
اعترافاتاجباری،حناییکهکمکمرنگمیبازد

هرمز دیّار

 از او فقط دهانی مانده بود که به هرچه می خواستند، اعتراف می کرد و دستی که هر نوشته ای را امضا

(۱۹۸۴ جورج اورول،. )می کرد

(The Confession )«اعتراف»فیلم  

 ساخته ی کوستا گاوراس، کارگردان یونانی تبار فرانسوی، یکی از بهترین مستندهایی است که از ماهیت 

این فیلم ماجرای محاکمه ی رودلف اسالنسکی و. اعتراف گیری اجباری و دادگاه نمایشی پرده برمی دارد  

 سیزده نفر دیگر را که اکثرشان یهودی و از مقامات رده باالی حزب کمونیست یا دولت چکسلواکی بودند، به

تمام آنها به اتهاماتی واهی و ساختگی مثل خیانت و جاسوسی برای کشورهای بیگانه متهم. تصویر می کشد  

در صحنه ی مربوط به دادگاه، متهمین به شکلی آراسته، با کت وشلوار، کراوات زده و صورت های. شده بودند  

در سالن مجاور، در پشت صحن دادگاه، مأموران امنیتی در کمال ادب و. سه تیغه، وارد دادگاه می شوند  

 احترام از متهمین پذیرایی می کنند، برای آنها سیگار روشن می کنند، قهوه شان می دهند، فشارخونشان را



قاضی در ابتدا با. سپس متهمین وارد جلسه ی دادگاه می شوند. می گیرند و حتی به آنها قرص ویتامین می دهند  

هرطور که مایل باشند از»و « آقایان حق دارند عقایدشان را بیان کنند»ذکر نکات حقوقی ــ مثل اینکه   

در وقت تنفس، متهمین در. ، به دادگاه رنگ ولعابی قانونی و حقوقی می بخشد«خودشان دفاع نمایند  

مطمئناً حزب شما»اتاقک هایی جداگانه می نشینند و بازجویان به شکلی محترمانه به آنان گوشزد می کنند که   

اگر کسی بخواهد»و البته، « جریان دادگاه فقط بستگی به رفتار شایسته ی شما دارد»، «را تنها نمی گذارد  

ناگفته نماند که کل جریان گفت وگوهای دادگاه از«. در جریان دادگاه تمرد کند، برق میکروفون قطع می شود  

.طریق رادیو در پراگ پخش می شود

برای محکم کاری مأموران. به هنگام دفاعیه، اسالنسکی و سیزده نفر دیگر یکی یکی به جایگاه متهم می روند  

آنگاه. نظامی ــ شاید بازجویانی که لباس لشکری بر تن کرده اند ــ یکی درمیان در بین متهمین می نشینند  

 متهمین تک تک به جایگاه متهم فراخوانده می شوند و در کمال تعجب، خود را به بدترین اتهامات متهم

.می سازند

  در شوروی حضور داشت،۱۹۳۷لئون فویخت وانِگر، نویسنده ی آلمانی که در محاکمه ی یاران لنین در سال 

:بعدها مطلب مشابهی از مشاهدات خود در دادگاه نوشت

 افرادی را که در برابر دادگاه حاضر می شدند، به هیچ وجه نمی توان موجوداتی درمانده یا

متهمان مردانی هستند خوش لباس که خوب به خودشان رسیده اند و رفتاری. دست ازجان شسته دانست  

محاکمه از نظر... چای می نوشند و از جیبشان روزنامه بیرون زده است. آزاد و بی تکلف دارند  

این. ظاهری بیشتر به مباحثه ای شباهت دارد که اشخاصی تحصیل کرده در آن به گفت وگو نشسته اند  

اگر به... تصور در انسان به وجود می آید که گویی متهمان، دادستان و قضات، منافع مشترکی دارند  

 کارگردانی مأموریت می دادند این محاکمه را روی صحنه ی تئاتر پیاده کند، احتماالً به چند سال وقت

[1].و تمرین های فراوان نیاز بود تا از متهمان چنین بازی ای گرفته شود

 البته بازجویاِن گوش به فرماِن استالین در مسکو و پراگ به چند سال وقت نیاز نداشتند چون شکنجه همانند

 یک کاتالیزور به روند اعتراف گیری ها شتاب می بخشید و مقاومت متهمان در جلسات شبانه روزی و

شکنجه گرها-بازجو. طاقت فرسای بازجویی، ظرف چند ماه، چند هفته یا فقط چند روز، در هم می شکست  

جالدها در قرون تاریک اروپا بر سر مجرمین نگون بخت-همان بالیی را بر سر آنان می آوردند که مفتش  

 می  آوردند؛ با این تفاوت که دژخیمان سده های پیشین علناً و در برابر دیدگان مردم مجرم را زجر می دادند،

از او( ابزاری چوبین برای مهار و تثبیت کردن سر و دو دست مجرم)تعذیب می  کردند و تا پای قاپوق   

در آن روزگار، جالد مجرم را در خیابان های شهر دور می گرداند، درحالی که تابلویی بر. اعتراف می گرفتند  

شاگرد»یادآور دورگرداندن )سینه یا پشت او آویخته بود که حکم مجرم را با خطی درشت نمایان می ساخت   

بر سر هر چهارسو، حکم مجرم(. در حیاط برخی مدارس خودمان در همین چند دهه ی پیش!« تنبل کالس  
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 بلند قرائت می شد و در برابر کلیسا متهم با پای برهنه و مشعل در دست، زانو می زد و اقرار می کرد که

بدین ترتیب، در نبود تلویزیون و رسانه، مجرم جارچِی [2].مرتکب نفرت انگیزترین جرائم شده است  

 محکومیت خود می شد و مسئولیت تصدیق حقیقت و صحِت آنچه به آن محکوم شده را شخصاً بر دوش

این بود که طبق. مجرم جار می زد و بر حقانیت روند محاکمه و دادرسی شهادت می داد. می گرفت  

اعتراف حجتی بود که در حدود سده ی. می نامیدند« ملکه ی محاکمه»ضرب المثلی التینی، اعتراف را   

اعتراف، سازوکار تحقیق جرم و [3].سیزدهم و چهاردهم میالدی در سیاهه ی حجت های قضایی گنجانده شد  

درنتیجه، در اروپا تا میانه ی سده ی هجدهم، شکنجه برای گرفتن. اثبات آن را به حداقل می رساند  

در ایران تا انقالب مشروطه ــ ابتدای سده ی بیستم جالدها کماکان یکه تاز میادین. )روا شمرده می شد اعتراف  

.(اعدام بودند و مجرمین را به روش های ابتکاری، خودسرانه و قساوت آمیز تعذیب و شکنجه می کردند

 سرانجام با مخالفت افرادی مانند ولتر و چزاره بکاریا، پرچم داران مبارزه برای الغای شکنجه، و سایر

.روشنفکران، شکنجه ــ ظاهراً ــ از صحنه ی اعدام، تعذیب و اعتراف گیری از مجرم رخت بر بست  

جالد، همچون پسربچه ای بازیگوش، آالت. بااین حال، شکنجه به حیات ناپیدا و پشت پرده ی خود ادامه داد  

 قتاله ی خود را از میدان شهر جمع کرد و در پس دیوارهای قطور زندان، بی سروصدا، از نو بساط داغ و

جالد، ردای قرمز و رعب آور از تن بیرون آورد و کت شلوار بازجویان را به-مفتش. درفش را مهیا ساخت  

بازجوهای فراوان داد و-یکتا مفتش بزرگ جای خود را به خرده. تن کرد که شمایلی بیشتر انسانی داشت  

اینک عدالت،. عناوین زمخت استنطاق و تفتیش، با تعابیر مالیم تر بازپرسی و بازجویی جایگزین گشت  

.بانزاکت شده بود

اعترافحجتیبودکه.مینامیدند«ملکهیمحاکمه»طبقضربالمثلیالتینی،اعترافرا

.درحدودسدهیسیزدهموچهاردهممیالدیدرسیاههیحجتهایقضاییگنجاندهشد

 اما بزرگ ترین تفاوت این بود که صحنه ی اعتراف گیری دیگر نه در برابر دیدگان، که در خلوتگاه

 خلوت، دست بازجویان را برای آنچه در ُعرف و قانون محدود و ممنوع گردیده. بازداشتگاه برگزار می شد

 شکنجه از نو میدان یافت و دور از چشم مردمان تماشاچی و خارج از دسترس عدالت،. بود، باز گذاشت

 مفتشان جدید نیک می دانستند که اعترافی. اَشکالی ابتکاری پیدا کرد که جالدان پیشین به خواب هم نمی دیدند

 آنها بدین امر واقف بودند که به. که معلوم شود با شکنجه گرفته شده، بختی برای باورپذیرِی عامه ندارد

 درنتیجه، در صدد برآمدند که متهمین را. مجرد آنکه اعتراف با شکنجه مرتبط گردد، طلسم آن می شکند

.طوری شکنجه کنند که تا روز دادگاه اثری بر بدن متهم بر جا نماند

 از سوی دیگر، سیاهی، تنگنا و انزوای زندان که روزگاری تنها به عنوان حبس استفاده می گردید و ابزاری

متهم،« روان»متهم از مابقی دنیا، اینک ابزاری شد برای منزوی گرداندن « تن»بود برای جداگرداندن   

بازجویان حتی از علم نوپای. برهم زدن ذهن و قوه ی تمیز او و اعتراف گیری هرچه آسان تر و سریع تر  
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سال های)به ویژه آزمایش های ایوان پاولوف . روانشناسی برای درهم شکستن روح و روان متهم مدد گرفتند  

در خصوص شرطی سازی کالسیک به آنان آموخت که( پایانی سده ی نوزدهم و سال های آغازین سده ی بیستم  

و برای...( بی خوابی، تشنگی، گرسنگی و)برای شکستن مقاومت متهم چه موقع از تنبیه و محرومیت   

استفاده کنند...( اجازه ی خوابیدن، خوردن، سیگارکشیدن و)همکاری بیشتر او چه زمان از تشویق و پاداش  .

 در این میان، و در اوایل سده ی بیستم، ایدئولوژی نیز به مدد بازجویان، این مفتشان مدرن، آمد و چرخه ی

ایدئولوژی همچون مخدری کرخت کننده، دردهای جسمانی و آالم. بازجویی و شکنجه را روغن کاری کرد  

حاال متهمان بی گناه. معنوی شکنجه را تخفیف بخشید و عذاب وجدان متهم را در حین اعتراف تسکین داد  

.به کارهای نکرده اعتراف می کردند و با نثار جان خود تاریخ ساز می شدند« به خاطر آرمان های انقالب»  

 قدیس نبودند، شهید به حساب نمی آمدند اما گواهانی بودند زنده که با نثار جان خود بر حقانیت ایدئولوژی و

.حزب شهادت می دادند

اما واکنش مردم به این اعترافات ساختگی و دروغین چه بود؟

، زمانی که دادگاه های نمایشی شوروی بر اساس اعترافات اجباری یاران لنین و۱۹۳۰در دهه ی   

، موقعی که همین قسم دادگاه ها بر اساس الگوی برادر۱۹۵۰تروتسکیست ها برگزار می شد، و در دهه ی   

.بزرگ در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تشکیل می گشت، خبری از رسانه های امروزین نبود  

و حتی فیلم دادگاه. به عنوان مثال، جریان محاکمات اسالنسکی در چکسلواکی از طریق رادیو پخش می شد  

رادیو»و « رادیوی آزاد اروپا»از طرف دیگر، مردم چکسلواکی فقط به . در اختیار نامحرمان قرار نگرفت  

تازه به جهت مخاطراتی که گوش دادن به این رادیوها داشت، تنها عده ی کمی،. دسترسی داشتند« بی بی سی  

 آن هم مخفیانه، به این رادیوها گوش می دادند و همین تعداد معدود نیز به خاطر پارازیت های فراوان، مطلب

و. درنتیجه، دسترسی به اطالعات محدود و تقریباً در انحصار حکومت بود. چندانی دستگیرشان نمی شد  

فاقد آن گونه( به تعبیر آرنتی اش)توده ها . اکثر مردم میل به سازگاری با تک روایت موجود و حاکم را داشتند  

 تفکر انتقادی و مستقل بودند که بتوانند سوزِن حقیقت را در میان کاهداِن انبوِه پروپاگاندای رژیم خودکامه

درنتیجه، عامه ی مردم، اقرارهای اجباری متهمان را همسو با اعتقادات حزبی ــ تنها واقعیت. تشخیص دهند  

.موجود ــ می دیدند و آن را عمیقاً باور می کردند

 وقتی برای نخستین بار خبر دادگاه اسالنسکی در روزنامه های پراگ منتشر شد، ِهدا مارگولیوس، همسر

او در آنجا. یکی از متهمین حاضر در محاکمه ی اسالنسکی، رودلف مارگولیوس، در بیمارستان بستری بود  

 به گوش خود شنید که زن روزنامه فروش لَنگی که هر صبح روزنامه می آورد، در راهروی بیمارستان به

باید بخوانی تا بفهمی چطور این خوک ها ما را به امپریالیست ها فروخته اند،: »یکی از بیمارها می گفت  

[4]!«در مألعام! باید همه شان را اعدام کنند! حرام زاده ها
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 مثالً می توان به نامه ی. اما غیر از روزنامه ها، نوشته های حیرت آور تری نیز برای خواندن وجود داشت

 سرگشاده ی لیزا لندن، همسر آرتور لندن اشاره کرد که در وصف همسرش که شانزده سال شریک

 من با یک خیانتکار زندگی: »زندگی اش بود و در گروه مقاومت فرانسه علیه نازی ها جنگیده بود، نوشت

... .«می کردم

من خواهان اشد: »نامه ی توماش، پسر شانزده ساله ی لودویک فریکا که نوشت: از این بدتر هم وجود داشت  

هدا مارگولیوس در.« و دلم می خواهد این نامه به دست او برسد. حکم اعدام... مجازات برای پدرم هستم  

نمی دانم کدام سرنوشت بیشتر غم انگیز است؛ پدری که با آن جمالت: »ادامه، عبارت تکان دهنده ای می نویسد  

[5].«به استقبال مرگ می رفت یا پسری که باید با خاطره ی آنچه نوشته بود به زندگی  ادامه می داد

به قول یرواند آبراهامیان، در جامعه ای که باور کرده. اما مسئله، تنها عدم تشخیص درست از نادرست نبود  

 که سرنخ بسیاری از جریان های سیاسی در دست قدرت های خارجی است، اتهام مأمور بیگانه و ستون پنجم،

[6].اتهامی پذیرفتنی است

 افزون بر این، به موازات دستگیری ها چنان ترس و ارعابی بر جامعه حاکم می گشت که همگان را اگر نه

ادوارد رادزینسکی، نویسنده ی زندگی نامه ی استالین،. به تأیید و همسویی، الاقل به سکوت وامی داشت  

: در شوروی می نویسد۱۹۳۸، یعنی بگیروببندها، در سال  «زندگی شبانه»درباره ی 

اگر. همه ی آنچه در زندگی شبانه رخ می داد، فقط به همان زندگی تعلق داشت و راز شمرده می شد  

 دستگیری در آپارتمانی اشتراکی انجام می گرفت، همسایه ها با وجود سروصدا از اتاق های خود بیرون

آنان. نمی آمدند و صبح ها، در صف توالت، چشم از نزدیکان کسی که شبانه ناپدید شده بود، می دزدیدند  

خیلی زود... آنان اکنون همانند طاعون زدگان بودند. نیز چشمان گریان خود را پنهان می داشتند  

[7]... .خانواده ی آنان نیز ناپدید می شدند و آپارتمان، به سرعت، ساکنان تازه ای می یافت

ایدئولوژیهمچونمخدریکرختکننده،دردهایجسمانیوآالممعنویشکنجهرا

.تخفیفبخشیدوعذابوجدانمتهمرادرحیناعترافتسکینداد

.حتی در میان روشن فکرانی که از شوروی و محاکمه های نمایشی بازدید می کردند، تردید و دودلی حاکم بود  

 فی المثل فویخت وانِگر که پیش تر گزارش مشاهداتش از دادگاه یاران لنین را نقل کردیم ــ نویسنده ای که

.به خاطر رمان های ضدفاشیستی اش مجبور شد آلمان هیتلری را ترک گوید ــ درنهایت نظرش را تغییر داد  

در خارج از کشور این: »گفته می شود که او در مالقات با دیمیتروف، یکی از مقامات شوروی، گفته بود  

 محاکمات مخالفان بسیاری دارد و هیچ کس باور نمی کند پانزده انقالبی معتقد که بارها و بارها با شرکت در

 توطئه هایی جان خود را به خطر انداخته اند، ناگهان همه با هم زبان به اعتراف گشوده و داوطلبانه توبه کرده

».باشند
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:اما درنهایت، تردیدهای او را مثل نمِک در آب، رفع و حل کردند و فویخت وانِگر دست  آخر نوشت  

هنگامی که در محاکمات مسکو حضور یافتم، هنگامی که همه چیز را دیدم و شنیدم، احساس کردم که»  

همه چیز ۳۷مسکو،سال او در کتاب خود با نام [8].«تردیدهایم مثل نمکی که در آب حل شود، ناپدید شد  

بهترین اثری»شگفت آنکه برتولت برشت نیز کتاب فویخت وانِگر را ستود و آن را . را توجیه و تبرئه کرد  

[9].دانست« که در ادبیات غرب نوشته شده

 حتی سفیر آمریکا فریب دادگاه های نمایشی شوروی را خورد و از نقش شکنجه در به زبان آوردن اعترافات

اعترافات بی هیچ تردیدی گناه متهمین را ثابت می کند و»او به روزولت گزارش کرد که . دروغین غافل ماند  

به قول آرکادی وکسبرگ،[10]«اال چرا آنها باید چنین اعترافات مخربی را علیه خویش بر زبان آورند؟  

در آن زمان به فکر مردم نرسید که اقرارهای دادگاه های علنی ممکن است داوطلبانه و: »تاریخ نگار روس  

[11].«آزادانه نباشد

برخی اعتراف نکردند یا دست کم اعترافات. البته مواردی استثنایی هم در میان اعتراف کنندگان وجود داشت  

نیکالی ایوانوویچ بوخارین، یکی از مهم ترین چهره های انقالب بلشویکی،. دندان گیری از آنها به دست نیامد  

ظلمتدر نمونه ای از این افراد کم شمار است؛ به طوری که گفته می شود روباشوف، شخصیت اصلی رمان 

یا دست کم بخش عمده ی شخصیت روباشوف از بوخارین الهام. آرتور کوستلر همان بوخارین است نیمروِز  

مقاومت روباشوف عاقبت در هم  می شکند و تقریباً به تمام ظلمتدرنیمروز در رمان. گرفته شده است  

اما بوخارین، دست کم به داوری نویسنده ی زندگی نامه  ی سیاسی  اش،. اتهامات واهی خود اعتراف می کند  

[12].استیون کوهن، هیچ اعترافی به اتهامات جنایی خود نکرد

 بوخارین، بی آنکه شکنجه ی فیزیکی شود، سه ماه در برابر تهدیدها و بازجویی های مستمر یژوف مقاومت

او را تهدید کرده بودند که همسر و فرزند.  بود که سرانجام واداد۱۹۳۷و تازه در اوایل ژوئن . کرد  

با وجود این، بوخارین برای دادگاه خود راهبرد متفاوتی در نظر گرفت و. تازه به دنیاآمده اش را خواهند کشت  

روز دادگاه، بوخارین در نمایشی. هم زمان برای حفظ آمادگی ذهنی خود در زندان، کار و مطالعه می کرد  

استفاده از دوپهلوگویی، واژه های کددار،: ، به روشی متفاوت دست یازید«خیره کننده»به قول کوهن   

.استعاره های سرپوشیده، استدالل منطقی و انکار قاطعانه، ابتکار عمل را از دست دادستان خارج ساخت

، قطعیِت اعتراف ها را«صرف نظر از اینکه از آنها اطالع داشتم یا نداشتم»او با به کارگیری جمالتی مثل   

به عالوه، وقتی شاهد درهم شکسته ای را به محضر دادگاه آوردند و دادستان از او. متزلزل و خدشه دار کرد  

او به قدری تغییر کرده که نمی توانم: »پرسید که شاهد را می شناسد یا خیر، بوخارین با زیرکی پاسخ داد  

[13].و به طور تلویحی، شکنجه شدن شاهد را به رخ دادگاه کشید.« بگویم اوست یا نه
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اما درحقیقت، تمام تالش و. بوخارین نیک می دانست که در این دادگاه، درنهایت، محکوم به شکست است  

بوخارین عاقبت به. محکمه ی تاریخ و داورِی عالم انسانی: روی سخن او با دادگاهی بزرگ تر در آینده بود  

بیش از دو دهه ی بعد،.  مجازات او به اجرا درآمد۱۹۳۸اعدام محکوم شد و در واپسین روزهای زمستان   

، سخنگوی حکومت شوروی، در نهایت ایجاز، اتهامات وارده بر بوخارین را ناروا۱۹۶۲در دسامبر   

بوخارین در محکمه ی تاریخ پیروز شده بود [14].«او نه جاسوس بود، نه تروریست: »دانست .

 

خورشیدپشتابرنمیماند

 با مرگ استالین و ذوب شدن یخ ها، فشارهای سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تا

،۱۹۶۳در چکسلواکی در . اندازه ای فروکش کرد و اسرار بسیاری در شوروی و بلوک شرق هویدا شد  

تهیه کرد که« اطالع رسانی»سرانجام کمیته ی مرکزی حزب کمونیست در چکسلواکی سندی را با عنوان   

طبق این سند، حکومت پذیرفت تمام کسانی که در دادگاه. تنها اعضای حزب به آن دسترسی داشتند  

.اسالنسکی محاکمه شده بودند، بی گناه بوده و از آنها به زور و با شیوه های غیرقانونی اعتراف گرفته بودند  

 مطابق همین سند، در بازجویی ها از هیچ عمل غیرانسانی و وحشیانه ای فروگذار نشده بود؛ قربانی ها تحت

از چهارده نفری که در دادگاه [15].شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و به آنها موادمخدر داده بودند  

جسد این افراد. اسالنسکی حاضر بودند، یازده نفر اعدام شدند و سه نفر دیگر به حبس ابد محکوم گشتند  

در گواهی فوتی که مدت ها بعد به همسر یکی از قربانیان داده شد،. هرگز به خانواده ها تحویل داده نشد  

.جلوی محل دفن را خالی گذاشته بودند

بهقولیرواندآبراهامیان،درجامعهایکهباورکردهکهسرنخبسیاریازجریانهای

سیاسیدردستقدرتهایخارجیاست،اتهاممأموربیگانهوستونپنجم،اتهامی

.پذیرفتنیاست

 جسد اسالنسکی و ده نفر دیگر را پس از اعدام، سوزانده بودند و. محل دفن آنها بیست سال بعد معلوم شد

 خاکستر این یازده جسد را در کیسه ریختند و به دو نفر از اعضای امنیت ملی سپردند تا در جایی از شرش

 اولین بار: »بر زبان آورد راننده طنزی. آنها با لیموزین مشکی و راننده اش به راه افتادند. خالص شوند

.«ما سه تا و آن یازده  تاِی توی کیسه. است که توی این ماشین چهارده نفر سوار می کنم

بقیه ی ماجرا را. جاده یخبندان بود و چند کیلومتر بیرون از پراگ، لیموزین آنها شروع به ُسرخوردن کرد  

همان طور که در ابتدای مقاله اشاره«. اعتراف»می توان حدس زد اما بگذارید برگردیم به صحنه ای از فیلم   

 شد، دادگاه با متهمان مرتب و اتوکشیده شده آغاز شد و جریان محاکمه به دلخواه اداره ی امنیت و بازجویان

شلینگ در جایگاه متهم قرار گرفت و. تا نوبت رسید به یکی از متهمان به نام اوتو شلینگ. پراگ پیش رفت  
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لباس. درست در زمانی که داشت خود را به جاسوسی برای انگلستان متهم می کرد، شلوار از پایش افتاد  

 متهمان همان لباسی بود که چند ماه پیش تر، در حین دستگیری، بر تن داشتند و این ماجرا بر مال ساخت که

به هر روی، این صحنه، جلسه ی محاکمه را منفجر کرد و. متهم در این مدت چقدر وزن کم کرده است  

متهمینی که ماه ها لبخند بر چهره شان ظاهر نشده بود، اینک از خنده. شلیک خنده در دادگاه به هوا خاست  

همه، جز مأموران امنیتی،. روده بر شده بودند و تمام فشارهای عصبی سرکوب شده ی خود را تخلیه می کردند  

بازجویاِن. در یک کالم، دادگاه بر هم ریخته بود. حتی قاضی نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد. می خندیدند  

گویی هرچه در این مدت رشته بودند، با افتادن شلوار. حاضر در دادگاه نقشه ی خود را نقش بر آب می دیدند  

ازقرارمعلوم، این قضیه، حبس ابِد شلینگ را به اعدام بدل ساخت. شلینگ پنبه شده بود .

 در بحبوحه ی نمایش این مضحکه، کارگردان فیلم، صحنه ی دیگری را با صحنه ی دادگاه می آمیزد که کمدی

 و تراژدی را به شکلی تأثرانگیز  ترکیب می کند؛ صحنه ی لیموزین مشکی که روی جاده ی یخ زده توقف کرده

مسئولین حق داشتند که در گواهی فوِت قربانیان. و دو نفر دارند کیسه ی خاکسترها را روی جاده می پاشند  

.دادگاه اسالنسکی جای محل دفن را خالی بگذارند

خبر داد که فیلم و حلقه هایی که صوت و تصویر جریان گاردین  روزنامه ی۲۰۱۸شگفت آنکه در آوریل   

 هشت روز دادگاه اسالنسکی بر روی آن ضبط شده، به همراه میلیون ها سند طبقه بندی شده در زیرزمین

نوار فیلم ها به طور جدی لطمه خورده  و زمان و هزینه ی. کارخانه ای متروکه در حوالی پراگ پیدا شده است  

بااین حال، میخال براگانت، مدیر اجرایی. به دست آورند قابل توجهی الزم است تا کیفیت الزم برای پخش را  

روزی که بتوانیم فیلم را در دسترس همگان بگذاریم، مردم: »مطرح می سازد بایگانی، نکته ی جالبی را  

چون هیچ یک. را ببینند( متهمان)قادر خواهند بود که حاالت چهره، حرکات افراد، زبان بدن و عملکرد آنان   

تمام این حرکات، تمرین شده بود. از اینها ربطی به تشریفات قانونی نداشت .«

 صحبت های براگانت آدم را یاد خاطرات همسر یکی از متهمان می اندازد که وقتی اعترافات او را از

:شنید، گفت« رادیوی پراگ»

با صدایی عجیب، کشیده و با لحنی. همین که شروع کرد به حرف زدن، فهمیدم اوضاع خوب نیست  

بعد متوجه شدم دارد. یکنواخت حرف می زد؛ طوری که اولش به نظرم آمد دارویی به او خورانده اند  

چند بار مکث کرد، انگار یادش رفته بود چه. صرفاً چیزهایی را که از بر کرده، تکرار می کند  

[16].می خواست بگوید و دوباره شروع کرد، مثل ربات

 سرانجام روزی می رسد که این فیلم نادر در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت و رازهای دیگری از

بااین حال، محاکمه های نمایشی، به مثابه ی. یکی از دادگاه های نمایشی عصر استالین را آشکار خواهد ساخت  

 ابزاری برای سرکوب و ارعاب، کماکان در برخی کشورها به حیات خود ادامه می دهند و پرونده ی
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بنابراین، مسئله ی اعترافات اجباری هنوز به تاریخ نپیوسته است اما به. اعترافات اجباری همچنان باز است  

با ظهور انقالب در. نظر می  رسد که باور همگانی به درستِی این قبیل اعتراف ها دیگر به تاریخ پیوسته است  

باور عمومی به»فناوری های مدرن و دسترسی آزاد، فرامرزی و ممانعت ناپذیر به اطالعات و حقایق،   

رفته رفته رنگ می بازد و به امری منسوخ بدل می گردد؛ امری متعلق به گذشته، منتها نه« اعترافات اجباری  

.گذشته ای آن قدر دور که نتوانیم از آن عبرت بگیریم
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