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مقدمه
به موجب مادۀ  )8( 8کنوانسیون منع شکنجۀ  ،8311شکنجه عبارت است از :ایراد عمادی هار
گونه فعلی با درد یا رنج شدید فیزیکی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولات یاا
با تحریک ،یا اجازه یا سکوت او یا شخص دیگری که در سمت رسمی عمل می کناد ،باهمنظاور
اخی اطالعات یا اقرار شخص یا شخص ثالث ،مجازات وی بابت عملی کاه وی یاا شاخص ثالاث
مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است ،ارعاب یا اجبار او یا شخص ثالث یا به هر دلیلای کاه
مبتنی بر هر گونه تبعیو باشد .درد یا رنجی که صرفاً از مجازاتهای قانونی ناشی مایشاود یاا
جزء الینفک یا الزمۀ آنهاست ،از شمول این تعریف خارج است ( Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December
 .)1984: Art.1معاهاادات جهااانی و منطقااهای ،عاارب بااینالمللاای ،رویااۀ ق ااایی و اسااناد و

گزارشهای بینالمللی ،همگی بر ممنوعیت شکنجه تأکید دارند .اماروزه اتفااقنظار وجاود دارد
حق به رهایی از شکنجه ،قاعدۀ آمره محسوب میشود .جرم شکنجه نقو قواعد بنیادین حقوق
بشری چون منع شکنجه و کرامت انساانی محساوب مایشاود .همنناین ایان جارم براساا
کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو  8313و پروتکلهای الحاقی بدانها ،عنوان نقوهای جدی در نظر
گرفته شده است و در شرایطی مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشاود.
با اینکه حقوق بینالملل به ممنوعیت مطلق شکنجه حکم داده اسات ،اماا نگااهی باه عملکارد
برخی کشورها همنون آمریکا و اسرائیل در دهههای اخیر نشاان مایدهاد کاه آنهاا اقادام باه
ارتکاب گونۀ خاصی از شکنجه تحت عنوان «شکنجۀ پیشگیرانه» 8کردهاند .هدب مرتکباان ایان
عمل ،این است که با تحمیل درد یا رنج شدید فیزیکی یا روانی باه قرباانی ،اطالعااتی را از وی
بهمنظور جلوگیری از ایراد صدمه و آسیب به زندگی یک یاا چناد نفار بایگنااه کساب کنناد.
دولتهایی چون آمریکا در توجیه اقدام خود ،با استناد به مواردی چون دفاع از امنیات کشاور و
شهروندان و به بهانۀ جلاوگیری از حماالت تروریساتی احتماالی در آیناده و حفاظات از جاان
انسانهای بیگناه دیگر ،به شکنجۀ پیشگیرانه اقدام کردهاند و برای توجیه اقدام خاود ،از وجاود
حالت ضرورت و دفاع مشروع سخن گفتاهاناد .البتاه شاکنجۀ پیشاگیرانه در باازجویی کیفاری
نیروهای پلیس یک کشور از متهم نیز دارای سابقه است که رأی دادگااه منطقاهای فرانکفاورت
آلمان در ق یۀ «دشنر» 7در دسامبر  7551نمونۀ بارز در این خصوص است .با توجه به مطالب
میکور ،این سؤال اصلی مطرح می شود که با توجه به قواعد و مقررات حقاوق باینالملال بشار،
توسل به شکنجۀ پیشگیرانه با هدب ممانعات از وقاوع حماالت تروریساتی و حفاظات از جاان
انسانهای بیگناه ،توجیهپییر است؟ به منظور تبیین موضاوع ،ضامن بررسای عملکارد آلماان،
1. Preventive Torture
2. Daschner
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آمریکا و اسرائیل در توسل شکنجۀ پیشگیرانه ،رویکرد حقوق بین الملل بشر به مشاروعیت ایان
شیوه بررسی میشود.

توسل به شکنجۀ پیشگیرانه در عملکرد دولتها
با وجود ممنوعیت مطلق شکنجه در حقوق بینالملل ،همواره موارد متعادد ارتکااب ایان عمال
توسط دولتها گزارش شده است ،بهویژه اینکه از نزدیک به دو دهۀ اخیر جامعۀ بینالمللی شاهد
توسل به نوع خاصی از شکنجه با عنوان شکنجۀ پیشگیرانه توسط برخی دولتها از جمله آلمان،
آمریکا و اسرائیل بوده است که در ادامه بهاجمال عملکرد آنها در این زمینه بررسی میشود.

 .1آلمان
در سال  7551دادگاه منطقه ای فرانکفورت آلمان در ق یۀ «دشنر» رأی به محکومیت دو افسر
پلیس آلمان بابت شکنجۀ پیشگ یرانه در جریان بازجویی کیفری از شخص مظنون به آدمرباایی
داد .جریان از این قرار بود که شخصی به ناام «مگناو گاائفن» در  72ساتتامبر  7557پسار
یازده سالۀ یک مدیر ارشد بانکی را ربود و او را به قتال رسااند .وی جساد مقتاول را در اطاراب
دریاچه ای در نزدیکی فرانکفورت مخفی کرد و برای آزاد کاردن وی ،یاک میلیاون یاورو طلاب
نمود .گائفن سه روز بعد از این حادثه دستگیر شد و در طول بازجویی توسط پلایس ،اطالعااتی
در خصوص وضعیت سالمتی و محل نگهداری قربانی در اختیار پلیس قرار ناداد .سارانجام یاک
روز بعد از بازداشت ،شخصی به نام «ولفگانگ دشنر» که معاون رئیس پلایس فرانکفاورت باود،
دستور داد که بدون ایراد صدمه و تحت درمان پزشکی و اطالع قبلی به فرد کاه هادب پلایس،
حفظ زندگی پسر یازدهساله است ،به مظنون ،درد و رنج تحمیل کنند ( Daschner Wolfgang
 .)and E. Case, 2006: 862-863افسر پلیس دیگری که همراه دشنر بود ،متهم را تهدیاد کارد
که در صورت سکوت ،آن گونه دردی را به وی تحمیل خواهد کرد که نتوان به فراموشی ساترد.
در نهایت اطالعات کاملی از محل نگهداری قربانی از متهم اخای شاد .پاس از مادتی ،دادساتان
علیه هر دو نفر به اتهام اجبار ،و علیه دشنر بهتنهایی بابت دستور به افسار پلایس بارای اجباار
شخص ،اعالم جرم کرد .دادگاه در زمان رسایدگی اشاعار داشات کاه های تاوجیهی از ساوی
متهمان قابل پییرش نیست و این افراد نمی توانند برای رفع مسئولیت خود به «دفاع مشاروع»8
که شامل دفاع از دیگری هم میشود ،یا «ضرورت» 7استناد کنناد ( Daschner Wolfgang and
 .)E. Case, 2006: 863دادگاه دشانر و افسار پلایس را نااقو ماواد  )7( )8( 851 )8(8قاانون
1. Self-defense
2. Necessity
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اساسی آلمان و مادۀ « 9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» دانست و اطالعات اخیشاده را کاه در
نتیجۀ تهدید غیرقانونی بوده است ،فاقد اعتبار تلقی کرد .دادگاه همننین اشااره مایکناد کاه
براسا مواد قانونی میکور ،یک مقام یا مأمور دولتی مجاز به تهدید به ایراد درد و رناج نسابت
به هی فردی نیست ( .)Jessberger, 2005:1061محکومان این پرونده ،از رأی تقاضای استیناب
کردند ،البته دادگاه تجدیدنظر هم در  75دسامبر  7551بر تقصیر دو شخص میکور مهر تأییاد
زد و عمالً دشنر و افسر پلیس براسا مواد قانونی کد جزایی آلمان مقصر شناخته شدند.
نکتۀ جالب رأی میکور این است با اینکه دادگاه حکم به محکومیات خوانادگان داد ،اماا در
نهایت با استناد به شرایط مخففۀ مجازات ،آنها را صرفاً محکوم به پرداخات جازای نقادی کارد.
دادگاه برای رهاندن محکومان از مجازات حبس طبق قوانین ،انگیزه و هدب نوعدوساتانۀ آن دو
نفر ،رفتار تحریک کنندۀ مظنون در طی بازجویی که موجب شده بود افساران پلایس باا ف اای
پرتنش و توأم به فشار روانی روبهرو شوند .همننین نتایج جرائم متهماان و جلاب توجاه افکاار
عمومی به این حادثه را مورد توجه ،تأمل و ارزیابی قرار داد (.) Jessberger, 2005: 1064-1065
نکات مهمی از این رأی قابل برداشت است؛ نخست اینکه با توجه به مواد قانونی که دادگاه بدانها
استناد کرده ،مشخص می شود که آننه مبنای تصمیمگیری دادگااه قارار گرفتاه اسات ،قاعادۀ
بنیادین لزوم احترام به کرامت انسانی است؛ دوم اینکه ،شدت ابزارهای بهکارگرفتهشاده توساط
پلیس برای اجبار فرد ،چندان در تصمیم دادگاه مؤثر نبوده است .سومین نکته ،اینکه دادگاه در
توصیف وضعیت بهوجودآمده از اصطالح شکنجه در رأی خود استفاده نکرده است .بهنظر میرسد
با توجه به مادۀ  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اینکه این ماده در کنار شکنجه ،از ممنوعیت
رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرکننده نیز سخن میگوید ،دادگاه بیشتر این نوع رفتاار را در
نظر گرفته است ،هرچند دادگاه نه صراحتاً و نه تلویحاً به این مسئله اشاره نکرده است.

 .2آمریکا
برخالب وضعیت آلمان ،مو ضوع شکنجۀ پیشگیرانه در عملکرد آمریکا را باید در مسئلۀ شاکنجۀ
مظنونان به اعمال تروریستی از سوی نهادهای امنیتی این کشور جست وجو کرد کاه در دولات
بوش با اتکا بر تعریف محدود و تفسیر خاص این شیوه از شکنجه ،بهصاورت متعادد در عاراق و
افغانستان بهوقوع پیوسته است .پرسش اساسی ایان اسات کاه آیاا مایتاوان در ماوارد تهدیاد
مستقیم و فوری شهروندان یا منافع ملی یک کشور ،اقدام به شکنجۀ افراد برای اخای اطالعاات
کرد؟ بهعبارت دیگر ،آیا می توان با هدب حفظ جان شاهروندان و مناافع ملای یاا جلاوگیری از
حمالت احتمالی تروریستی در آینده ،اقدام به شکنجۀ افاراد کارد؟ شاواهد زیاادی وجاود دارد
مبنی بر اینکه شکنجه در حال حاضر بهعنوان یک ابزار و سازوکار ویژه در مبارزۀ جهاانی علیاه
تروریسم محسوب میشود ( .)Human Rights Watch, 2004: 8گزارش ساال  7551گزارشاگر
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ویژۀ سازمان ملل در مورد شکنجه ،به برخی از روشهای مورد اساتفاده بارای باهدسات آوردن
اطالعات از مظنوناان باه تروریسام اشااره مایکناد؛ ماوارد برجساتهای چاون نگهاداری افاراد
بازداشت شده در شرایط جانکاه و دردآور ،محروم ساختن آنها از خواب و نور (روشنایی) به مدت
بسیار طوالنی ،قرار دادن آنها در معرض شدیدترین حرارت و گرما ،سرما ،صدا و نور ،اساتفاده از
چهرهپوش ،محرومیت از لبا  ،برهنه کردن و تهدید آنهاا باا ساگهاا ( UN Doc. A/59/324,
 .)2004: para.17در خصوص موضوع جنگ با تروریسم که بیش از یک دهه از زماان طارح آن
میگیرد ،برخی آژانسها یا سازمانهای اجرایی آمریکا (در چارچوب قاوۀ مجریاه) تحات فشاار
اقدام به اخی اطالعات از افراد بهمنظور حمایت شهروندان کشورشان کردهاند .در ایان خصاوص،
استفاده از این اطالعات توسط این سازمانها که از طریاق اعماال شاکنجه یاا دیگار رفتارهاای
خشونتآمیز بهدست آمده ،توسط برخی حکومتها ماورد اغمااض قارار گرفتاه اسات و برخای
دولتها نیز بیان کردهاند که این سازمانهای متعلق به آنها اطالعات و مدارک باهدساتآماده را
در اوضاع و احوال استثنایی بهمنظور ت مین اثرشان در اختیار یکادیگر قارار مایدهناد ( UN
 .)Doc. A/HRC/25/60, 2014: para.37پاس از حادثاۀ  88ساتتامبر  ،7558آمریکاا تصامیم
گرفت که اقدامات وسیعی را علیه تروریسم در دنیا آغاز کند .این کشور باا طارح ادعاای جناگ
علیه تروریسم ،بدون توجه به معیارهای بینالمللی و افکار عمومی ملتها و نظر سایر دولاتهاا،
حمله بر هر نقطه از جهان را که تصور میکند تروریسم در آنجا ساازماندهی شاده اسات ،حاق
مسلم خود میداند .در این زمینه ،این کشور به افغانساتان و عاراق حملاه کارد .تاالش دولات
آمریکا برای تفسیر خارج از عرب و مقررات حقوق بینالملل در ارتباط با شاکنجۀ مظنوناان باه
فعالیتهای تروریستی بهویژه پس از حادثۀ  88ستتامبر ،مسائل پینیدۀ حقاوقی در ارتبااط باا
عملکرد این کشور در سطح بینالمللی بهوجاود آورد .در واقاع قصاد آمریکاا ،باازتعریف قواعاد
حقوقی برای توجیه قانونی و صدور مجوز استفاده از ابزارهای غیرقانونی در باازجویی از کساانی
بود که به اتهام اقدامات تروریستی در بازداشت این دولت قرار داشتند.
تعریف و تفسیری که یکی از ق ات ملی آمریکا از شکنجه و تکنیکهای بازجویی از متهمان
و مظنونان در زمان دولت بوش ارائاه داد ،نکاات مهمای را در باردارد .براساا دیادگاه قاضای
«بایبی» ،آسیب فیزیکی مدنظر در شکنجه باید بهنحوی باشد که نتاایج و آثاار شادیدی چاون
نقص ع و یا مرگ را در پی داشته باشد .صدمۀ روحی نیز برای اینکه شاکنجه محساوب شاود،
الزم است که بهنحوی فرد را از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل کند که آثار آن ماهها و حتای
سالها ادامه یابد .وی همننین برخی تکنیکهای بازجویی مانند غرق کردن مصانوعی یاا قارار
دادن فرد زندانی در محلی که حشرات وجود دارناد ،باا هادب باه وحشات اناداختن فارد را در
انطباق با حقوق بینالملل دانست و تالش کرد که استفاده از این روشها توسط سازمان سایا را
مجاز بداند (صالحی .)873-895 :8937 ،براسا این نظرها بود که باهتادریج ابزارهاای ماورد
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استفاده برای گرفتن اطالعات از مظنونان به اقدامات تروریستی در رویۀ دولت آمریکا گساترش
یافت (صالحی )873-895 :8937 ،که به برخی از آنها اشااره شاد .در یادداشات باایبی کاه در
تاریخ  7557به وکیل کاخ سفید تسلیم شد و طی آن از شیوههای بازجویی منعنشاده براساا
کنوانسیون  8311منع شکنجه سخن گفته شده ،آماده اسات کاه در ماواردی کاه اساتفاده از
شکنجه برای اخی اطالعات بهمنظور پیشگیری از تهدید مستقیم و فاوری نسابت باه آمریکاا و
شهروندان آن ،ضروری تشخیص داده شود ،می توان مسئولیت کیفری چنین رفتاری را با توسل
به اصول دفاعی حقوق کیفری شامل توجیه و دفاع مشروع ساقط کارد .در ایان یادداشات ادعاا
شده است که قابل پاییرش باودن چناین دفااعی باه شارایطی بساتگی دارد کاه باازجویی در
چارچوب آنها انجام گرفته باشد .در حالتی که بهنظر برسد حملۀ تروریستی بسیار محتمل است،
اما سرویس های اطالعاتی و نیروهای مسلح آمریکا قادر به پیشگیری از آن بدون کسب اطالعات
از طریق بازجویی از فردی خاص نباشند ،در آن صورت ،احتمال ضروری باودن چناین رفتااری
بیشتر خواهد شد (.)Kaufman, 2008: 93-94

 .3اسرائیل
سیستم ق ایی اسرائیل بهکارگ یری شکنجه را ابازاری مشاروع بارای گارفتن اعتاراب و کساب
اطالعات از مظنونان در طول مدت بازجویی ها مجاز میداند و بر همین اسا هم بوده است که
در موارد متعددی ،بسیاری از فلسطینیان تحت شکنجههای نظاممندی قرار میگیرند که اغلاب
آسیبهای روانی و فیزیکی موقتی ،دائمی و حتی مرگ این افاراد را در پای دارد .اسارائیل نیاز
مشابه دولت آمریکا ،به بهانۀ مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت شهروندان ،این اقدامات را مجااز
اعالم است .برخی ضمن اشاره به سابقۀ شکنجه در اسرائیل بیان میدارند که این کشاور هرگاز
عبارت شکنجه را برای روشهایی که در بازجوییهای خود استفاده میکند ،بهکار نمایبارد .در
واقع این کشور ،تنها کشوری است که در آن ،مجوز قانونی برای بادرفتاری باا زنادانیان هنگاام
بااازجویی وجااود دارد (شاافیعینیااا .)819-811 :8911 ،در اساارائیل ،مقامااات ایاان کشااور،
شکنجههای جسمی افراد بازداشتشده برای گرفتن اقرار در خصوص حمالتی را که ممکن است
در آینده رخ دهد ،مجاز اعالم کرده اند .دیوان عالی عدالت اسرائیل در رأی  8331خود در ق یۀ
«کمیتۀ عمومی ضد شکنجه و دیگران علیه دولت اسرائیل» که در ارتباط با استفاده از شاکنجۀ
پیشگیرانه در مبارزه با تروریسم است ،نیز بهکارگیری هر روشای باهویاژه اقادام باه شاکنجه و
بازجوییهای توأم با خشونت جهت دفاع از امنیت کشور را مشروع و مجاز ندانسته است .بررسی
این ق یه نشان میدهد که موضوع تهدید به استفاده از زور و اجبار در باازجویی و تحمیال درد
یا رنج روانی یا فیزیکی بر یاک شاخص باه منظاور کساب اطالعاات ،فراتار از کشاور آمریکاا و
سناریوهای مقابله با تروریسم است (.)Gur-Arye & Jessberger, 2011: 235
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در خصوص ق یۀ میکور ،در سال  8312پس از آنکه افکار عمومی دریافتناد کاه نیروهاای
امنیت عمومی اسرائیل هنگام بازجویی از فلسطینیانی که مظنون به اقدامات تروریستی خصمانه
بودند ،اقدام به بهکارگیری زور و اجبار کردهاند ،یک کمیسایون تحقیاق بارای بررسای موضاوع
تشکیل شد ( .)Gur-Arye & Jessberger, 2011: 235براسا دیادگاه کمیسایون ،اساتفاده از
حداقل زور توسط این نیروها در زمان بازجویی به موجاب دفااع ضارورت کاه براساا حقاوق
کیفری مقرر شده است ،قابل پییرش تلقای شاد (& .)Jessberger, 2011: 236 Gur-Aryeایان
نتیجه گیری کمیسیون بر دو فرض کلیدی استوار بود :در موردی که بهدلیل لجبازی و پافشاری
فرد بر ندادن اطالعات و تر وی از این امر که افشای اطالعاات موجاب ایاراد آسایب باه او و
سازمان مربوطه اش خواهد شد ،هی راهی برای کسب اطالعات وجود نادارد ،اساتفاده از زور در
زمان بازجویی از مظنونان به اقدامات تروریستی ،آخرین شیوه برای دستیابی به اطالعات مرتبط
با تروریستها و خنثی کردن این اقدامات در آینده است .فارض دوم مبتنای بار تعاادل مناافع
است .در این حالت ،کرامت انسانی مظنون نادیده گرفته شده است .در خصوص فارض نخسات،
کمیسیون به این نکته اشاره می کند که عامل و معیار قطعی و بسیار مهم ،عنصر زماان نیسات.
اما در عوض حقیقت این است که هی راهکار دیگری برای غلباه بار اکاراه مظناون نسابت باه
افشای اطالعات وجود ندارد؛ درحالیکه هنوز آنهاا (گاروههاا یاا ساازمان تروریساتی) مشاغول
برنامهریزی و طرحریزی بارای انجاام اقادام تروریساتی هساتند (Jessberger, 2011: 236-237
&  .)Gur-Aryکمیسیون در گزارش خود ،خطمشیای را برای بازجویی نیروهای امنیت عمومی
اسرائیل تنظیم و پیشنهاد میکند.
محققان زیادی زبان به انتقاد از گزارش کمیسیون گشودند و بیان داشتند که ضاروری باود
که کمیسیون بهجای توجه به مظنونان و شیوههای گرفتن اقرار از آنها ،بر تنظیم استراتژی کلی
در زمینۀ نبرد با تروریسم و شیوه های جایگزین برای کسب اطالعات تمرکز میکرد .کمیسایون
باید حداقل به ممنوعیت استفاده از اطالعات بهدستآمده در نتیجه بهکارگیری روشهای زور و
اجبار در رسیدگیهای کیفری اشاره مای کارد .محققاان ایان دیادگاه کمیسایون را کاه حالات
ضرورت نمیتواند بهعنوان یک دفاع ،قابل استناد باشد ،ماورد انتقااد قارار دادناد ( & Gur-Ary
 .)Jessberger, 2011: 237-238در پی انتشار گزارش کمیسیون ،چندین دادخواست نزد دیاوان
عالی عدالت اسرائیل مطرح شاد کاه طای آنهاا ،مبناای قاانونی باودن و مشاروعیت روشهاای
بازجویی پیشنهادشده توساط کمیسایون باه چاالش کشایده شاده باود .دیاوان اگرچاه ابتادا
دادخواستها را رد کرد ،سرانجام در سال  8333رأی خود را در این خصوص صادر کارد .بناابر
استدالل دیوان ،روشهای مورد استفاده توساط نیروهاای امنیات عماومی اسارائیل غیرقاانونی
بودند .دیوان در جهت نادرست خواندن یافتاههاای کمیسایون ،ساه منطاق و فارض را مطارح
ساخت :نخست اینکه اختیار و قادرت نیروهاای مایکور بارای باازجویی از مظنوناان باه عمال
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تروریستی ،مشابه اختیار و قدرت نیروهای پلیس معمولی است .بازجوییای که باهدنباال خاود،
تحمیل درد یا رنج به مظنون را موجب می شود ،باید عادالنه و معقول باشد ،درحالیکه در مورد
عملکرد این نیروها ،چنین امری صدق نمیکند .روشهای بازجویی بهکارگرفتهشده در چارچوب
اختیار عمومی و کلی مربوط باه باازجویی نیسات و آنهاا کرامات انساانی و تمامیات جسامانی
مظنونان فلسطینی را نقو کرده اند .منطاق دوم دیاوان ایان باود کاه در خصاوص مشاروعیت
استفادۀ زور در بازجویی ،باید مقام قانونگیاری مشخصی تصمیمگیری کند .اعطای اختیار به این
نیروها برای بازجویی از مظنونان به عمل تروریستی و در نتیجه ،نقو کرامت انساانی ،ساؤاالت
متعدد سیاسی ،اخالقی ،حقوقی و امنیتی را مطرح میسازد که مقام میکور باید باه آنهاا پاساخ
دهد (.)HCJ, 1999: paras. 2, 24, 27, 33, 35-37

امکانسنجی مشروعیت شکنجۀ پیشگیرانه
در این قسمت نخست ،امکان استناد به حاالت دفاع مشروع و ضرورت ،جهت رفاع مسائولیت از
مرتکبان شکنجۀ پیشگیرانه بررسی می شود و در قسمت دوم ،به تبیین مشروعیت این شایوه از
شکنجۀ پیشگیرانه از منظر قواعد بنیادین حقوق بشر پرداخته میشود.

 .1شکنجۀ پیشگیرانه :دفاع مشروع و ضرورت
در این قسمت ،نخست مشروعیت شکنجۀ پیشگیرانه در انطباق باا دفااع مشاروع و ضارورت در
چارچوب حقوق کیفری ،و در ادامه در چارچوب مسئولیت بینالمللی دولات بررسای مایشاود.
سؤال اساسی در این قسمت ،این است که آیا نمایندۀ دولت (مأمور دولتی یا افارادی کاه دارای
در سمت رسمی عمل می کنند) که شکنجه را نسبت به یک مظنون ،با هدب ممانعات از مارگ
یک یا بیش از یک شخص قربانی اعمال میکند ،میتواند مبتنی بر یک سری دالیل ،خاود را از
مسئولیت کیفری به موجب حقوق داخلی و همننین حقوق بین الملل معاب ساازد؟ باهعباارت
دیگر ،آیا دستاویزی وجود دارد که متهمان به شکنجۀ پیشاگیرانه در ق اایای مشاابه آنناه در
آلمان به وقوع پیوست ،همننین در خصوص شکنجۀ مظنونان به فعالیتهای تروریستی با هدب
جلوگیری از انجام اینگونه حمالت در آینده و حفظ زندگی افراد بیگناه ،بتوانند با استناد بدان،
خود را از مسئولیت برهانند؟ در پاسخ به این پرسش ،معموالً از دو موضوع دفاع مشروع و حالت
ضرورت سخن گفته شده است .دفاع مشروع بهعنوان یکی از علل موجهۀ جرم به معناای دفااع
ضروری برای جلوگیری از حملۀ قریبالوقوع و غیرقانونی به خود یا شاخص دیگاری اسات و در
جایی پدید میآید که بهجز ارتکاب جرم راه دیگری برای دفع خطر ممکان نباشاد .باه موجاب
مادۀ  801قانون مجازات اسالمی« :هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس ،عرض ،ناامو  ،ماال یاا
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آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع باا رعایات مراحال
دفاع ،مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود ،در صورت اجتماع شرایط زیار
مجازات نمیشود :الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضارورت داشاته باشاد؛ ب) دفااع
مستند به قرائن معقول یا خوب عقالیی باشد؛ ج) خطر و تجاوز بهسبب اقدام آگاهاناه یاا تجااوز
خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛ د) توسل به قوای دولتی بادون فاوت وقات عماالً
ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشاود» (قاانون مجاازات اساالمی،
 :8937مادۀ  .)801در روابط بین دولت ها نیز دفاع مشروع ،یکی از معاذیر رافع وصف متخلفاناۀ
عمل است .براسا مادۀ  78طرح مسئولیت بینالمللی دولتها« :اگر عمل دولت ،اقدام قاانونی
دفاع مشروع طبق منشور ملل متحد باشد ،وصف متخلفانۀ آن زائل میگاردد» ( International
 .)Law Commission, 2001: Art.21در نظامهای حقوقی از ضرورت نیز بهعنوان یکی دیگار از
علل موجهۀ جرم نام میبرند که براسا آن ،عمل مجرمانه در صورتی توجیه میشود که توسط
شخصی که با خطر قریبالوقوع نسبت به یک منفعت قانونی حمایتشاده روباهرو شاده اسات،
صورت گیرد .چنین منفعتی مثالً میتواند زندگی یا اع ای بدن شخص باشد؛ البته درصورتیکه
نتوان به گونۀ دیگری از این خطر جلوگیری کرد .دولتها نیز میتوانند در روابط میان خود ،باه
ضرورت بهعنوان یکی دیگر از معاذیر رافع وصف متخلفانۀ عمل استناد کنند .دولت در جایی که
عمل متخلفانه تنها راه برای حفاظت از منافع اساسیاش در برابر خطری جادی و قریابالوقاوع
باشااد ،ماایتوانااد باارای توجیااه عماال خااود بااه ضاارورت اسااتناد کنااد ( International Law
.)Commission, 2001: Art.25
حال پس از مشخص شدن تعریف دفاع مشروع و ضرورت باید گفات کاه در ق ایۀ دشانر،
دادگاه دریافت که عمل ارتکابی نمی توانست براسا قانون پلیس باشاد ،چراکاه براساا ایان
قانون ،تهدید به اعمال درد با هدب کسب اطالعات ،به صاراحت ممناوع شاده اسات .همنناین
دادگاه ابراز داشت که با توجه به حقوق کیفری آلمان ،در این ق یه به دو دلیل ،شارایط خااص
دفاع مشروع و توجیه ضرورت وجود نداشت :نخست اینکه تهدید به اساتفاده از زور ،تنهاا و ناه
حداقل سازوکار در رسیدگیها و بازجوییهای پلیس است .در ایان ق ایه ،پلایس مایتوانسات
ال اینکاه مظناون را باا بارادر یاا خاود فارد گروگاان مواجاه
اقدامات دیگری را انجام دهد .ماث ً
می ساخت .بنابراین ارکان یا عناصر دفاع مشروع و ضرورت کامل نشده بود؛ دوم ،اینکه تهدید به
بهکارگیری زور ،کرامت انسانی را آنگونه که در قانون اساسی آلمان و حقاوق باینالملال مقارر
شده است ،نقو کارده اسات ( .)Jessberger, 2005: 1064-1065در یاک ارزیاابی از ایان رأی،
می توان گفت که دادگاه در نتیجه گیری خود به همان سمتی سوق پیدا کرده که واقعیت حقوق
بین الملل است .در واقع اعمال افسران پلیس در راستای دفاع مشروع نبود .همننین چون شیوۀ
متناسب و مقت ی برای دفع خطر استفاده نشده است ،دفاع ضرورت قابل قبول نیسات .دادگااه
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تالش کرد که میان دو منفعت ،تعادل برقرار کند؛ از یک سو منفعت ناشی از ممنوعیات مطلاق
شکنجه در حقوق بین الملل ،و از سوی دیگر ،منفعت ناشی از اینکه شکنجه حاداقل باهصاورت
ذهنی و نه در عمل ،می توانست آخرین راهکار پلیس برای حل موضوع تلقی شود .دیاوان عاالی
عدالت اسرائیل نیز در ق یه ای که پیش از این اشاره شد ،از دفاع ضرورت سخن گفت و تعریاف
و تفسیر م یق تری از آن ،در مقایسه با کمیسیون تحقیق ارائه داد .باه بااور ایان دیاوان ،دفااع
ضرورت نمیتواند بهعنوان یک منبع اختیار و قدرت تلقی شود؛ بهنحوی که به این نیروها اجاازه
بدهد که از شیوههای فیزیکی در طی بازجویی بهره ببرند .)HCJ, 1999: paras. 17, 34-36, 40
در پاسخ به این پرسش که آیا در حقوق بینالملل مجوزی برای شکنجۀ پیشگیرانه ،بهطاور
خاص در زمانی بازجویی از مظنونان به اقدامات تروریستی وجاود دارد یاا خیار؟ برخای هماان
نظری را دادهاند که دادگاه فرانکفورت در رأی خود بدان اشاره کرده است ،بدینصورت که اظهار
داشتهاند که دفاع ضرورت هرگز نمیتواند این شیوه از شکنجه را توجیه کند ،اما بهعنوان یکای
از شرایط مخففۀ مجازات قابل استناد است .بیان شده است که دفاع ضرورت به دو دلیال قابال
استناد نیست .8 :شخص قربانی شکنجه یا بیگناه فرض نمیشود یا حداقل ایانگوناه نیسات؛ و
 .7مهمتر اینکه ،شکنجه ضرورتاً از خطر قریب الوقاوع بارای زنادگی افاراد بایگنااه جلاوگیری
نمیکند ،زیرا کسانی که مظنون به انجام فعالیتهای تروریستیاند ،ممکان اسات اطالعااتی در
اختیار نداشته باشند یا سکوت اختیاار کنناد ( .)Jessberger, 2005: 1067در مجماوع باهنظار
میرسد که پیششرط های تحقق دفاع مشروع و ضرورت در شکنجۀ پیشاگیرانه وجاود ندارناد؛
همننان که کمیتۀ حقوق بشر نیاز در ساال  7559باهصاراحت اساتناد باه حالات ضارورت را
بهعنوان یک توجیه برای اِعماال شاکنجه ممناوع کارده اسات ( UN Doc. CAT/C/CR/30/6,
) .)2003: Para. 5 (bهمننین اگرچه طباق ماواد  71 78و « 70پایشناویس ماواد راجاع باه
مسئولیت بینالمللی دولتها برای اعمال متخلفانۀ بینالمللی» مصوب  7558کمیسیون حقاوق
بین الملل ،دفاع مشروع ،اضطرار و ضرورت بهعنوان موجبات رافع وصف متخلفانۀ عمل شاناخته
میشوند ،مادۀ  71همین سند استناد را تا جایی امکانپییر میداناد کاه باا نقاو قاعادۀ آماره
مواجه نشده باشیم .نظر به اینکه ممنوعیت شکنجۀ پیشگیرانه ،یک قاعدۀ آمره و بنیادین حقوق
بین الملل است و تخلف از آن در هی شرایطی توجیهپاییر نیسات ،بناابراین در پرتاو ماادۀ 71
دولتها نمیتوانند با استناد به مواد  71 ،78و  70از خود رفاع مسائولیت کنناد .باا توجاه باه
مطالب میکور مشخص میشود که نتایج ارزیابی انطباق مشروعیت شکنجۀ پیشاگیرانه باا دفااع
مشروع و ضرورت ،در هر دو حوزۀ حقوق کیفری و مسئولیت بینالمللی دولتها ،نتیجۀ یکسانی
دارد .در مجموع برای مقابله با مظنونان به حمالت تروریستی ،اقدامات جایگزین شکنجه وجاود
دارد .بهعالوه حتی در مواردی که شرایط خاص اقت ا دارد که این نوع شکنجه بهعنوان آخارین
راه چاره استفاده شود ،باز قاعدۀ احترام به کرامت انسانی مانع میشود .ازاینرو شاکنجه را بایاد
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در همۀ اوضاع و احوال ،اقدامی دانست که تناسبی با خطر بهوجودآمده ندارد .اما این نکته را نیز
نباید به فراموشی سترد که در ق ایایی مشابه ق یۀ دشنر ،بسته باه شارایط و اثباات وضاعیتی
چون انگیزۀ نوعدوستانۀ عامالن شکنجه ،میتوان از تخفیف مجازات سخن گفت .گزارشگر ویاژۀ
سازمان ملل در مورد شکنجه نیز در گزارش  8ستتامبر  7551خود ،استناد به حالت ضارورت و
دفاع مشروع برای توجیه شکنجۀ مظنونان به انجام فعالیتهای تروریستی و بهعنوان یاک ابازار
رافع مسئولیت کیفری مقامات متهم به ارتکاب یا تحریک به ارتکاب شاکنجه چناین افارادی را
غیرقابل پییرش دانسته است (.)UN Doc. A/59/324, 2004: para.14
نظر به آننه بیان شد ،این نکته شایان توجه است که اساسنامۀ دیاوان باینالمللای کیفاری
بهنوعی راهحلی را برای حل تعارض میان لزوم احترام به کرامات انساانی باهعناوان یاک قاعادۀ
بنیادین حقوق بین الملل و امکان استناد به موجباات رافاع مسائولیت کیفاری باهویاژه حالات
ضرورت و دفاع مشروع ارائه میدهد .بند  9مادۀ  78اساسنامه مقرر میدارد« :تطبیاق و تفسایر
حقوقی که در این ماده پیش بینی شاده اسات ،نبایاد متنااقو باا حقاوق بشار شاناختهشادۀ
باینالمللای باشادRome Statute of the International Criminal Court, 1998: Art. 21 ( »...
) .)(3همانگونهکه از متن ماده برمیآید ،حقوق بینالملل بشر بار دیگار قواعاد و مقاررات ایان
اساسنامه اولویت داده شده است .این ماده نشان میدهد که کلیۀ قواعد این اساسانامه از جملاه
مادۀ  78باید در پرتو قواعد حقوق بشر تفسیر شوند .چنین ترجیحای در اساسانامه قابال دفااع
است .مهمترین دلیل این سخن نیز ،جایگاهی است که حقوق بشر در حقوق بینالملال معاصار
پیدا کرده است؛ بسیاری از قواعد حقوق بشری در نظام سلسلهمراتب و ارزشی به جایگاه قواعاد
آمره رسیدهاند .مصونیت مقامات دولتی که زمانی مطلق محسوب میشد ،در حال حاضر با توجه
به صراحت اساسنامۀ دیوان ،در جنایات عظیم بینالمللی قابل استناد نیست و این تنها از رسوخ
و برتری مقررات حقوق بشر در تمامی عرصههای حقوق بینالملال باهویاژه حقاوق باینالملال
کیفری حکایت دارد .در واقاع در چاارچوب روناد انساانی شادن حقاوق باینالملال ،باازیگران
بین المللی در روابط میان خود به مالحظات انسانی توجاه ویاژه ای دارناد .روناد انساانی شادن
حقوق بین الملل تحت تأثیر جدی حقوق بشر ،موجب شده است که در حوزههاای مختلاف ،باه
فرد انسانی توجه بیشتری شود و اینکه حیثیت و کرامت انساانی باهعناوان ارزش برتار ،پایاه و
اسا تمامی قواعد حقوق بین الملل قرار گیرد .توساعۀ نه ات عظایم حقاوق بشاری ،در بعاد
هنجاری به ارائۀ نسل های مختلاف حقاوق بشار ،تادوین اساناد متعادد حقاوق بشاری و ارائاۀ
نظریه هایی چون حکمرانی مطلوب ،امنیت انسانی و مسئولیت حمایت منجر شده است .در بعاد
ساختاری هم شاهد تأسیس نهادهای حقوق بشری مختلف در ساطح جهاان هساتیم (شاریفی
طراز کوهی .)782 :8931 ،با توجه به مطالب مزبور ،باید گفات کاه در واقاع ممنوعیات مطلاق
شکنجه ،از نتایج مهم روند انسانی شدن حقوق بینالملل و تقویت بستر امنیت انسانی محساوب
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می شود و چالش میان منع مطلق شکنجه به موجب حقوق بینالملل بشار و امکاان اساتناد باه
مواردی چون حالت ضرورت برای رفع مسئولیت به موجب حقوق بینالملل کیفاری را بایاد باه
نفع حقوق بشر حل کرد .مسئولیتی که حقوق بینالملل کیفری بارای شاکنجه در نظار گرفتاه
است ،نمیتواند براسا این واقعیت که شکنجۀ قربانی بهمنظاور حفاظ زنادگی افاراد بایگنااه
صورت گرفته است ،رفع شود ( .)Jessberger, 2005: 1059

 .2شکنجۀ پیشگیرانه و قواعد بنیادین حقوق بشر
در این قسمت ،مشروعیت شکنجۀ پیشگیرانه از منظر دو قاعدۀ منع شاکنجه و کرامات انساانی
بررسی میشود.

 .1 .2شکنجۀ پیشگیرانه و نقض قاعدۀ آمرۀ منع شکنجه
رویه های مربوط به سازوکارهای حقوق بشر ،بهکارگیری شاکنجۀ پیشاگیرانه در باازجوییهاای
پلیس با هدب حفظ زندگی افراد بیگناه و نیز علیه مظنونان به فعالیتهای تروریستی باا هادب
جلوگیری از حمالت احتمالی در آینده را نقو قواعد منع شکنجه و همننین لازوم احتارام باه
حیثیت و کرامت ذاتی انسانی دانسته اند .اساناد حقاوق بشاری مهمای چاون کنوانسایون مناع
شکنجۀ  ،8311اعالمیۀ جهانی حقوق بشر (مادۀ  ،)0میثاق بینالملال حقاوق مادنی و سیاسای
(مادۀ  )2و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مادۀ  ،)9به منع شکنجه بهعنوان یک قاعدۀ بنیاادین
و آمرۀ حقوق بشری اشاره میکنند .بیتردید ارتکاب شاکنجۀ پیشاگیرانه نقاو اساناد مایکور
محسوب میشود .امروزه اتفاقنظر وجود دارد که منع شکنجه از حقوق انسانی مطلق و غیرقابال
تخطی و یک قاعدۀ قطعی حقوق بینالملل عرفی محساوب مایشاود کاه صاربنظار از وجاود
معاهده ،رعایت آن توسط کلیۀ دولتها الزامی است .همننین باید گفت کاه حاق باه رهاایی از
شکنجه ،یک قاعدۀ آمره محسوب میشود .اسناد ،گزارشهاای باینالمللای و رویاۀ ق اایی باه
موضوع میکور اشاره دارناد ( See eg.: UN Doc. A/HRC/22/53, 2013: Para.82 / UN Doc.
 .)A/56/10, 2001, Art.40, Para (5), p.113این موضوع در گزارشهای گزارشگر ویژۀ ساازمان
ملل در خصوص شکنجه نیز مورد تأکید قرار گرفته است .برای نموناه در گازارش ساال 7589
وی آمده است« :ممنوعیت شکنجه یکی از حقوق انسانی مطلق و غیرقابل تخطی ،یاک موضاوع
قاعدۀ آمره و یک قاعدۀ قطعای حقاوق باینالملال عرفای اسات» ( UN Doc. A/HRC/22/53,
 .)2013, Para.82در دیدگاه کمیتۀ حقاوق بشار نیاز ممنوعیات شاکنجه ماهیات آماره دارد و
ارتکاب آن چه در زمان مخاصمۀ مسلحانه و چه صلح ممنوع شده است .با باور این نهاد ،برخای
حقوق مندرج در میثااق باینالمللای حقاوق مادنی و سیاسای همناون ممنوعیات شاکنجه و
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محرومیت دیگران از زندگی بهنحو خودسرانه ،غیرقابل نقو و تخطی هستند کاه باههای وجاه
بهدلیل اینکه از وضعیت یک قاعدۀ مطلق یا قطعی (آمره) برخوردارند ،موضوع حاق شارط قارار
نمیگیرند ( .)UN. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 1994: para.10در سطح منطقهای هام،
برای نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر بر آمره بودن ممنوعیت شکنجه تأکید دارند .ماهیت آمارۀ
قاعدۀ منع شکنجه موجب شده است تا این قاعده در سلسلهمراتب قواعد بینالمللی ،در باالترین
مرتبه قرار گیرد ،که نتیجۀ چنین چیزی این است که دولتها نمیتوانناد از طریاق معاهادات،
عربهای محلی یا حتی قواعد عرفی کلی از ارزش قاعده بکاهند و باهدنباال تعلیاق یاا لغاو آن
باشند .بهنظر میرسد که دیگر نتایج آمره بودن ممنوعیت شکنجه شامل این واقعیت هام اسات
که این جرم مشمول مرور زمان نمیشود .نکتۀ دیگر اینکه ماهیت آمرۀ قاعدۀ منع شاکنجه اثار
بازدارندگی دارد؛ بدینمعنا که این هشدار را به همۀ اع ای جامعۀ بینالمللی و صاحبان قادرت
میدهد که این ممنوعیت یک ارزش مطلق است که بههی وجه نباید نادیده گرفته شود.
جرم شکنجۀ پیشگیرانه عالوهبر ت عیف جایگاه قاعادۀ آمارۀ ممنوعیات شاکنجه یاا دیگار
رفتارهای خشونتآمیز ،حتی به اصطالح ،بازاری را برای تبادل و استفاده از اطالعات بهدستآمده
از این طریق فراهم خواهد ساخت .چنین عملکردی ،موضوع مشارکت در اعمال شکنجه را مطرح
کرده و زمینۀ ارزیابی مجدد مسئولیت کلی دولتها برای پیشگیری و ممانعت از شکنجه و دیگر
رفتارهای خشونتآمیز را فراهم میساازد ( Staberock, 2012: 6 / UN Doc. A/HRC/25/60,
 .)2014: para.38در گزارش ستتامبر  7551گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در مورد شکنجه ضامن
اشاره به مواجهۀ گزارشگر ویژه با برخی ادعاها و اظهارات در زمینۀ تالش برای احتراز از ماهیات
مطلق ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارهای خشونتآمیز به نام مباارزه باا تروریسام باهویاژه در
خصوص بازجویی و شرایط بازداشت اشخاص ،این مطلب مهم نیز بیان شده است که درحالیکه
گزارشگر از تهدیدات تروریسم آگاه است و تکلیاف دولاتهاا بارای حمایات از شهروندانشاان و
همننین امنیت دولت در مقابل با چنین تهدیداتی را به رسمیت میشناساد ،بایاد دوبااره ایان
مسئله را تکرار کرد که ممنوعیت مطلق شکنجه اساتثنابردار نیسات .حتای شارایط و اوضااع و
احوال استثنایی همنون حالت مخاصمه یا تهدید به مخاصمه ،بیثباتی سیاسی داخلای یاا هار
گونه وضعیت اضطراری عمومی نیز نمیتواند توجیاهکننادۀ شاکنجه باشاد .گازارش همنناین
یادآوری میکند که هر گونه اقدامات ق ایی ،قانونگیاری یا اجرایی که توسل به شکنجه و دیگر
رفتارهای تحقیرآمیز را مجاز بشناسد ،از منظر حقوق بینالملل عمل نامشروع بهحساب میآید و
مسئولیت بینالمللی دولت را در پی خواهد داشت (.)UN Doc. A/59/324, 2004: paras.14-15

 .2 .2شکنجۀ پیشگیرانه و نقض قاعدۀ کرامت انسانی
شکنجۀ پیشگیرانه قاعدۀ بنیادین لزوم احترام به کرامت انسانی را نیاز نقاو مایکناد .مفهاوم

 9965فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،3پاییز 9311

ارزش و کرامت انسانی در بسیاری از اسناد حقوق بشری از جمله مقدمۀ منشاور ساازمان ملال
متحد ،کنوانسیون منع شکنجۀ  8311و اعالمیاۀ جهاانی حقاوق بشار و نیاز در رویاۀ ق اایی
بین المللی از جمله آرای دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه قارار گرفتاه اسات .بارای نموناه
مقدمۀ اعالمیۀ میکور اشاره دارد که «شناسایی کرامات ذاتای کلیاۀ اع اای خاانوادۀ بشاری و
حقوق یکسان و انتقالناپییر آنان اسا آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشاکیل مایدهاد»
( .)Universal Declaration of Human Rights, 1948, Preambleباه بااور برخای باا وجاود
اهمیت بنیادین این مفهوم ،تا به حال در هی یک از اسناد بشری تعریف نشاده اسات و باهنظار
میرسد که این مقوله را باید مسئلهای دانست که دارای بعد فلسفی است ،یا الاقل بعاد فلسافی
آن بر ابعاد حقوقیاش ارجحیت دارد ،ولی نمیتوان آن را مانع از بعد حقوقیاش دانست (رفیعی
و همکاران .)820 :8927 ،در خصوص جایگاه مفهوم میکور در نظام هنجاری حقوق بینالملال،
می توان گفت که لزوم احترام به کرامت و حیثیت انسانی ،مفهومی است کاه بایاد آن را سانگ
بنای تمامی اندیشهای دانست که امروزه تحت عنوان حقوق بشر شناخته میشود .علیرغم نبود
تعریف صریح و مشخص برای کرامت انسانی در چارچوب حقوق باینالملال بشار ،ایان مفهاوم
کارکرد اساسی دارد .اساساً قائل شدن کرامت انسانی برای یک فرد به معنای آن اسات کاه فارد
دارای ارزش اخالقی برابر با دیگران است و باید توسط دیگران احترام گیاشته شود ( Kotzmann
.)& Seery, 2017: 26
مبتنی بر قواعد حقوق بشر ،هر فردی باید از احترام به حیثیت ذاتی بهعناوان یاک موجاود
بشری برخوردار باشد و اینکه جایگاه قانونیاش به رسمیت شناخته شود و بر این اساا  ،هماۀ
اشکال استثمار و تحقیر افراد بهخصوص بردگی ،تجارت برده ،شکنجه ،رفتار و مجازات ظالماناه،
غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است .وجود مجموعهای از قواعاد عماومی و معاهادهای در مناع
شکنجه ،نشان میدهد که جامعۀ بینالمللی با آگاهی نسبازاهمیت مناع قاانونی جارم شاکنجه،
تصمیم گرفته است که هر گونه ابزار شکنجه را چه در سطح بینالمللی و چاه در ساطح فاردی
صربنظر از مسائلی چون محل ارتکاب یا جایگاه مرتکبان ممنوع سازد .لزوم احترام باه کرامات
انسانی که یک اصل در حقوق بینالملل محسوب میشود ،اقت ا دارد که ذات هر فرد انسانی در
هر شرایطی و صربنظر از اعمال و کردار یا وجهۀ اخالقی یا اجتماعی که از آن برخوردار اسات،
محترم شمرده شود؛ چراکه کرامات انساانی ،ذاتای بشار و پایاۀ احتارام باه حقاوق بشار هماۀ
انسانهاست و بههی وجه حتی در شرایط اضطراری هم نباید خدشهدار شود و حتی خود افاراد
نیز نمی توانند چنین حقی را از خود سلب یا انکار کنند .حق بر کرامت انسانی از جملاه حقاوق
بنیادین فردی است که خود مبنای بسیاری از دیگر حقوق و آزادیهای فردی و گروهای اسات.
کرامت انسانی بهعنوان «ارزش برتر» برای توجیه حقوق بشر توصایف شاده اسات .ایان عنصار
امکان مشارکت وسیعتر همۀ ارزشها و ترجیح متقاعدسازی را بهجای اجباار فاراهم مایساازد.
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این تنها مفهوم دستوری و هنجاری است که تقریباً هر حق قابل تصور برای انسان مایتواناد از
آن کسبِ توجیه کند و خود میتواند در تفکرات میهبی ،اخالقی ،سیاسی ،اجتمااعی و حقاوقی
مقبولیت یابد (رضاائیان .)http://ahmadrezaeian.ir ،8931 ،کرامات انساانی از چناان جایگااه
ارزشمندی در حقاوق باینالملال برخاوردار اسات کاه حتای مایتواناد باهعناوان یاک عامال
محدودکننده و بازدارنده در تفسیر دیگر حقوق بشری بهکار رود؛ بادینمعناا کاه دولاتهاا را از
دستاندازی به حقوقی که با کرامت انسانی پیوند دارند ،بازمیدارد (قدیمی.)0 :8937 ،
با توجه به آننه در خصوص مفهوم و جایگاه کرامت انسانی در حقوق بینالملال بیاان شاد،
باید گفت که در مجموع اکثریت بر این باورند که بهعنوان یک اصل ،شکنجۀ پیشگیرانه ،در پرتو
این حقیقت که مبتنی بر انگیزۀ بشردوستانه و بهمنظاور ممانعات از آسایب رسایدن باه افاراد
بیگناه یا مرگ آنها صورت گرفته است ،توجیهپییر نیست .این دیدگاه بر دو استدالل بناا شاده
است :الف) در هی شرایطی ،حتی وضاعیتهاای اضاطراری نیاز نمایتاوان کرامات انساانی را
خدشه دار کرد .شکنجه را باید بارزترین و شدیدترین مصداق نقو کرامت انساانی دانسات و در
این خصوص ،هی توجیه و بهانه ای قابل پییرش نیست؛ ب) با توجه به مطلق باودن ممنوعیات
نقو کرامت موجود انسانی ،سخن گفتن از هار گوناه اساتثنایی در ایان خصاوص ،مسااوی باا
پییرش خطر سوءاستفاده از این قاعده و استثنائات وارد بر آن خواهد بود .برخی هام در مقابال،
بیان داشتهاند درصورتیکه شکنجۀ پیشگیرانه بهعنوان آخرین راهکار بارای حفاظ و حمایات از
زندگی افراد بیگناه باشد ،در ایان صاورت دارای مشاروعیت اسات (Jessberger, 2005: 1063-
 .)1064دیدگاه مخالفان بهطور عمده بر این فرض استوار است که اتفاقاً در موارد مشاابه ق ایۀ
دشنر ،عدم شکنجه ،کرامت انسانی گروگان یا قربانیان حمالت تروریستی را نقو خواهاد کارد.
این در حالی است که اعمال شکنجه هم کرامت انسانی فارد بازداشاتشاده را نقاو مایکناد.
براسا دیدگاه میکور ،تعارض میان کرامت انسانی گروگان و کرامت انسانی فرد بازداشاتشاده
را باید به نفع گروگان حل کرد .در بحث مبارزه با تروریسم نیز ،شاکنجه باه حیثیات و کرامات
موجود انسانی لطمه می زند .برای نمونه دیوان آمریکاایی حقاوق بشار بیاان داشاته اسات کاه
وضعیتهای اضطراری تحقیق و بررسای و همنناین مشاکالت انکارناپاییر مرباوط باه مباارزۀ
ضدتروریسم نباید موجب محدودیت در حمایت از «حق اشاخاص باه تمامیات فیزیکای» شاود
( .)UN Doc. A/59/324, 2004: para.17همننین در سال  7551دبیرکل اسبق ساازمان ملال
بیان داشت که مبارزه با تروریسم نباید موجب خدشاهدار شادن آزادیهاای بنیاادین و کرامات
اشخاص شود (.)UN Doc. Supplement No. 1 (A/59/1), 2004: para.77
در مجموع باید گفت که هی عملی به اندازۀ اعمال شکنجه ،کرامت انسانی قرباانی را نقاو
نمی کند .در واقع حمایت از کرامت انسانی هدب غایی قاعدۀ ممنوعیت شکنجه است .تهدیادات
واقعی و فوری علیه کسی که هدب بازجویی است ،باا هادب اخای اطالعاات از او ،مایتواناد باه
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حداقل سطح شدت برسد و چنین چیزی نقو کرامت انسانی است .بهنظر میرسد درصورتیکه
روشهای بازجویی به نحو کافی جدی و شدید باشند ،کرامت انسانی را نقو میکند ،صربنظار
از اینکه این روشها شکنجه یا رفتار غیرانسانی محسوب میشوند .توسل به شکنجه نقو بسیار
اساسی یک حق بشری است که تقریباً هی چیزی نمیتواناد آن را جباران ساازد ،زیارا کسای
نمی تواند بر وضعیتی تکیه کند که در آن ،زندگی بسیاری از افراد بایگنااه مطمئنااً باهواساطۀ
استفاده از شکنجه علیه یک فرد تنها حفظ شود (. )Waldron, 2005: 1713اگرچه یاک دولات
حق دارد که در چارچوب قدرت و اختیار خود ،از شهروندان و سرزمینش باا اساتفاده از برخای
روش ها در مبارزه با تروریسم استفاده کند ،رویکرد ضد حقوق بشری استفاده از شکنجه راهکار
مناسبی نیست (.)Durosaro, 2014: 88
در ادامۀ آننه در خصوص مشروعیت شکنجۀ پیشگیرانه در حقوق باینالملال مطارح شاد،
ممکن است این سؤال مطرح شود که از لحاظ حقوقی ،چه راهکارهایی برای مقابله با این جارم
وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که نمیتوان بهصورت مصداقی به یک یا چناد راهکاار مشاخص
اشاره کرد ،بلکه پاسخ را باید در چارچوب بحث کلی «پیشاگیری از شاکنجه» 8باهعناوان یکای
تعهد بینالمللی جستوجو کرد؛ اینکه به موجب اسناد باینالمللای متعاددی دولاتهاا متعهاد
شدهاند که بهطور همه جانبه و فراگیر از وقوع این جرم پیشگیری کنند .در ایان زمیناه باهطاور
خاص میتوان به مادۀ  1کنوانسیون منع شکنجۀ  8311اشاره کرد که از دولاتهاا مایخواهاد
ت مین کنند که کلیۀ اشکال شکنجه ،در قوانین کیفاری آنهاا ،عناوان مجرماناه داشاته باشاد
( Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
 . )Punishment, 1984: Art.4نظر به این مطلاب کاه ارتکااب ایان شایوه از شاکنجه از ساوی
دولتها ،عمدتاً در جریان مبارزه با فعالیتهای تروریستی باوده اسات ،در خصاوص راهکارهاای
حقوقی مقابله با آن ،برای نمونه در سال  7551دبیرکل سازمان ملل در مطلبی اشعار داشت که
تنها راه موفقیت در مبارزه با چنین پدیدهای این است که باه ارزشهاایی همناون احتارام باه
کرامت انسانی که تروریستها از محترمشمردنشان اجتناب میورزند ،وفادار باشیم ( UN Doc.
 .)Supplement No. 1 (A/59/1), 2004: para.77برخای نهادهاای منطقاهای و باینالمللای
همنون کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر ،شورای اروپا و کمیتۀ بینالمللی صلیب سارخ نیاز
ضمن انتقاد از عملکرد آمریکا ،خواهان رعایت تعهدات حقوق بشری بهویژه ممنوعیت شکنجه و
رفتارهای خشونتآمیز و تحقیرکننده در مبارزه با فعالیتهای تروریستی شدهاند .ایناان رعایات
این حقوق را که معارض با حفظ امنیت نیستند ،ت مین حداقلهایی دانستهاند که هر فرد با هر
نوع اتهامی که متوجه اوست ،به موجب حقوق بینالملل از آن بهرهمند است .عاالوهبار دیادگاه
این نهادها ،در برخی مصوبات سازمان ملل بهخصوص «قطعنامههای شورای امنیت» نیز از الزام
1. Prevention of Torture
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دولتها به رعایت تعهدات بینالمللیشان در مقابله با تروریسم و همننین انطباق اقادامات آنهاا
با موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سخن گفته شده است .البته مطلب مایکور در ماوارد
متعددی نیز از سوی دولتها مورد تأکید قرار گرفته است (رنجبریان.)801-815 :8911 ،

نتیجهگیری
ممنوعیت شکنجه نهتنها جایگاه عرفی و معاهدهای دارد ،بلکه بهدلیل اهمیات و منزلتای کاه از
نظر حمایت از کرامت انسانی دارد و نقو آن ،هرجومرج در نظم باینالمللای را در پای خواهاد
داشت ،قاعدۀ آمره نیز محسوب میشود؛ باهگوناهای کاه نقاو آن ،مسائولیت فارد و دولات را
موجب میشود .در واقع شناخت و آگاهی درست از ارزش و کرامت انسانی و تالشای کاه بارای
حفظ آن در سطوح منطقهای و بینالمللی در حال صورت گرفتن اسات ،مایتواناد در پاییرش
آمره بودن ماهیت شکنجه کمککننده باشد .اقدام به شکنجۀ پیشگیرانه توسط برخای کشاورها
همنون آلمان در بازجویی های کیفری پلیس از متهمان و کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل در
مبارزه به تروریسم در دهههای اخیر ،به بهانههایی چون حمایت از زندگی انسانهاای بایگنااه،
دفاع از امنیت ملی و جلوگیری از حمالت تروریستی در آینده سبب شده است کاه مشاروعیت
این شیوه از شکنجه به صورت جدی مورد بحث و دقت قرار گیرد .مرتکبان این جرم برای فرار از
مسئولیت به موجباتی چون دفاع مشروع و حالت ضرورت استناد کاردهاناد .آنناه اماروز وجاود
دارد ،این است که نظر به ممنوعیت مطلق شکنجه در حقوق بین الملل ،شکنجۀ پیشگیرانه نیاز
فاقد مشروعیت است؛ چراکه نه تنها در ناسازگاری با قاعدۀ منع مطلق شکنجه است ،بلکه نااقو
قاعدۀ بنیادین لزوم احترام به کرامت ذاتی موجود انسانی نیز محسوب مایشاود و همنناین باا
نقو حقوق بشردوستانه ،بهعنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شناخته میشاود .نکتاۀ
دیگر اینکه با توجه به رویۀ ق ایی ،اسناد و گزارشهای بینالمللی و دکترین ،دیدگاه غالب ایان
است که استناد به دفاع مشروع و ضرورت برای توجیه اقدام به شکنجۀ پیشگیرانه قابل پاییرش
نیست .توسل به شکنجه نقو اساسی یک حق بشری است که تقریبااً های جبرانای بارای آن
نیست ،زیرا کسی نمیتواند بر وضعیتی تکیاه کناد کاه در آن ،باهاحتماال زیااد زنادگی افاراد
بیگناهی بهواسطۀ شکنجۀ یک فرد حفظ می شود .اگرچه یک دولت حق دارد که در چاارچوب
اختیار خود ،از برخی روش ها در مبارزه با تروریسم استفاده کناد ،رویکارد ضاد حقاوق بشاری
استفاده از شکنجه راهکار مناسبی نیست .در مجماوع بایاد گفات کاه تعهادات حقاوق بشاری
دولتها مانع بزرگی در برابر مشروعیت بخشایدن باه شاکنجۀ پیشاگیرانه محساوب مایشاود.
دولت ها حق ندارند که در مبارزه با تروریسم و به بهانۀ دفاع از امنیت ملای ،جلاوگیری از وقاوع
فعالیتهای تروریستی در آینده و حفاظت از جان افاراد بایگنااه باه ابازار غیرقاانونی شاکنجۀ
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پیشگیرانه متوسل شوند و در این زمینه ملزم به عمل در چارچوب ساازوکارهای ماورد پاییرش
حقوق بینالملل هستند.
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