قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه »هنجارگذاری« 
که  انگارِی« رفتاری است  در قاعده منع شکنجه مستلزم »جرم 
در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف 
و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش بینی ضمانت 
آن  از  که  باشد  شده  منع  رفتار  این  با  متناسب  کیفری  اجرای 

کرد. می توان به »کیفرگذاری« یاد 
حقوق  در  شکنجه  منع  خصوص  در  که  است  حالی  در  این  و 
منع  قاعده  عطف  نقطه  داشت:»  بیان  می توان  بین المللی 
که  است  متحد  ملل  سازمان   ۱۹۸۴ کنوانسیون  همانا  شکنجه 
البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال ۱۹۸۷ الزم االجرا 

شده و قدرت اجرایی یافت.
حمایت  اعالمیه  کنوانسیون،  این  تصویب  از  پیش  حقیقت  در 
از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر َاعمال یا مجازات های 
تصویب  منظور  به  را  زمینه   ۱۹۷۵ موهن  و  انسانی  غیر  خشن، 

کنوانسیون ۱۹۸۴ فراهم ساخت.
به استناد تعریف این سندهای بین المللی، »هرگونه درد و رنجی 
که به صورت فیزیکی)جسمی یا بدنی( یا به صورت روحی و روانی 
توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک 
کسب اقرار یا اطالعاتی  فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور 

وارد شود، شکنجه به شمار می آید«.
کشورها  بین  در  شکنجه  تبیین  و  تعریف  از  تفسیرها  گرچه  ا  
تفسیر  به  توجه  با  نیز  ایران  اما  است.  متفاوت  دانان  حقوق  و 
این  به  کنون  تا داشته،  شکنجه  تعریف  به  نسبت  که  خاصی 
می تواند  شکنجه  تعریف  که  ویژه  به  است؛  نپیوسته  کنوانسیون 
شامل مجازات های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات 
و  نیستند  موهن«  و  انسانی  غیر  و  »خشن  وصف  به  متصف  ها 
عمدتًا مجازات های بدنی مانند اعدام، سنگسار، شالق، قطع 
عضو، فلج نمودن اعضای بدن ]از طریق سم[ و مانند این ها در 
کشورها،  که امروزه برخی از  شمول این تعریف می گنجد. از آنجا 
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شکنجه  اعمالی  چه  به  چیست،  شکنجه  ما:  حقوق 
گفته می شود و چرا برخی از حکومت ها هنوز آن را علیه 

مخالفان و حتی متهمین جرایم عادی اعمال می کنند؟
که شکنجه نشده تا چه اندازه و  کسی  آرش جودکی: نمی دانم 
اما در  کجا می تواند درباره چیستی شکنجه سخن بگوید؟  تا 
نبود چنین آزمونی شاید بتوان بر پایه ی تجربه ای همگانی تر به 
آن نزدیک شد. چون آنکه شکنجه می شود، درد می کشد و درد 
گذارنده و می گذرانند،  که همگان آن را از سر  تجربه ای است 
این  اما  باشد.  ناهمسان  آن  برابر  کسان در  توان  و  هرچند تاب 
که از آن تجربه ای فردی می سازد، چون  تاِب ناهمسان نیست 

همین هم بخشی از تکینگی دردمندی است.
با سکوت  یا  فریاد  با  یا  کالم  با  که درد می کشد می تواند  کسی 
گفتنی  گهاند. اما آنچه با او و در تن او می رود، نا دیگران را بیا
جز  چیزی  درد،  چیستی  که  چرا  می ماند.  هم رسانش ناپذیر  و 
تن  با  و  خود  تن  در  دردمند  پس  نیست.  کشیدنش  چگونگی 
با  و  در  هرکس  گفت  بتوان  شاید  که  آنچنان  می ماند.  خود 
گاه  کهن سالی، به تنومندی خود آ که پیش از  آزمون درد است 
می شود. »تنومندی« را اینجا نه به معنی پذیرفته اش، تناوری، 
که با درد  گرفتم. اما این تنومندی ویژه  که به معنی تن دارندگی 
از  را  او  درآورد،  جهان  به  را  آدمی  آنکه  بجای  می شود،  آشکار 
جهان بازمی گیرد. بی آنکه دردمند، استواری )اعتماد( خود را 
گردآمده  که با آنها در یک پیمان اجتماعی  کسانی  به جهان و 
به  چشم  همچنان  فریادخواه  چون  بدهد.  دست  از  است، 
فریادرسی دارد. پایندگی همین استواری به جهان و پابرجایی 
که امکان فراموشی درد را  کمک از دیگران است  چشم داشِت 

گذشت یا درمان شد، فراهم می آورند.  که  هنگامی 
می یابد،  پایان  شکنجه  که  هم  هنگامی  شکنجه شده  اما 
شکنجیدن،  از  که  شکنجه  داغ  چون  می ماند  شکنجه شده 
به معنی »آزار دادن« و »آسیب رساندن«، می آید، برای همیشه 
همچون  می سازد،  پایدار  تجربه ای  آن  از  و  می ماند  او  تن  در 
که شکنجه استواری به جهان  زخمی همواره خون چکان. چرا 
بنیاد  بر هم یاری  که  را  و پیمان  اجتماعی  برمی دارد  از میان  را 
که ارجمندی آدمی  گرفته است، نابود می کند. نه تنها از این رو 

کس و تنومندی  پایمال شده است. فراتر و ژرف تر از آن: تن هر 
که او را از جهان و دیگران جدا می کند و او را  یه ای است  او، رو
کند می سازد. در شکنجه  اختیاردار آنچه می خواهد احساس 
 JEAN آمری،  ژان  زبان  به  می رود.  بین  از  کننده  مرزجدا این 
با  که  »دیگری  گذرانده:  سر  از  را  آزمون  این  که   ،AMÉRY

که از  تنم در برابرش در جهان هستم و همراهش تنها تا زمانی 
که مرز من است، درنگذرد می توانم بمانم،  یه ی پوست من،  رو
کوبش و شکنج، تنانگی  خودش را به زور در من می گنجاند.  با 

در من است و اینچنین مرا ویران می کند.«  
که چرا برخی حکومت ها شکنجه را به  در پاسخ به این پرسش 
کار می گیرند، باید گفت که چگونگی  انجام شکنجه و جایگاه 
از  که  حکومت هایی  حکومت هاست.  سرشت  آشکارگر  آن 
هستند  حکومت هایی  می سازند  حکومتی  ابزاری  شکنجه 
و پهنه ی قدرت شان  از دایره  که  را  کننده ای  که هیچ مرز جدا

بکاهد، تاب نمی آورند.          

به  شکنجه  ایران،  حقوقی  نظام  در  اینکه  به  توجه  با 
قانون اساسی هر  و اصل ٣٨  صراحت منع شده است 
گونه شکنجه را ممنوع اعالم می کند، اما بنابه مستدات 
دستگاه های  در  هنوز  شکنجه  اعمال  موجود،  شواهد  و 
این مسئله چه  دلیل  دارد،  رواج  ایران  انتظامی  و  امنیتی 

می تواند باشد؟
گفتم، جمهوری اسالمی از حکومت هایی است  که  همانگونه 
در  بتوانند  شهروندان  که  را  کننده ای  جدا مرز  هیچ گونه  که 
پناهش از دایره قدرتش برهند، تاب نمی آورد و نه حتی مرز تن 
کشیدید.  پیش  را  اساسی  قانون   ٣٨ اصل  شما  را.  شهروندان 
که در  اما اصل چهارم همان قانون اساسی به روشنی می گوید 
دست  که  هستند  اسالمی«  »موازین  جامعه،  سپهرهای  همه 
و  اساسی  قانون  اصول  »همه  بر  چون  داشت،  خواهند  را  باال 
نهی  و  معروف  به  »امر  دارند.  سروری  دیگر«  مقررات  و  قوانین 
ویژگی  اسالم،  نهادین  ویژگی های  از  یکی  همچون  منکر«  از 
و  توتالیتر  یم های  رژ دیگر  از  یاسالمی  جمهور جداسازنده ی 
ی، ایتالیای موسولینی، آلمان  نیمه توتالیتر هم هست. در شورو

علی اصغر فریدی
یخ بشریت، یکی از جمله مهم ترین  اعمال شکنجه در طول تار
وسایل ایجاد رعب و وحشت حکومت ها و نظام های مختلف 
جامعه بشری در میان مردم بوده است. فالسفه و دانشمندان 
مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین 
که توسط نظام های وقت به  قربانیان شکنجه دولتی هستند، 
دستگاه شکنجه سپرده شدند. این عمل غیرانسانی هنوز در 

کشورهای دنیا ادامه دارد. برخی 
که  متحد  ملل  سازمان  شکنجه  منع  کنوانسیون  یکم  ماده 
می گوید:  شکنجه  درباره  رسیده،   تصویب  ۱۹۸۴به  سال  در 
خواه  شدید،  رنجی  و  درد  تعمدًا  و  آن  واسطٔه  به  که  عملی  هر 
جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون 
کسب اطالعات یا اعتراف گیری از او یا از یک شخص ثالث، 
شخص  یا  او  که  عملی  انجام  دلیل  به  او  تنبیه  هدف  با  یا 
ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف 
بنابر  و  کاری،  انجام  به  ثالث  یا شخص  او  واداشتن  و  ارعاب 
به  می شود،  محسوب  شکنجه  نوع،  هر  از  تبعیض آمیز  دالیل 
فرد  یا  مقام  از سوی یک  رنجی  و  که چنین درد  ویژه هنگامی 
یا  رضایت  یا  تحریک  به  یا  رسمی  سمتی  از  برخوردار  دیگری 
که  رنجی  و  درد  شامل  شکنجه  باشد.  شده  اعمال  ی  و قبول 

صرفًا منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از 
آن ها باشد، نیست.

هرچند در نظام حقوقی ایران، شکنجه به صراحت منع شده 
است و اصل ٣٨ قانون اساسی هرگونه شکنجه را ممنوع اعالم 
شکنجه  اعمال  موجود،  شواهد  و  مستدات  بنابه  اما  می کند، 
اعمال می شود  ایران  انتظامی  و  امنیتی  هنوز در دستگاه های 
زیرشکنجه  افرادی،  که  بوده ایم  شاهد  مواردی  در  حتی  و 
دستگاه های امنیتی مانند اداره اطالعات و اطالعات سپاه و 

ی انتظامی جان خود را از دست داده اند. گاهی نیرو اداره آ
برخی از مقامات قضایی جمهوری اسالمی ایران ادعا می کنند، 
و  است  بازجو  تخلف  اعتراف  گرفتن  برای  متهم  شکنجه 
مجموعه  یک  حساب  به  نباید  را  موضوع  این  که  معتقدند 
که از قربانیان شکنجه می شنویم، این  گذاشت، اما بنابه آنچه 
شیوه اعتراف گیری، در دستگاه های امنیتی و انتظامی ایران، 

یه ثابت تبدیل شده است.   به یک رو
و  امنیتی  دستگاه  در  شکنجه  اعمال  مورد  در  بحث  برای 
آرش  با  ما،  حقوق  مجله  ایران،  اسالمی  حکومت  انتظامی 
کرده  جودکی، استاد دانشگاه و دانش آموخته فلسفه، مصاحبه 

است.

پس از شکنجه نیز داغ آن در تن 
شکنجه شده باقی می ماند
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به  دست یابی  هدفش  و  بستیزد،  می شمرد  گناه  اسالم  آنچه 
زبان،  این  کارآمدی  نا نشانه ی  بهترین  است.  آخرت  پاداش 
انسان  نمونه ی  پرورش  در  است  اسالمی  جمهوری  شکست 
آورندِه  بجای  و  برآورنده  سرمشق،  همچون  می باید  که  آرمانی 
نمی تواند  آرمانی جمهوری اسالمی  انسان  باشد.  گفتمان  این 
هنگامه های  در  تنها  دلیل  همین  به  و  بزیید،  جهان  این  در 
تنها  و  می نمایاند  را  خود  روزانگی  و  زندگی  از  بیرون  ناپایداِر 
یم،  کنار بگذار را  گر بسیجی  ا تواب.  و  دو نمونه دارد: بسیجی 
سازوکار  است،  شکنجه  آن  سوخت  که  تواب سازی  ماشین 

جمهوری  در   ،SOCIALISATION جامعگی پذیری،  آرمانِی 
که خود شکنجه انجام نمی گیرد،  اسالمی است. هنگامی هم 
این  دست اندرکاران  می کند.  کار  آن  بجای  شکنجه،  از  ترس 
کردن شکنجه نمی کنند،  کوششی در پنهان  حکومت نه تنها 
گونه ای  که اعتراض های مردمی پا می گیرد، به  بلکه زمانی هم 
در  شکنجه  خبرهای  که  می گذارند  و  می کنند  یادآوری  را  آن 

سطح جامعه پخش شوند.  

گر طبق قانون اساسی شکنجه ممنوع است، چه چیزی   ا
خود  به  انتظامی  نیروی  مامور  یک  که  می شود  باعث 
که یک متهم جرایم عادی را آنقدر شکنجه  اجازه بدهد 
کند تا وی را به قتل برساند؟ آخرین نمونه آن هم مربوط 
که جوانی به نام مهرداد طالشی،  گذشته است  به هفته 
در  که  بود،  کردستان  استان  در  دیواندره  اهل  ساله   ۲۱

گاهی شاپور جان خود را از دست داد. اداره آ
چندان  گفتم،  پیشین  پرسش های  به  پاسخ  در  آنچه  پایه  بر 
نمی توان ممنوعیت شکنجه بر پایه قانون اساسی را پیش کشید 
گر  که به آنها اشاره می کنید، ا گرفت. نمونه هایی  ک  و آن را مال
خشونت  می توانستند  نبود،  اسالمی  جمهوری  چارچوب  در 
پلیسی، که حتی در کشورهایی با ساختار دموکراتیک هم پیش 
سرشت  از  بخشی  را  شکنجه  گر  ا اما  شوند.  شمرده  می آیند، 
جمهوری اسالمی بازبشناسیم، جای شگفتی نخواهد داشت 
کارهایی  چنین  اجازه  خود  به  هم  انتظامی  ی  نیرو مامور  گر  ا
بدهد. شگفتی نزایی چیزی به معنی پذیرش  و پذیرفتی  دانستن 
کننده آدمی،  آن چیز نیست. گفتم که شکنجه ستردن مرز جدا
که استواری به  یعنی تن او، از جهان و دیگران است، ستردنی 
را  بنیاد همیاری  بر  اجتماعی  پیمان  و  بین می برد  از  را  جهان 
و  جهان  به  بی استواری)بی اعتمادی(  دو،  این  که  می گسلد. 
به  جامعه  هموندان  میان  دشمنانه  رابطه های  کردن  جانشین 
جای پیوندهای اجتماعی همبستگی زا، از همنه)مولفه(های 
از استان   قربانی  که  این  تعریف کننده ی جمهوری اسالمی اند. 

کردستان بود، این سویه ی سرشتی را پرنماتر می کند.

که هرکس  کاری نداشتند  کاستریست، چندان  کوبای  نازی، 
و  می خوابد  کی  با  می پوشد،  چه  می نوشد،  چه  می خورد،  چه 
یکردی این است که آزادکامی  چگونه می خوابد. فراآمد چنین رو
که بر پایه اش می توانند آنچه  و اختیارداری مردمان بر »تن« شان 
آنها  تن  و  می شود  ربوده  آنان  از  کنند،  حس  آنهاست  دلخواه 
که دیگری، به نام اسالم، خواسته های خودش  یه ای می شود  رو
بر پایه اسالم، می توان  که  بر آن بشکنجد. هنگامی  را می تواند 
گسترده ای را در سپهر همگانی و پیش چشم  چنین مردم آزاری 
گرفت، شکنجه نمود عریان همان امر به معروف و  همگان پی 
که پنهان از چشم همگان،  کسی  نهی از منکر خواهد بود برای 

گرفتار دستگاه های امنیتی می شود. 

را  از شکنجه  اقرار ناشی  اینکه قانون اساسی،  با وجود   
جمله  از  دادگستری  ضابطین  چرا  می داند،  اعتبار  فاقد 
برای  همچنان  امنیتی  دستگاه های  و  انتظامی  نیروهای 

گرفتن اعتراف، متهمین را شکنجه می کنند؟
شده  تهی  داد  مفهوم  از  اسالمی  جمهوری  در  دادگستری 
انقالب  پیروزی  فردای  به  این دادزدایی، درست  آغاز  و  است 
شگفت زده  ناسازگاری  این  از  چندان  نباید  پس  برمی گردد. 
شد. روز ۷ اسفند سال ١٣٥٧، خمینی در دیدارش با وکیالن 
دادگستری  را  دادگستری  باید  »شما  بود:  گفته  دادگستری 
و  کند.«  استفاده  اسالم  شرع  از  باید  دادگستری   ]...[ کنید 
»احکام،  گفت:  آشکارا  فیضیه  مدرسه  سخنرانی  در  قم،  در 
در  و  می کنیم.«  جاری  را  اسالم  حدود  است.  اسالمی  احکام 
گفت :»شما  همان زمان در دیدار با طالب علوم دینی به آنها 
و  هستید  اسالم  پاسداران  شما  کنید.  دخالت  امور  همه  در 
قانون اساسی  آنچه  کنید.« پس سوای  را پاسداری  باید اسالم 
را  قانونی  ناروای  هر  می توانند  خود  اسالم  پاسداران  می گوید، 
که، همانگونه  این  ویژه  به  کنند.  روا  از اسالم  پاسداری  نام  به 
گفته شده است  کردم، در همان قانون به روشنی  که یادآوری 
قانون  دیگر،  زبان  به  دارند.  برتری  آن  بر  اسالمی  قانون های  که 

که اساس قانون نباشد.  اساسی پیشاپیش پذیرفته 

می کنند،  ادعا  قضایی  مقامات  از  برخی  که  آنگونه 
بازجو  تخلف  را  اعتراف  گرفتن  برای  متهم  شکنجه 
نباید به حساب  را  که این موضوع  می دانند و معتقدند 
چنین  واقعا  آیا  شما  نظر  به  گذاشت،  مجموعه  یك 

است؟
سرشت  از  بخشی  شکنجه  چون  نیست.  چنین  بی گمان 
است  زبانی  اسالمی  جمهوری  زبان  است.  اسالمی  جمهوری 
با  که  گرفته است  بنیاد  این  بر  زبان  این  نه اینجهانی:  به ظاهر 
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در این قسمت از بدنم دارم. یک درد ناشی از شکستگی هم در 
کمی بهتر شود. درد پا  که شاید با عمل جراحی  ناحیه دست دارم 
همیشه وجود دارد. این دردها به صورت شبانه روزی با من همراه 
من،  بر  شده  وارد  عصبی  فشارهای  خاطر  به  همچنین  هستند. 

یخته است.« همه موهای بدنم ر
و  کس  همه  به  نسبت  بی اعتمادی  حس  که  می گوید  ابراهیمی 
یا  می بیند  کابوس  خواب  در  است،  شده  ایجاد  او  در  چیز  همه 
حساس  خودش  سر  پشت  در  پا  صداهای  به  گاهی  خیابان  در 
تا مطمئن  برمی گردانم  را  با شنیدن صداها سرم  »گاهی  می شود: 

کسی مرا تعقیب نمی کند.«  شوم 
نیروهای  که  کارهایی  می کند  کید  تأ سابق  سیاسی  زندانی  این 
بوده  شرم آور  کرده اند،  خانواده اش  و  او  حق  در  اطالعات  وزارت 
دیگر  زندانی  چند  به همراه  مرا  بازجویی ها  پایان  از  »پیش  است: 
آقای  شدیم.  شکنجه  نامعلوم  جایی  در  و  کردند  خارج  اوین  از 
کرد، من  جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آن محل بازدید 
که به شدت شکنجه شده بودیم  را با بدن های  و دیگر زندانیان را 

خون آلود دید. 
از  دیگر  زندانی  چند  همراه  بازجویی ها  پایان  از  پیش  می گوید  او 
»آقای  است:  شده  شکنجه  نامعلوم  جایی  در  و  خارج  »اوین« 
]عباس[ جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از آن محل بازدید 
که به شدت  کرد و من و دیگر زندانیان را با بدن های خون آلود دید 

شکنجه شده بودیم.«
یار  ماز روایت  با  پیوند  در  سوئد  مقیم  حقوقدان  خزائلی،  معین 
که چرا با وجود اینکه اصل ۳۸  ابراهیمی، در پاسخ به این سوال 
اتفاقاتی  کرده، چنین  را منع  قانون اساسی به صراحت شکنجه 
همچنان می افتد، به »حقوق ما« می گوید: »مشکل اصلی فقدان 
وجود یک قانون اجرایی با دستورالعمل و آیین نامه مشخص است 
مشخصاتش  و  مصادیق  باشد،  شده  تعریف  شکنجه  آن  در  که 
وقوعش  موارد  به  قضایی  رسیدگی  آیین  روند  باشد،  شده  روشن 
تعیین شده  برای مرتکبانش مجازات  نهایتا  و  باشد  تعیین شده 

باشد.«
گرچه اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را ممنوع  گفته خزائلی ا به 
در  موضوعه  قوانین  »دیگر  است:  نکرده  تعریف  را  آن  اما  کرده، 
ایران نیز تعریف واضحی از شکنجه ارائه نداده اند. حتی همین 
کنون در مواد ۵۷۸ و ۵۸۷ قانون مجازات و تعزیرات  اشاره ای که ا
بازدارنده در زمینه ممنوعیت آزار و اذیت بدنی وجود دارد مصوب 
خرداد ۱۳۷۵ است. یعنی تا آن زمان ما هیچ قانون یا آیین نامه ای 
ممنوع  »شکنجه  از  قانونگذار  مقصود  دهد  توضیح  که  نداشتیم 
شده« در اصل ۳۸ قانون اساسی چیست؟ البته هنوز هم قانون 

یم.« صریح و جامعی در این زمینه ندار

کمان شکنجه، موضوعی فاقد اهمیت برای حا
پیروزی  از  پس  روزهای  در  اسالمی  جمهوری  عملکرد  سابقه 
گذشت و امتداد  انقالب سال ۵۷ و آن چه در دهه ۶۰ بر زندانیان 
برای  کمیت  حا می دهد  نشان  امروز،  تا  شکنجه  و  کشتار  یه  رو
»ممنوعیت شکنجه در قانون« کوچک ترین اهمیتی قائل نیست. 
وجود چنین اهمیتی می توانست باعث شود تا برای اجرای قانون 
بدون  اساسی  قانون  چون  کنند  تدوین  اجرایی  قوانین  اساسی، 

کارایی ندارد. قوانین با پشتوانه اجرایی، عمال 
اساسی  قانون  یعنی  اجرایی  قوانین  نبود  می گوید  خزائلی  معین 
یترین زیبا« عمل می کند و حتی در مواردی  صرفا به عنوان »یک و
وقت  »هر  شکنجه:  ممنوعیت  همین  مثل  دارد؛  مخرب  نقش 
موضوع شکنجه زندانیان در ایران مطرح می شود مجموعه نظام 
جمهوری اسالمی فورا به این اصل قانون اساسی استناد می کند 
نداشته  اجرایی ای  قانون  هیچ   ۷۵ سال  تا  اصل  این  آن که  حال 
قانون   ۵۸۷ و   ۵۷۸ )مواد  اجرایی  قانون  وجود  با  هم  کنون  ا و 

تعزیرات( به هیچ وجه در عمل اجرا نمی شود.«
نیاز  برای اجرا  قانون  قانون سبب اجرا نمی شود.  اما صرف وجود 
که اجرا  به ضمانت اجرا، آیین نامه اجرایی، نگهبان و نهادی دارد 

کند.  نشدن آن را پیگیری 
قانون  در  نمونه  عنوان  »به  می گوید:  زمینه  همین  در  خزائلی 
جرم انگاری رد شدن از چراغ قرمز، موضوع جرم مشخص است. 
است،  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  همان  که  نگهبان  نهاد 
قضایی  دستگاه  همان  که  نظارتی  عالی  نهاد  است.  مشخص 
وجود  معنی  به  قانون  اجرای  طریقه  است.  مشخص  است، 
رانندگان  گاهی  آ از  اطمینان  و  آن  جای  بودن  مشخص  و  چراغ 
از ممنوعیت رد شدن از آن به واسطه امتحان آیین نامه رانندگی 
مشخص است و روش اثبات آن، اعتراض به آن و مجازات مجرم 
مجازات  قانون   ۵۸۷ و   ۵۷۸ مواد  مورد  در  است.  مشخص  نیز 
اسالمی در ممنوعیت شکنجه اما هیچ یک از این اصول رعایت 

نشده و قانون خود به شدت دچار مشکل است.«
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسالمی می گوید: »هر یک از مستخدمان 
و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی چنانچه برای مجبور کردن 
یا  قصاص  بر  عالوه  نماید ،  بدنی  آزار  و  اذیت  را  او  اقرار،  به  متهم 
پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم 
می شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط  
گر  دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و ا
کند، مباشر مجازات قاتل و آمر  متهم به واسطه اذیت و آزار فوت 

مجازات آمر قتل را  خواهد داشت.«
در ماده ۵۸۷ هم آمده است: »چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل، 
قتل  به  تهدید  را  شده  مخفی  یا  شده  محبوس  یا  شده  توقیف 
کرده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد ، عالوه بر قصاص یا 

رضا حاجی حسینی
و  اسالمی  جمهوری  زندان های  و  بازداشتگاه ها  در  شکنجه 
شده  تبدیل  روزمره  و  عادی  امری  به  ایران  خیابان های  در  حتی 
گاه و بی گاه روایت هایی منتشر می شود از نحوه شکنجه  است. 
از  ک  هولنا خبر  هم  گاهی  و  زندانی ها  و  بازداشت شدگان  شدن 
کسی در پیوند با شکنجه شنیده می شود. یکی  دست رفتن جان 
گنابادی  یش  درو محجوبی،  بهنام  شکنجه شدگان،  آخرین  از 
و  ندارد  حیاتی  عالیم  متن،  این  تنظیم  زمان  تا  که  زندانی ست 
گفته  اند  قضاییه  قوه  به  وابسته  رسمی  منابع  است.  دستگاه  زیر 
محجوبی را »مسمومیت دارویی« به این روز انداخته. او پیش تر 
گری  درباره فرستاده شدنش به تیمارستان و شکنجه شدنش افشا

کرده بود.
یست زندانی، اواخر  در موردی دیگر، نیلوفر بیانی، فعال محیط ز
سال ۹۸ از شکنجه شدنش در جریان بازجویی های طوالنی خبر 
گرفته، تهدید به مرگ از  گفت هدِف خشونت فیزیکی قرار  داد. او 
کاووس سید امامی را  جمله با آمپول هوا شده، عکس جنازه دکتر 
گفته اند خودکشی اش می دهند و ناچارش  نشانش داده اند و به او 
با چندین  کند،  بازجوها همراهی  فانتزی های جنسی  با  کرده اند 
که در آن مردها لخت در  یالیی فرستاده اند  مأمور امنیتی او را به و

کرده اند.  کرده  اند و او را تهدید به تجاوز جنسی  یال شنا  استخر و
اتفاق  حالی  در  دیگر  مورد  هزاران  بسا  چه  و  صدها  و  موارد  این 
کردن  که برابر اصل ۳۸ قانون اساسی، شکنجه  افتاده و می افتند 
کسب  گرفتن اقرار یا  گونه شکنجه برای  متهم ممنوع است: »هر 
یا سوگند،  اقرار  به شهادت،  اجبار شخص  اطالع ممنوع است. 

و  ارزش  فاقد  سوگندی  و  اقرار  و  شهادت  چنین  و  نیست  مجاز 
اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.«
»هتک  می گوید:  هم  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   ۳۹ اصل 
بازداشت،  دستگیر،  قانون  حکم  به  که  کسی  حیثیت  و  حرمت 
موجب  و  ممنوع  باشد  که  صورت  هر  به  شده،  تبعید  یا  زندانی 

مجازات است.«
کید بر ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت  اما چرا با وجود این تأ
گرفتن اعتراف از متهمان و آزار  افراد، داغ و درفش همچنان ابزار 
و اذیت شان است؟ آیا خأل و مشکل در قانون و قانونگذار است 
این وضعیت وجود  از  گذر  برای  راه حلی  آیا  قانون؟   در مجری  یا 

دارد؟

تبعات شکنجه از زبان یک شکنجه شده
جمهوری  در  شکنجه  قربانیان  از  یکی  ابراهیمی  یار  ماز
که به مدد بخت و اقبال از مهلکه جان به در برده.  اسالمی ست 
کنون مقیم آلمان است، از سوی مقام های اطالعاتی ایران  که ا او 
ترور دانشمندان هسته ای معرفی شده  از متهمان  به عنوان یکی 
گفت و گو با »حقوق ما« درباره روزگار شکنجه و  بود. ابراهیمی در 
آن چه بر او رفته می گوید این اتفاق از جنبه های مختلف از جمله 
زندگی اش  اقتصادی  و  اجتماعی  خانوادگی،  روانی،  جسمی، 
قرار داده: »به  خاطر شکنجه ها، بدن من به لحاظ  تأثیر  را تحت 
به   مثال  عنوان  به   نیست.  بازداشت  از  پیش  بدن  دیگر  فیزیکی 
زده  من  به  انفرادی  در  که  شبانه روزی  دستبند  ماه  چهار  دلیل 
همیشگی  درد  یک  و  شده ام  مشکل  دچار  کمر  ناحیه  در  شده، 

شکنجه و قانون

https://www.youtube.com/watch?v=vmjrHatfz1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmjrHatfz1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmjrHatfz1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmjrHatfz1Q&feature=youtu.be
https://www.radiozamaneh.com/490019
https://www.radiozamaneh.com/490019
https://www.radiozamaneh.com/490019
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پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت 
از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.«

که قانونگذار در ماده ۵۷۸ مستقیما از  بر این اساس روشن است 
کلمه »شکنجه« استفاده نکرده و از ترکیب »آزار و اذیت بدنی« به 

کرده است. گرفتن اقرار، استفاده  عنوان عمل ممنوع برای 
که پیش می  معین خزائلی با اشاره به این موضوع می گوید سوالی 
آیا همان  آزار و اذیت بدنی چیست؟  از  ýآید این است: »منظور 
زیر مجموعه  می شود  شناخته  اسالمی  تعزیر  عنوان  به  که  چیزی 
این  در  اینکه  ضمن  نه؟  یا  می شود  محسوب  بدنی  اذیت  و  آزار 
و  شده  اشاره  شکنجه  جسمانی  و  فیزیکی  جنبه  به  فقط  قانون 
هیچ اشاره ای به شکنجه های روحی و روانی نشده است. سوال 
که در این ماده صرفا اعمال آزار و اذیت بدنی  اساسی تر این است 
گر  که ا گرفتن اقرار ممنوع شده. آیا این بدان معنی است  با هدف 

آزار و اذیت با هدف دیگری اعمال شود بی اشکال است؟«
که از اصطالح »شکنجه«  گفته خزائلی، حتی ماده ۵۸۷ هم  به 
کرده، هیچ تعریفی از آن ارائه نداده و صرفا برای مرتکب  استفاده 
اما  کرده است،  تعیین  بدنی مجازات  اذیت  و  آزار  و  به شکنجه 
که اساسا از نظر قانون شکنجه چیست و  چالش اصلی این است 

کدام است؟ راه های اثبات آن 
مخفیانه  زندان  در  که  زندانی  آن  »مسلما  می گوید:  ادامه  در  او 
اثبات  معمول  روش های  از  استفاده  با  نمی تواند  شده،  شکنجه 
کند. در نتیجه قانونگذار چه راه هایی برای  ادله وقوع آن را اثبات 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  برای  اینکه  تر  مهم  کرده؟  پیش بینی  آن 
که ارتکاب آن با توجه به ذات جرم به راحتی امکان پذیر  شکنجه 

است، چه تدابیر قانونی ای پیش بینی شده؟«
این  به  پاسخی  هیچ  ایران  در  موضوعه  قوانین  می رسد  نظر  به 
خزائلی  کرده اند.  سکوت  موارد  این  درباره  و  نمی دهند  سواالت 
بی توجهی حقوقی  و یک  این سکوت عمدی است  اما می گوید 
و  قانونگذاری  نظام  »مجموعه  نیست:  قانونگذاری  در  اشتباه  یا 
قضایی جمهوری اسالمی عمدا ترجیح داده اند در زمینه شکنجه 

کت باشند و هیچ قانون روشنی نداشته باشند.« سا

یکی شدن پلیس و شکنجه گر
که »حافظ  ی امنیتی و قوه قضاییه در ایران نه محافظ مردم  نیرو
نظام  «اند. به همین دلیل هم نهاد شکنجه کننده و »نهاد حافظ 
که در بسیاری  قانون« در عمل یکی می شوند. این در حالی ست 
از کشورها وقتی زندانی یا متهمی به دست پلیس یا مأموران زندان 
یا مأموران نهادهای امنیتی شکنجه می شود، دستگاه قضایی به 

دفاع از قربانی بر می خیزد. 
خود  قضایی  دستگاه  مأموران  ایران  »در  می گوید:  خزائلی  معین 
دارد  وجود  یادی  ز روایت های  و  گزارش ها  شکنجه اند.  عامل 

شخصا  خود  دادستانی  مأموران  یا  دادستان  قاضی،  اینکه  از 
نظارت  آن  بر  یا  روانی متهم دست داشته  یا  در شکنجه جسمی 
گاه بوده اند. روشن است نهادی  داشته اند یا دست کم از وقوع آن آ
که خود عامل شکنجه است، هیچ گاه علیه خود اقدام نمی کند.«
گفته این حقوقدان مقیم سوئد، عامل تأثیر گذار دیگر این است  به 
وقوع  ادعای  اساس  از  اسالمی  جمهوری  قضایی  دستگاه  که 
شکنجه را نمی پذیرد تا مجبور نباشد وارد روند رسیدگی قضایی 
کشته شده،  که فردی در اثر شکنجه  در آن شود:  »در مواردی هم 
مانند ستار بهشتی، موضوع صرفا به یک سرباز یا درجه دار خرد 
محدود مانده و نظام مند و سیستماتیک بودن شکنجه هیچ گاه 
از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری 

اسالمی پذیرفته نشده است.«
در  افرا  مرگ  حتی  و  شکنجه  متعدد  موارد  گزارش  به  توجه  با 
مختلف  نهادهای  گذشته،  سال های  طول  در  شکنجه  زیر 
بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل مدت هاست 
کنوانسیون جهانی منع شکنجه و رفتارهای  ایران می خواهند  از 
از  اسالمی  جمهوری  اما  کند  امضا  را  تحقیرآمیز  و  غیرانسانی 

کنوانسیون خودداری می کند.  پیوستن به این 
مجموعه  می گوید  امر  این  چرایی  توضیح  در  خزائلی  معین 
قوه  مانند  امرش  تحت  نهادهای  و  رهبری  ویژه  به  کمیت  حا
که  کرده اند  قضاییه و سازمان های امنیتی و انتظامی عمال اثبات 

کنوانسیون ندارند. عالقه ای به پیوستن به این 
که مجلس ششم این  او در ادامه می گوید: »در مرداد ۱۳۸۲ زمانی 
کرد و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد،  کنوانسیون را تصویب 

بهانه  کرد.  رد  را  مصوبه  ممکن  بهانه  مضحک ترین  با  شورا  این 
افزایش  به  کنوانسیون  این  تصویب  که  بود  این  نگهبان  شورای 
پرداخت  توان  دولت  و  می شود  منجر  مالی  نظر  از  عمومی  هزینه 
کنش به ایراد شورای  آن را ندارد. حتی وقتی مجلس مجددا در وا
ایجاد  دولت  برای  مالی  بار  گر  »ا اینکه  قید  با  را  مصوبه  نگهبان 
رد  را  آن  دلیل  به همین  باز  نگهبان  کرد، شورای  نکند« تصویب 
کامل در اختیار  که مجلس به طور  کرد. پس از مجلس ششم هم 
نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی و رهبر جمهوری اسالمی قرار 

کل از دستور خارج شد.« گرفت و طرح به 
به گفته خزائلی این عملکرد به روشنی نشان می دهد در مجموعه 
شکنجه،  منع  جهانی  کنوانسیون  به  نسبت  ایران  در  کمیت  حا

نادیده انگاری عمدی وجود دارد:
»در این میان جدای از وجوب حفظ نظام اسالمی و بی ارزش بودن 
عدم  مأمورانش،  و  اسالمی  جمهوری  نظام  برای  انسانی  کرامت 
منع شکنجه در ایران یک توجیه فقهی دارد. بر اساس این توجیه، 
بر مبنای احکام فقهی، ترجیح بر دفع افسد به فاسد است. یعنی 
گر به واسطه آن  گرچه اعمال شکنجه اقدامی نادرست است اما ا ا

از وقوع بدتری جلوگیری شود، اعمال آن ایرادی ندارد.«
معنی  به  شکنجه  منع  کنوانسیون  به  پیوستن  اما  دیگر  سوی  از 
کنوانسیون  این  به  شده  محلق  اعضای  دیگر  برابر  در  مسئولیت 
گسترده  از وقوع موارد  اینکه جمهوری اسالمی  به  با توجه  است. 
کامال  شکنجه در زندان های خود و استفاده سیستماتیک از آن 

کنوانسیون نمی پیوندد. که به این  گاه است، طبیعی ست  آ

شکنجه برای اعتراف
اعتراف  گرفتن  بازداشت شدگان،  کردن  شکنجه  دالیل  از  یکی 
که احکام  از آنان است. بر مبنای این »اعترافات اجباری« ست 

کام مرگ می برند. قضایی صادر می شوند و چه بسا متهم را به 
با توجه به اینکه بسیاری از محکومان بر مبنای اعتراف های گرفته 
که  این است  زیر فشار و شکنجه محکوم می شوند، سوال  شده 
راهی  آیا  دیگر  سوی  از  دارند؟  قانونی  وجاهت  چقدر  اقرارها  این 
برای پیگیری این مسأله وجود دارد و می شود راه چاره ای برای آن 

اندیشید؟
که  »همان طور  می گوید:  سوال  این  به  پاسخ  در  خزائلی  معین 
از  اقرار و شهادت ناشی  کرده،  نیز اعالم  اصل ۳۸ قانون اساسی 
اثبات  شکنجه ارزش قانونی ندارد و در نتیجه نمی تواند مستند 
اقرار  که در عمل  گیرد اما شاهد هستیم  جرم و صدور حکم قرار 
اثبات  ادله  اصلی ترین  از  یکی  شکنجه،  نتیجه  در  شهادت  و 
جرم و صدور حکم در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی است. 
از پایه است.  اصلی ترین علت این مسأله همان سیاست انکار 
یعنی اینکه وقوع شکنجه از پایه و اساس انکار می شود و در نتیجه 
اقرار و شهادت موجود سفیدسازی شده و قانونی تلقی می شود.«

با توجه به اینکه اقرار در قوانین جمهوری اسالمی اولین و مهم ترین 
اعتراف  گرفتن  و  شکنجه  اعمال  با  است،  جرم  اثبات  ادله 
که باب میل  اجباری و سپس انکار اجباری بودن آن، هر حکمی 

دستگاه قضایی باشد علیه افراد صادر می شود. 
که در مورد  روند قانونی شکایت از شکنجه اما همان روندی است 

شکایت معمولی وجود دارد. 
واسطه شکنجه اخذ شده  به  اعترافی  که  زمانی  »در  او می گوید: 
بر  کید  تأ و  اعتراف  انکار  است،  استفاده  حال  در  دادگاه  در  و 
گرفته  کار  وقوع شکنجه راهی ست برای جلوگیری احتمالی از به 
که دستگاه قضایی  شدن اعتراف اجباری. مسأله اما اینجاست 
به ادعای شکنجه ورود نمی کند یعنی  جمهوری اسالمی اساسا 
گر هم بررسی  کند و ا اغلب حتی حاضر نیست موضوع را بررسی 
امنیتی  پرونده  گر  ا ویژه  به  می شود؛  تکذیب  شکنجه  وقوع  کند، 
بخشی و  یا سیاسی باشد. در این مورد می توان پرونده اسماعیل 
مثال  را  هفت تپه  اعتراضات  بازداشت شدگان  از  قلیان،  سپیده 

آورد.« 
به این ترتیب از آنجا که راه قانونی مبارزه با شکنجه و اقرار اجباری 
در ایران باز نیست، به نظر می رسد بهترین روش برای ایستادن در 

کردن موضوع و اعالم عمومی آن است. برابر آن، رسانه ای 
دست کم  موضوع،  کردن  رسانه ای  »با  می گوید:  خزائلی  معین 
افشا  می گذرد،  اسالمی  جمهوری  زندان های  در  آنچه  حقیقت 

می شود.«

https://www.radiozamaneh.info/422778
https://www.radiozamaneh.info/422778
https://www.radiozamaneh.info/422778
https://www.radiozamaneh.info/422778
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که  این است  اول  این پرسش دو بخش دارد: بخش  به  پاسخ 
روال شکنجه به چه صورت بوده است. شکنجه در ایراِن قبل 
از انقالب اغلب جسمی بوده و در اوایل انقالب هم به همین 
شکل بوده ولی کم کم شکنجه از حالت سیاه جسمی به سمت 
که  است  شکل  این  به  سفید  شکنجه  رفت.  سفید  شکنجه 
برای مثال یک شخص را بیندازند گوشه سلول انفرادی و ماه ها 
که در  به سراغش نروند یا پی درپی اخبار بد به او بدهند. آنچه 
حال حاضر رواج بیشتری در ایران دارد شکنجه سفید است. 
نیست.  جسمی  شکنجه  نداشتن  وجود  معنای  به  این  البته 
افراد غیرمتخصص  یا توسط  در اغلب موارد شکنجه جسمی 
که به  مانند پلیس فتا انجام می شود مانند مورد ستار بهشتی 
گر توسط افراد متخصص انجام شود جنبه  مرگ او ختم شد یا ا

اقرار ندارد و برای ادب شدن و ایجاد رعب  و وحشت است. 
یکی  نیست:  اقرار  برای  سیاه  یا  جسمی  شکنجه  دلیل  دو  به 
گرفتن اقرار بهتر است و دیگر این که  این که شکنجه سفید برای 
پرونده  بودن  محکم  به  نیازی  نیستند  مستقل  دادگاه ها  وقتی 
هر  چون  ندارد  وجود  مدرک سازی  برای  هم  نیازی  و  نیست 
برای  از آن  ی امنیتی بدهد دادگاه غیرمستقل  نیرو که  گزارشی 

که شکنجه سفید  مجازات استفاده می کند. از نظر من دردی 
بر روح وروان فرد وارد می کند بسیار سخت تر از دردی است که بر 
جسم وارد می آید. ایران شکنجه افراد را انکار می کند همان طور 
کشور دیگری به شکنجه اقرار نمی کند. اثبات آن هم  که هیچ 

مشکل است چون نیازمند شواهد است.
که بازجو با زندانی تنهاست و او را مورد ضرب وشتم قرار  وقتی 
کسی حضور ندارد. درواقع با وجود دوربین مداربسته  می دهد 
وجود  با  مواردی  در  چون  کرد  اثبات  را  شکنجه  نمی توان  هم 
دوربین مداربسته در محل، حاضر به تحویل فیلم آن به عنوان 
گر هم آثار ضرب وجرح بر بدن شخص وجود  مدرک نشده اند. ا
داشته باشد برای بردنش به دادگاه منتظر می شوند تا بهبود پیدا 
که مامور  کجا معلوم  گر هم ردش باقی بماند می گویند از  کند و ا
به حرفت  نه تنها  که  این درحالی ست  و  باشد  زده  را  او  دولت 

رسیدگی نمی کنند بلکه اتهام هم می زنند. 
دهه  اوایل  سلطانی  عبدالفتاح  دارم:  سرغ  را  موردش  دو 
ملی ـمذهبی اش  موکلین  که  کرد  اعالم  مطبوعات  در  هشتاد 
شکنجه شده اند و نتیجه اش به زندان محکوم شدن این وکیل 
خودم  پرونده  برای  دیگری  و  بود  کاذیب  ا نشر  برای  دادگستری 

عسل همتی
جلسه  در  خبرگان  مجلس  نمایندگان  از  شماری   ۱۳۵۸ مهر 
نشان  که  مناظره ای داشتند  اساسی  قانون  تصویب اصل ۳۸ 
شکنجه  درمورد  حکومت  مقام های  بین  دیدگاه ها  تفاوت  از 
در  بودند  معتقد  مشکینی  علی  آیت اهلل  مانند  برخی  داشت. 
دست  متهمان  اطالعات  به  می توان  شکنجه  راه  از  مواردی 
کرد و برخی مانند آیت اهلل حسینعلی منتظری می گفتند:  پیدا 

که بی گناهی آزار شود.«  »گناهکار آزاد شود بهتر از آن است 
در این شماره »حقوق ما« با محمد اولیایی فرد حقوق دان وعضو 
و  ایران  قوانین  در  شکنجه  درمورد  وکال،  بین المللی  اتحادیه 
گفت وگو می کنیم.   دشواری های اثبات آن برای متهمان و وکال 

یا  افعال  ایران چه  قوانین  در  و  تعریف حقوقی شکنجه چیست 
اعمالی را مصداق شکنجه می دانند؟

سه منبع مهم برای تعریف شکنجه وجود دارد: یکی اساس نامه 
دیوان کیفری بین المللی است که گفته است: شکنجه عبارت 
است از ایراد عمدی درد یا رنج شدید اعم از جسمانی یا روانی 
کنوانسیون منع  کنترل است.  که در بازداشت یا  علیه شخصی 
که می گوید: هر عملی  کوتاه تری ارایه داده  شکنجه هم تعریف 
یا  جسمانی  شدید  رنج  یا  درد  عامدانه  به طور  آن  طریق  از  که 

روانی بر شخصی وارد شود شکنجه است. 
و  شکنجه  مقابل  در  افراد  کلیه  از  حمایت  اعالمیه  اول  ماده 
سایر افزارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز 
 )۱۹۷۵ دسامبر  )نهم  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  مصوب 
که در آن آمده: شکنجه درواقع هر فعل  کامل تری دارد  تعریف 
که سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی  عمدی ای است 
که  اقرار  یا  کسب اطالعات  انگیزه ای چون  برای  فرد شود  یک 
مبنای  اعالمیه  این  می شود.  انجام  دولتی  ماموران  توسط 
به  حکومت  و  دولتی  ماموران  رنج  را  شکنجه  از  خود  تعریف 
اذیت  و  آزار  شکنجه  یف،  تعار سایر  در  اما  کرده،  بیان  افراد 
قانون   ۳۸ اصل  باشد.  می تواند  دیگر  فردی  به  نسبت  فرد  هر 
گفته و نه  کرده ولی نه مصداقی برایش  اساسی شکنجه را منع 
تعریفی ارایه داده است. در جمع بندی قوانین این گونه می توان 
که هر رفتاری اعم از ضرب وجرح، ضرب وشتم و توهین،  گفت 

تهدید، تحقیر روانی و جسمانی شکنجه محسوب می شود.  

از انقالب شاهد روایت های  ایراِن پس  از تاریخ  در بزنگاه هایی 
بوده ایم؛  بازداشتگاه ها  و  زندان ها  در  شکنجه شدن  از  زندانیان 
اثبات  شده،  منکر  را  شکنجه  همواره  ایران  حکومت  این حال  با 
شکنجه چه سازوکارهایی را می طلبد و چه دشواری هایی دارد؟ 

شکنجه؛ از اعمال تا اثبات
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آیا خوِد مجازات نوعی شکنجه محسوب می شود یا نه؟ 
است،  متفاوت  شکنجه  با  مجازات  مفهوم  تئوری  لحاظ  به 
مقابل یک  در  قانون  در  مجازات یک موضوع پیش بینی شده 
جرم است اما شکنجه یک رفتار غیرقانونی است اما گاهی این 
می گیرد  قرار  شکنجه  زمره  در  که  است  خشن  آنقدر  مجازات 

مثل بریدن اعضای بدن. 

کنوانسیون جهانی منع شکنجه  جمهوری اسالمی چرا به 
نمی پیوندد؟

کنوانسیون ها اختیاری است. برای مثال  پیوستن به این گونه از 

آمد  بیرون  بشر  حقوق  شورای  از  ترامپ  دوران  در  آمریکا  کشور 
و حاال دوباره دارد برمی گردد. دلیل عمده ایران برای نپیوستن 
زیر  بیشتر  آن  در  عضویت  با  که  است  این  کنوانسیون  این  به 
و  می شود  بازرس  کردن  قبول  به  مجبور  و  می گیرد  قرار  ذره بین 

که قوانینش را منطبق با قوانین بین المللی بکند.  باید 
این  عضویت  نپذیرفتن  برای  ایران  عمده  دالیل  از  یکی 
کنوانسیون مجازات های حدود و قصاص است. برای مثال در 
گر فردی چهار بار شرب خمر بکند مجازاتش اعدام  این قوانین ا

است و مجازات دزدی قطع دست و پا است. 
که  است  مجبور  کنوانسیون  این  در  عضویت  با  ایران 
این که  به  توجه  با  که  بر دارد  را  و قصاص  مجازات های حدود 
یشه در شرع دارد نمی تواند و نمی خواهد آن ها  این مجازات ها ر

را بر دارد.      

کارهای حقوقی مهمی  کنون چه  در نفی و اعتراض به شکنجه تا
انجام شده است؟ 

که  گفته شده  که در آن  کرد  می توان به حقوق شهروندی اشاره 
انجام  نباید  سر  پشت  از  بازجویی  شود،  بسته  نباید  چشم بند 
قوه قضاییه هم  از طرفی  تحقیر ممنوع است.  و  توهین  و  شود 
بخشنامه ها و دستورالعمل هایی داده است. از عمده ترین این 
کارها شاید بتوان به الیحه منع شکنجه مجلس شورای اسالمی 
به  از طرف شورای نگهبان  که  کرد  در شهریورماه ۱۳۸۲ اشاره 
دلیل مغایرت با شرع اسالم رد شد. اسم این ها را می توان »کار« 

گذاشت و باقی همه در قالب اعتراض بوده است.  

مثمر ثمر هم بوده؟ 
وجود  مجازی  فضای  و  بود  کم  جمعی  رسانه های  که  زمانی 
نداشت اعتراض ها به جایی نمی رسیدند، اما حاال اعتراض ها 
درواقع خودش یک اهرم بازدارنده است برای این که شکنجه ای 
این  که  شود  برمال  شد  انجام  که  گر  ا کم  دست  یا  نشود  انجام 
و فعال سیاسی  و فعالل مدنی  که وکیل  حرکت جمعی است 
بوده  هم  ثمر  مثمر  البته  که  دارند  نقش  آن  در  مدنی  جامعه  و 

است.

اتفاق افتاد که در شعبه پانزده به قاضی صلواتی گفتم که موکلم 
شکنجه شده است و این قاضی بدون رسیدگی به موضوع به 
گزارش دهد و این  گفت تا به اداره اطالعات  نماینده دادستان 
کاذیب شکایت کرد و خب این نتیجه  اداره علیه من برای نشر ا

اعتراض به شکنجه است.         

شکنجه متهمان معموال در چه دوره ای از محکومیت بیشتر شایع 
است و دلیل آن چیست؟

شکنجه برای گرفتن اقرار و محکومیت است؛ بنابراین از لحظه 
که شخص مورد شکنجه قرار بگیرد تا  دستگیری ممکن است 
که پرونده اش به دادگاه برود. وقتی به دادگاه برود در آنجا  زمانی 
کردند و تحویل قاضی  که از او درست  کارنامه سیاهی  متهم با 
داده اند مقابل قاضی می ایستد و حاال با این دستگاه قضایی 
اعترافات  این  که  بگوید  متهم  هرچه  انقالب  دادگاه  در  ما 
شکنجه  پس  نمی کنند؛  توجهی  است  بوده  شکنجه  تحت 
که در  گفتنی است  برای مدرک سازی است و اثبات جرم. اما 
مواردی حتی پس از دادن حکم هم شکنجه اتفاق افتاده. برای 
گرفتن حکم در  مثال در انتخابات سال ۱۳۸۸ یک  نفر پس از 
زندان نامه ای نوشت مبنی بر این که شکنجه شده است و این 
گرفته بود. پس از نوشتن  شخص تحت شکنجه بدی هم قرار 
که درواقع شکنجه  این نامه دوباره مورد ضرب وجرح قرار گرفت 
که از این  گفت  کردن او تنبیهی بوده و نه برای اقرار و می توان 

ابزار برای تنبیه هم استفاده می  کنند.  

با توجه به این که خودتان تجربه شکنجه شدن داشته اید، روایت 
چگونه  شما  شکنجه  و  چیست  حقوق دان  یک  عنوان  به  شما 

بوده است؟
که برای من اعمال شد از نوع شکنجه سفید بود.  شکنجه ای 
که پیشتر هم  سلول انفرادی، تحقیر، توهین و تهدید. همان طور 
گفتم شکنجه همیشه برای اقرار نیست و در بسیاری موارد برای 
که برای من هم مانند خیلی های دیگر  تحقیر و شکستن است 

اتفاق افتاد.    

که »اقرار تحت شکنجه اعتبار  در قوانین ایران به صراحت آمده 
شکنجه  اعمال  از  دادگستری  ضابطین  قصد  ندارد«،  حقوقی 

چیست و چرا به آن اصرار دارند؟
دو هدف کلی برای اعمال شکنجه وجود دارد که اولین آن برای 
دادگاه  در  این که  برای  است  دروغ  اقرار  گرفتن  و  مدرک سازی 
کرده. دیگری  اقرار  گناه  که خودش به انجام فالن  کنند  ثابت 
برای ارعاب فرد و جامعه است تا شخص پس از آزادی دیگر به 
گاهی شکنجه وجود  کار اقدام نکند. در اداره آ انجام دوباره آن 
از  کررات  به  حقیقت  در  است.  مطلع  آن  از  نیز  قاضی  و  دارد 
شکنجه جسمی برای بخش جرایم عمومی استفاده می شود اما 
برای مجرمین سیاسی سعی می کنند عالوه بر شکنجه جسمی 

کنند.  از شکنجه سفید هم استفاده 
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قانون  در  شکنجه  برای  قانونی  منع  اینکه  به  توجه  -با   
گزارش های  کیفری ایران وجود دارد، باز هم  اساسی و قوانین 
در  شکنجه  گسترده  رواج  از  بشری  حقوق   نهادهای  متعدد 
بازداشت گاه ها و زندان های ایران حکایت دارد. به نظر شما 
چرا قانون نتوانسته جلوی اعمال شکنجه را در ایران بگیرد؟

بحرینی: با دو معضل مواجه ایم. از یک طرف قوانین موجود در 
کارآمد هستند و منطبق با  ایران در خصوص شکنجه بسیار نا
استانداردهای بین المللی نیستند و از طرف دیگر عدم اجرای 
هم  قوانین  همین  گر  ا است.  موجود  معیوب  قوانین  همین 

رعایت می شد ما با پدیده شکنجه روبرو نبودیم.
که وجود دارد هرچند در اصل سی  قانونی  از نظر ضعف های 
از  کجا  هیچ  در  ولی  شده  ممنوع  اطالعات  کسب  هشتم،  و 
بدین  نیستیم  روبرو  شکنجه  از  دقیقی  تعریف  با  ایران  قوانین 
کار رفته ولی در  که اصطالح شکنجه در قانون اساسی به  معنی 

هیچ جای دیگری تعریف نشده است.
قانون  در  چه  که  کرد  اشاره  هم  موضوع  این  به  باید  عالوه  به 
اساسی و چه در سایر قوانین جاری در ایران، دائما از اصطالح 
کسب  یا  اقرار  گرفتن  قصد  به  بدنی  اذیت  و  آزار  یا  شکنجه 
بین المللی  قوانین  بر اساس  اشاره شده در حالی که  اطالعات 
کسب اطالعات  اعمال هرگونه رنج و درد شدید به فرد با هدف 
یا تنبیه، ارعاب، تهدید و یا تبعیض گذاری مصداق شکنجه 
آزار  به  فقط  ایران  قوانین  در  که  است  حالی  در  این  است. 
اعمال  اعتراف گیری  هدف  با  که  شده  اشاره  اذیت هایی  و 
افراد  که  اذیت هایی  و  آزار  از  دیگر  بسیاری  بنابراین  و  می شود 
گرفتن اعتراف ندارد  مثال در زندان با آن روبرو هستند و ربطی به 

عمال مدنظر قرار نمی گیرد.
که در قانون مجازات اسالمی مجددا به  مساله دیگر این است 
کراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت  که تحت ا مسأله هرگونه اقراری 
کرده و اینکه اینها فاقد  و آزار روحی یا جسمی أخذ شود اشاره 
ارزش و اعتبار است ولی در رابطه با مجازات شکنجه نیز هیچ 
جایی در قوانین ایران جرمی تحت عنوان شکنجه وجود ندارد.

حوزه  در  قوانینی  دولت ها  تمام  باید  بین المللی  قوانین  طبق 
از  یکی  عنوان  به  شکنجه  با  که  کنند  تبیین  و  تعریف  کیفری 
که در قانون مجازات  شدیدترین جرایم برخورد شود. در حالی 
که می تواند  رفتارهایی  از  نمونه هایی  به  ما فقط  ایران  اسالمی 
شده  جرم انگاری  که  یم  برمی خور باشد  شکنجه  مصداق 
است. برای نمونه در ماده ۵۷۸ مجازات اسالمی عنوان شده 

قضائی  غیر  یا  قضائی  مامورین  و  مستخدمین  از  یک  هر  که 
و  اذیت  را  او  کند  اقرار  به  مجبور  را  متهمی  اینکه  برای  دولتی 
آزار بدنی نماید،  عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد 
اینجا  در  می گردد.  محکوم  سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس  به 
تنها  و  نشده  استفاده  شکنجه  اصطالح  از  اصال  که  می بینیم 
اینجا  در  شکنجه  همچنین  دارد.  اشاره  بدنی  اذیت  و  آزار  به 
که  امحدود شده به مسأله اعتراف گیری و نه آزار و اذیت هایی 
با اهداف دیگری مثل تهدید و ارعاب می تواند صورت بگیرد و 
مهم تر از همه به بحث آزار و اذیت روحی اصال اشاره ای نشده 
که طبق قوانین بین المللی شکنجه  است. این در حالی است 
روانی هم می شود. مثل تهدید  و رنج شدید  شامل اعمال درد 
افراد به اعدام، تهدید آن ها به قتل، تهدید به قطع عضو یا آزار 
و مکررا  بگیرد  آزار صورت  پر  گر در شرایط  ا اذیت خانواده ها  و 
انفرادی،  در  نگهداری  و  بازجویی  جریان  در  مثال  شود  اعمال 

می تواند مصداق شکنجه باشد.

-بسیاری از محکومان، بر مبنای اعترافات اخذشده زیر فشار 
اعترافات چقدر وجاهت  این  و شکنجه محکوم می شوند. 
اعمال  شکنجه های  مساله  می توان  چگونه  و  دارند  قانونی 

کرد؟ شده را پی گیری 
قوانین  ضعف  به  برمی گردد  هم  باز  که  دیگر  مسأله  بحرینی: 
که با وجود اینکه در قانون مجازات اسالمی  موجود، این است 
و در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده اعترافاتی که تحت 
کراه و اجبار شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود،  ا
اسالمی  مجازات  قانون   ۱۶۹ ماده  در  و  اعتبارند  و  ارزش  فاقد 
که تحت آزار و اذیت های روحی  که اقرارهایی  همین بند آمده 
مکلف  دادگاه  و  اعتبارند  و  ارزش  فاقد  شوند  اخذ  جسمی  یا 
است از متهم تحقیق مجدد نماید، هیچ پروسه یا فرایندی با 
به  باید  این تحقیق  که  قانون تعریف نشده است  جزییات در 
که اقرار  کند  چه صورتی باشد و دادگاه دقیقا باید چطور بررسی 

گرفته است؟ تحت شکنجه صورت 
وقتی  خود  سلیقه  به  قضات  که  می بینیم  مواقع  بسیاری  در 
ادعا  فقط  می کند،  مطرح  را  شکنجه  اعمال  بحث  متهم، 
انجام  دستور  اینکه  بدون  نشده  ثابت  شکنجه  که  می کنند 
گفته متهم  که به  کند و به اقراری  هیچ گونه تحقیقاتی را صادر 
به  برمی گردد  این  استناد می کنند.  تحت شکنجه اخذ شده، 
شدن  مطرح  محض  نیست  مشخص  که  موجود  قانونی  خالء 

جواد عباسی توللی
در جامعه جهانی، جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهایی 
افغانستان  و  کستان  پا سومالی،  عربستان،  کنار  در  که  است 
ملل  سازمان  شکنجه  منع  کنوانسیون  پذیرش  از  همچنان 
کنون بیش از  خودداری می کند. از میان جامعه بین الملل، تا

کنوانسیون ملحق شده اند. کشور به این   ۱۶۰
گذشته اما همواره مدعی  مقامات حکومتی ایران در سال های 
اعمال  از  جلوگیری  برای  کشور  داخلی  قوانین  که  شده اند 
کفایت می کند. یکی از  شکنجه در بازداشت گاه ها و زندان ها 
کید این مقامات هم اصل ۳۸ قانون اساسی  مواد قانونی مورد تأ
گرفتن اقرار  است که به موجب این اصل: »هرگونه شکنجه برای 
کسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار  و یا 
یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد 
ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات 

می شود.«
سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   ۵۷۸ ماده  همچنین 
۱۳۷۵ نیز به عنوان ضمانت اجرایی اصل ۳۸ قانون اساسی در 

گرفته شده است. نظر 
مامورین  و  مستخدمین  از  یک  »هر  آمده:  قانونی  ماده  این  در 
قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار 
یا پرداخت  بر قصاص  آزار بدنی نماید عالوه  و  را اذیت  او  کند 
محکوم  سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس  به  مورد  حسب  دیه 

باشد  داده  دستور  خصوص  این  در  کسی  چنانچه  و  می گردد 
خواهد  محکوم  مذکور  حبس  مجازات  به  فقط  دستوردهنده 
کند مباشر مجازات  گر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت  شد و ا

قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.«
ماده  و  اصل  این  بر  را  انتقادهایی  اما  حقوق  علم  کارشناسان 
کارشناسان ماده ۵۷۸ قانون  قانونی وارد می دانند. به باور این 
این  در  اینکه  اول  دارد:  اساسی  ایراد  چند  اسالمی  مجازات 
اقرار«  گرفتن  بدنی متهم جهت  آزار  و  »اذیت  تنها  قانونی  ماده 
جرم انگاری شده و سایر مصادیق شکنجه در آن لحاظ نشده 
که در این قانون تمهیداتی برای  است. اشکال دوم این است 
به عنوان  »متهم«  علیه  بدنی  شکنجه  به کارگیری  از  جلوگیری 
که از او شکایت شده، پیش بینی شده است. در حالی  فردی 
برای  افراد  جایگاه  بر  کیدی  تأ اساسی  قانون   ۳۸ اصل  در  که 

مصون ماندن از شکنجه نشده است.
اعمال شکنجه  از  برای جلوگیری  قانونی  از خالءهای  گذشته 
امنیتی  نهادهای  فراقانونی  اقدامات  می رسد  به نظر  ایران،  در 
از اجرای همین قوانین نیم بند هم  و مراجع قضایی در امتناع 
و  بازداشت گاه ها  در  شکنجه  حاضر  حال  در  تا  شده  سبب 

زندان های ایران بدل به امری رایج شود.
حقوق ما برای بررسی بیشتر موضوع شکنجه در ایران، با طرح 
پژوهشگر  و  حقوق دان  بحرینی،  رها  سراغ  به  پرسش  چند 

سازمان عفو بین الملل رفته است.

شکنجه در ایران؛ قوانین ناکارآمد و 
نهادهای قانون گریز
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به  شکنجه  اثبات  بار  و  دارد  وظایفی  چه  دادگاه  شکنجه، 
اثبات  برای  را  فضا  آن  حتی  که  هرچند  می افتد.  متهم  دوش 
کردن متهم و وکیلش فراهم نمی کنند. در حالی که طبق قوانین 
مطرح  شکنجه  اعمال  بحث  اینکه  محض  به  بین المللی 
کنار  را  اظهارات  فورا  که  است  این  دادگاه  وظیفه  می شود، 
را  موثر  و  جامع  مستقل،  تحقیقات  انجام  دستور  و  گذاشته 
کند این اقرار  که باید ثابت  بدهد و این وظیفه دادستانی است 

کسب شده است. به صورت آزادانه و داوطلبانه 
کیفری هم  آیین دادرسی  قانون  با همین مشکالت در  مجددا 
کیفری مطرح  روبرو هستیم. در ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی 
گونه شک  که هیچ  کند  که باید دادگاه اطمینان حاصل  شده 
و شبهه    ای در اقرار وجود ندارد، اقرار صحیح است و به صورت 
آیین  قانون   ۳۵۹ ماده  در  که  آنطور  گر  ا و  شده  داده  اختیاری 
اقرار وجود داشته  تردید در صحت  گر  ا آمده،  کیفری  دادرسی 
و  ولی مجددا ساز  کند  به تحقیقات  باید شروع  باشد، دادگاه 

کار این تحقیقات در قانون تعریف نشده است.
مسأله اجرای قانون در ایران معضل اساسی و ساختاری است. 
شاهد  نه  نمی شود.  رعایت  نیز  نیم بند  قوانین  همین  حتی 
که مورد آزار و اذیت جسمی شده اند  تحقیقات درمورد افرادی 
و خاطیان به شش ماه تا سه سال زندان محکوم شوند، بوده ایم 
کافی  که دادگاه ها حتی به صورت سلیقه ای و نا و نه می بینیم 

نیز تحقیقاتی را انجام دهند.

کارآمد هم  نا قوانین  که حتی همین  که باعث می شود  دالیلی 
هر  در  باید  که  اجرایی  ضمانت های  به  می گردد  بر  شوند  اجرا 
نظام قضایی وجود داشته باشد تا از شکنجه جلوگیری شود. 
از مهم ترین این ضمانت ها دسترسی به وکیل در زمان بازجویی 
حضور  بدون  که  اظهاراتی  هرگونه  دانستن  بی اعتبار  و  است 
کسب شده است. چنین مواردی قرار  وکیل در زمان بازجویی 
بود در آیین دادرسی کیفری اخیر وجود داشته باشد که اظهاراتی 
فاقد  شود،  کسب  اصولش  و  کیفری  دارسی  آیین  برخالف  که 
کشیده شد.  اعتبار شود اما در مراحل آخر از متن قانون بیرون 
تا  گرفته  صورت  نفوذی  اعمال  که  می دهد  نشان  واقع  در  این 

بهبودی در این زمینه صورت نگیرد.
کیفری اعالم  از سوی دیگر، با وجود اینکه قانون آیین دادرسی 
کرده افراد در دوران تحقیقات، دسترسی به وکیل داشته باشند، 
که در مرحله  کم برای تمام پرونده ها این بوده  یه حا در عمل رو
می گوید  وکال  و  خانواده  به  وضوح  به  دادستانی  تحقیقات، 
متهم در آن مرحله حق دسترسی به وکیل ندارد و این به همراه 
نگهداری متهمین در انفرادی، قطع ارتباط آنها با جهان بیرون 
همگی  تحقیقات،  دوران  در  آن ها  کردن  المالقات  ممنوع  و 
آسیب پذیر  شکنجه  مقابل  در  افراد  که  می شود  این  باعث 

باشند.
شکنجه،  از  جلوگیری  برای  دیگر  مهم  اجرایی  ضمانت  یک 
نظر  زیر  که  رسمی  بازداشت گاه های  در  افراد  نگهداری 

نهادهای قضایی باشد و به طور مستقل و موثر و مرتب از آن ها 
مشخص  بازدید  یه  رو این  اما  ایران  در  بگیرد.  صورت  بازدید 
در  که  می رسد  نظر  به  می شود.  انجام  صورت  چه  به  نیست 
کنترل وزارت  که تحت  امنیتی  به اصطالح  بازداشت گاه های 
بازداشت گاه ها  این  بر  کلی  طور  به  هستند،  سپاه  و  اطالعات 
و  نمی گیرد  صورت  بازدیدی  هیچ گونه  و  دارند  مطلق  اختیار 
از  عمال  دادستانی  مقامات  می گیرد،  صورت  بازدیدی  هم  گر  ا
کامال به مجموعه شکنجه هایی  وظایف شان قصور می کنند و 
نظام یافته  و  گسترده  صورت  به  بازداشت گاه ها  این  در  که 

صورت می گیرد، بی توجه هستند.

-سال هاست که نهادهای مختلف بین المللی مانند شورای 
کنوانسیون  حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران می خواهند 
تحقیرآمیز  و  غیرانسانی  رفتارهای  و  شکنجه  منع  جهانی 
این  به  پیوستن  از  اسالمی  جمهوری  چرا  کند.  امضا  را 

کنوانسیون خودداری می کند؟
کنوانسیون منع شکنجه وظایف مشخصی را بر دوش  بحرینی: 
مقامات ایرانی می گذارد. مهم تر از همه اینکه باید شکنجه رابه 
اساس  بر  تعریف  واین  کند  تعریف  قانون  در  جرم  یک  عنوان 

کنوانسیون باشد. تعریف موجود در 
ایرانی  که مقامات  کنوانسیون منع شکنجه مجازات هایی  در 
به وضوح مصداق شکنجه هستند. مقامات  اعمال می کنند 

که  بپذیرند  عمال  باید  کنوانسیون  این  به  پیوستن  با  ایرانی 
که در  شالق، قطع عضو، سنگسار و مجازات های تحقیرآمیزی 
کنند و به آن ها  کردند را از قانون حذف  طی این دهه ها اعمال 

کنند. به عنوان شکنجه رسیدگی 
شورای  حقوق بشر  نشست های  در  همواره  که  دالیلی  از  یکی 
که آن ها  کرده، این است  سازمان ملل، ستاد حقوق بشر مطرح 

کنوانسیون نمی پیوندند. این تغییر را نمی پذیرند و بنابراین به 
ایران  اسالمی  جمهوری  هرچند  کنم،  اضافه  که  است  مهم 
و  تقریبا تمام مسائل  نپیوسته ولی  کنوانسیون منع شکنجه  به 
وظایف حقوقی در رابطه با منع شکنجه به دوش آن ها هست، 
عرفی  قوانینی  از  بخشی  یه  شکنجه  ممنوعیت  امروز  که  چرا
عضو  گر  ا کشورها  حتی  یعنی  است.  شده  تبدیل  بین المللی 
کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی 
نباشند، باز هم مجاز به اعمال شکنجه نیستند و این شامل 
شالق  مثل  انسانی  غیر  و  بی رحمانه  مجازات های  ممنوعیت 
می شود.  هم  عضو  قطع  و  کشیدن  صلیب  به  و  سنگسار  و 
از  می شود.  حکومت ها  همه  شامل  ملل  سازمان  عرفی  قوانین 
این جهت، مقامات جمهوری اسالمی زمانی که اقدام به صدور 
بدنی  انسانی  غیر  و  بی رحمانه  مجازات های  این  اجرای  و 
گر در حوزه  می کنند، در حال ارکتاب جرم شکنجه هستند و ا
قرار  جهانی  صالحیت  اصل  به  متعهد  کشورهای  جغرافیایی 

کیفری قرار بگیرند. بگیرند، می توانند تحت پیگرد 
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