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 ایران تریبونال
 المللی دادگاه مردمی بین

 

 : قضات

 (رئیس)رلقاضی یوهان کریگ   

 قاضی جان دوگارت    

 نستلر کا قاضی مارگارت راتنر   

 قاضی مایکل مانسفیلد    

 و موتوائقاضی ماکا   

 قاضی پاتریشیا ِسلرز   

 

 3112 ی هفوری 5: تاریخ صدور حکم

 

 

 ت دادستانیئهی

 

 علیه 

 جمهوری اسالمی ایران

     -----------------------------------

 حکم 

                                          -----------------------------------

 : دادستانان

 

 پیام اخوان  پرفسور

 جان کوپر پرفسور

 یسانسر جفری  پرفسور

 خانم مژده شهریاری

 آقای کاوه شهروز

 ایهورماشدکتر نانسی 

 خانم گیسو نیا 

 

 حمید صبی آقای :گزارشگر
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 ران تریبونالای

  المللی  مردمی بین دادگاه

 

 حکم

 
 3102ی  فوریه 5

 

 یدادستانت ئهی

 

 علیه 

 جمهوری اسالمی ایران 

 

 دعاوی مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب 

 جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسالمی ایران

 

  

 

 : است تشکیل شده قضات زیراز ایران تریبونال  .است ایران تریبونالمستدل ی و این حکم نهای

و ئنستلر، پرفسور ماکافسور پاتریشیا سلرز، مارگارت راتنر کاپر ،(رئیس) قاضی یوهان کریگلر

 . پرفسور جان دوگارد ،موتوا، پرفسور مایکل مانسفیلد

 

روز دادرسی  2به دنبال  3113اکتبر  3٢ در تاریخ که دادگاه شودصادر می حکم موقت پیرواین حکم 

 .الهه صادر کرد شهردر کاخ صلح 
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 فصل اّول

 مقدمه 

ترین آزمون حیات  با بزرگ 12٣1خرداد در جمهوری اسالمی ایران هجده ماه بعد از استقرار، ـ 1

ها و  در اعتراض به سرکوب ،جوان بودند شان اکثرکه  هزاران تظاهرکننده. خود روبرو شد

قیام و تظاهرات  خنثی کردن در راهسالمی رهبران جمهوری ا. ها ریختند به خیابانهای رژیم  رحمی بی

وز هزاران نفر چند ر طولدر . تردید نکردندو خشونت  در توسل به سرکوبمخالف، نیروهای 

 ترین و رحمانه بی در معرضنیز  گیرشدگان ی دست بقیه اعدام شدند ودها نفرص شدند، گیر دست

 . قرار گرفتند ،روانیهای جسمی و  از جمله شکنجه ،هارفتار ترینغیرانسانی

 

ی اعدام  هزاران نفر به جوخه در این دهه. ادامه یافت نیز12٣1ی  حکومت در دهه آفرینی وحشتـ  3

رهبر جمهوری  ،هللا موسوی خمینیروح ی کهفتوای با 12٣٢در سال این وضعیت . سپرده شدند

مواضع  که بررا  ای زندانیان سیاسی داد  فتوا خمینی. رسید خود صادر کرد، به اوجاسالمی ایران 

های  ی در استانهای تئهیبه دنبال این فتوا، . اعدام کنند «با کینه و خشم انقالبی» فشارند، پای می خود

در مورد  » که ها دستور داده شد تئه این هیب .دندش معروف« های مرگ تئهی»شد که به  تشکیلکشور

پاک گرفتن خون  هی اسالم انقالبی نادیدل قضایتردید در مسائ » چرا که ،«شک و تردید نکنندیات ئجز

   «.باشدو مطهر شهدا می

 

دسته در گورهای  اجسادشان را ،را مخفیانه اعدام کردند زندانی سیاسیاران هز12٣٢ـ در تابستان 2

از مرگ  هاخانواده طول کشید تاها  ماه. ندپوشاند سیمانبا  گورها رابرخی از  روی کردند، دفنجمعی 

 . ندیافت خود آگاهی عزیزان

 

واکنش به  تنها امسال در .اشته شدد هنگها مدت زمانی طوالنی مخفی  رحمی ـ این کشتارها و بی4

 ها و آناعتراف  12٣1ی در دهه جمعی دسته های جمهوری اسالمی ایران به اعدامتشکیل این دادگاه، 

 . کردتوجیه  «الملل و معاهده ژنواقدامی مجاز طبق حقوق بین» عنوان هبرا 

 

 ،که اعدام شدند کسانی هایخانوادهراه با  ، همی یافتندیرهاهای جمهوری اسالمی  که از زندان کسانیـ 5

 .شود گویی وادار پاسخبه جمهوری اسالمی ایران و  این جنایات رسیدگیبه تالش کردند  هاسال

 

 ، منتظریهللا آیت که زمانی .ممنوع است پیوست، وقوع به 12٣1ی چه در دهه یادآوری آن ایران در ـ6

. شدخلع  ی مناصب خود از کلیه کرد،اعالم  را با این جنایات مخالفتش12٣٢در سال  ،خمینی جانشین

 . در حبس خانگی بودزمان مرگش،  یعنی ،تا دو سال پیش او
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 ایران تریبونال کارزار 

 

جمهوری اسالمی که  حکومت ترور و وحشت های قربانیانگروهی از بازماندگان و خانوادهـ ٢

و رسیدگی به این هایشان برای افشای حقایق به تالشتوانستند به خارج از ایران مهاجرت کنند، 

ی آن  و گزارشگر ویژه سازمان ملل نزد کمیسیون حقوق بشر  ها دعاوی خود را آن. جنایات ادامه دادند

دست  ای بهنتیجه اماکردند،  رحمطجانشین او موریس کاپیتورن سپس رینولد گالیندوپل و برای ایران، 

 . وردندنیا

 

های بازماندگان و خانواده سرانجام. نپرداختندبه این موضوع المللی نیز  نهادهای کشوری و بینسایر 

 12٣٣سال در  ها آن. کنند راه همبردی متهورانه  های خود را با راه تالشسپردگان تصمیم گرفتند جان

به مردم ایران و جهان  تاان تریبونال آغار کردند ایر تشکیل را برایمردمی و غیرسیاسی کارزاری 

 . های ایران چه گذشته است در زندان 12٣1ی که در دهه نشان دهند

 

  حقوقی بردی راه المللیبین ی میتهک

 

 حقوقیبردی  راهالمللی بین ی یک کمیته موفق شد (3111 ی فوریه)12٣١در بهمن  کارزارـ ٣

بردی راه ی کمیته)
1

موریت یافت أبردی م راه ی کمیته. به ریاست پروفسور جان کوپر تشکیل دهد( 

 .کنددهی و اعضا و روال کار آن را تعیین  دادگاه ایران تریبونال را سازمان

 

 : برگزار شود هدو مرحلدر  بردی تصمیم گرفت دادگاه راه ی یتهکمـ ١

 

های حقوقی و مدافع حقوق بشر که به مثابه  متشکل از شخصیتیاب،  کمیسیون حقیقتیک تشکیل  لف ـا

 ی نتیجهو  بشنودرا  ها آنهای شهادت کند، را دریافت ، گواهی شاهدانیک دادگاه تحقیق عمل کند

  .کندمنتشر به صورت یک گزارش تحقیقات خود را 

 جمهوری اسالمیتعیین مسئولیت  ی المللی که وظیفهحقوقدانان بین، متشکل از تشکیل یک دادگاهب ـ 

    .باشد برعهده داشته المللیبراساس قوانین حقوقی بین ایران در نقض حقوق شهروندان ایران

 

 یاب  کمیسیون حقیقت

 

المللی برای عضویت در کمیسیون بین ی برجستههای  از شخصیت شماریاز بردی  راهی  ـ کمیته11

و اعضای  عهده داشت هموریس کوپیتورن بکمیسیون را ریاست . عمل آورد هیاب دعوت بحقیقت

پروفسور دانیل تورپ، آن برلی، پرفسور ویلیام عبارت بودند از پرفسور اریک دیوید،  کمیسیون

 . شباس، دکتر لوئیز اسمال

........................................................ 

پروفسور جان کوپر، پرفسور سرجفری نایس، پروفسور اریک دیوید، : بردی عبارتند از راه ی هیتاعضای کم -1

، دکتر نانسی (درگذشت 12٣١در خرداد ) پروفسور ریچارد فالک، پرفسور پیام اخوان، پروفسور کادر اسمال

 .دکتر هدایت متین دفتری، حمید صبی هورماشیا،
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کرد تا در مقابل کمیسیون نهاد کارزار، مبادرت به انتخاب صد شاهد  بردی به پیش راه ی کمیتهـ 11

 .کارزار انتخاب شدنداین افراد از میان صدها تن از فعاالن و حامیان . یاب و دادگاه شهادت دهندحقیقت

-های جانو خانوادهدربردگان  هبجان ازو  داشتنداطالعات مستقیم  چه رخ داده بود، شاهدان از آن

 .  بودند 12٣1ی وقایع دهه باختگان

 

ژوئن  33تا  1٣)12١1تیر  3خرداد تا  3١ روزهای جلسات خود را ،یاب ـ کمیسیون حقیقت13

به صورت  نفر ٢5. برگزار کرد الملل در لندن سازمان عفو بینمرکز اقدام حقوق بشر در  (3113

رژیم  های که در زندان هاییو اعدام انگیز در مورد وقایع خوف ،و یا از طریق اسکایپحضوری 

 . دادند شهادتکمیسیون  در مقابل، ه بودرخ داداسالمی 

 

 از جمله ،مئضمای  همراه با کلیه (3113 ی یهیژو 3٣)12١1مرداد  ٢گزارش خود را  ،ـ کمیسیون12

است صفحه  41١این گزارش مشتمل بر . منتشر کرد، شاهدانو اظهارات شفاهی  های کتبیاظهارنامه

به این حکم الحاق  ،این گزارش. دنده تشکیل میاصلی گزارش را  ی بدنه ،نخست آن ی صفحه ٣٣ که

 . ناپذیر این حکم است ییجداعنوان سند الف، بخش  هشده است و ب

 

 ایران تریبونال تشکیل

 

 ها نآ بردی از راه ی المللی که کمیتهشش حقوقدان بینیاب، کمیسیون حقیقتکار پس از پایان ـ 14

لر، قاضی یوهان کریگ : از ت بودندعبار ها آن. پیوندندموافقت کردند به دادگاه ب ،دعوت کرده بود

، کونستلر، پرفسور مایکل مانسفیلد وتوا، مارگارت رانترمپاتریشیا ِسلرز، پرفسورماکائو پرفسور 

  . برگزیده شدبه ریاست دادگاه لر قاضی کریگ .جان دوگاردپرفسور 

 

کادمی آدر سالن  (3113اکتبر  3٢تا  35)12١1آبان  ٣تا  4 روزهایدر  ـ دادگاه، جلسات خود را15

از  نفرکه سه  شنیدرا  نفرهادت نوزده دادگاه ش .، برگزار کردالهه شهرالملل کاخ صلح حقوق بین

 . بودند متخصص شاهدان ،پرفسور موریس کاپیتورن، آن برلی  و دکتر متین دفتری ،ها آن

با یک گورکن در  در دادگاه به نمایش گذاشت که در آن فیلمی را ،نیما سروستانی، شاهدانیکی از 

توصیف برایشان اتفاق افتاده بود،  12٣1ی شاهد وقایعی که در دهه 15 .شیراز مصاحبه کرده بود

 ها بهنامهشهادت. تسلیم دادگاه کرده بودند هم از پیشهای خود را  نامه شهادت، شاهدان ی همه. کردند

 «الف» ی ضمیمه هانامهشهادت .انجام برساند هدر چنین زمان کوتاهی ب کار خود را دادگاه کمک کرد

 یترجمهای دو مترجم حرفه .برگزار شددادگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی  .هستنداین گزارش 

 .  عهده داشتندرب فارسیو  انگلیسیها را به دو زبان گفته زمانِ  هم

 

پرفسور  و همکارانش؛ خواناریاست پرفسور پیام ه ای و کارآمد دادستانی بیک تیم حرفهـ 16

سرجفری نایس، پرفسور جان کوپر، خانم مژده شهریاری، دکتر نانسی هورماشیا، آقای کاوه شهروز 

 . کند میانی ددادستانی قدر تئهیو پشتکار  تبّحردادگاه از . و گیسو نیا، دادگاه را یاری داد



٣ 

 جمهوری اسالمی در دادرسی عدم حضور

 

 ، از طریق بردی حقوقی ایران تریبونال، به نیابت از کمیته راهالمللی بین ی جان کوپر، رئیس کمیته ـ1٢

.  از جمهوری اسالمی ایران برای حضور در دادگاه دعوت کرد 3113سپتامبر  13تاریخ  هب اینامه

راه سه  نامه به هماین  .به این حکم الحاق شده است «ب» ی ضمیمهعنوان  های از این نامه، ب نسخه

 . یاب برای سفیر جمهوری اسالمی در الهه ارسال شد تحقیقیات کمیسیون حقیقتاز گزارش نسخه 

 

گزارش  در این نامه از جمهوری اسالمی خواسته شده است در دادگاه حضور یابد و به مندرجات

( زندان بدون دادگاه عادالنه؛ ب( لفا -از جمله یاب در رابطه با نقض حقوق بشر  کمیسیون حقیقت

ه دالیل تعقیب و آزار افراد ب( ه تجاوز به زندانیان، و( د زندانیان؛ ی شکنجه( جاعدام های خودسرانه؛ 

عمدی و جدّی حقوق اساسی  نقضموجب ی این اقدامات که  امنهد. پاسخ دهد بود، سیاسی و مذهبی

 .است مغایر الملل بین حقوقبا  ،شد  ها آن

 

 : که  شده استدر نامه قید  در نهایتـ و 1٣

قرار دهیم تا با حضور در دادگاه به طرح  ایران خواهیم فرصتی در اختیار جمهوری اسالمی میما »

حقیقت به کشف  خصومتی گونه هدف این دادگاه آن است که بدون هیچ. دالئل و دفاع از خود بپردازد

 «.کنداین هدف کمک میبه  نیلما را در حضور شما در دادگاه . بپردازد

به  اعترافجمهوری اسالمی ایران ترجیح داد به این نامه پاسخ ندهد و حتی از اعالم وصول آن و 

این در  عدم حضور میم جمهوری اسالمی ایران مبنی بردادگاه به تص. وجود چنین دادگاهی سرباز زند

 (.را مشاهد کنید 1٣٢پاراگراف ) در این حکم اشاره می کند ،عواقب این تصمیمودادرسی 

 

 دادرسی

 

که دادگاه قادر با توجه به این .کندتعیین را خود  که مقررات ناظر بر کار شد اختیار دادهـ به دادگاه 31

 را که به یهایصحت اظهارنامهکند، درخواست  شاهدان تصمیم گرفت از ،از شهود نبودبه اخذ سوگند 

 . کننداند، تائید دادگاه ارائه کرده

 

های را برای ادای شهادت از طریق اظهارنامه شاهدانکرد،  دعوت یدادستان تئهیدادگاه، از ـ 31

   .  صداقت و صراحت به سئواالت دادگاه پاسخ دادند در کمال شاهدان ی همه .هدایت کنند ها آن

 

ستایش  ،اند سرگذراندهاز که   حوادثیدر سخن گفتن از   ها آنو شجاعت  صمیمیت شاهدان ـ دادگاه33

در  ها خود که مدت مصائبی یبازگوهنگام  به شاهدانبعضی از  کند، تأکید میدادگاه . کند می

 ی همه دادگاه از .شدند دچار دگرگونی عاطفی و روانی ی از زاویهداشته بودند،  نگه دل ی خانه نهان

 . کندمیتاریخی قدرانی  ی به این پروسه کمک خاطر شاهدان به

 



٢ 

به حکم  «د» ی عنوان ضمیمه های از آن بو نسخه به صورت کتبی ثبتدادرسی  ی تمام پروسهـ 32

 . الحاق شده است

نکات . آغاز کرد حقوقی ماهیتو شرح  حقوقیخود را با رجوع به موارد  ادعای ت دادستانیئـ هی34

. عهده داشت هبرا پرفسور جان کوپر  حقوقی اهیتمو شرح مطرح کرد قانونی را پرفسور پیام اخوان 

 پرفسور سرجفری نایس،  ،پرداختخود  ادعاهای از ت دادستانی به نتیجه گیریئهیدر پایان، 

 به براهین خود، ی اختتامیهدر سخنان را شرح داد و پرفسور پیام اخوان  حقوقی ماهیتای از خالصه

ت دادستانی قدردانی ئهی  و همکاری ها تالشه بار دیگر از دادگا .دادستانی اشاره کرد ادعای حقوقی

 . کند می

 

پایان  3113اکتبر  3٢بعدازظهر شنبه  3ساعت س أر ،ایران تریبونال دادگاه دادرسی ی پروسهـ 35

ساعت پنچ  حکم موقت. حکم موقت به اتاق قضات رفتند  ت قضات برای شور و  تدوینئو هی یافت

 . در صحن دادگاه قرائت شد 3113اکتبر  3٢بعداز ظهر شنبه 

 

های ی جهانی اینترنت و کانالاز شبکهبود و ها باز دادگاه برروی عموم و اصحاب رسانه اتجلسـ 36

 . پخش شد به صورت زنده ایتلویزیونی ماهواره

 

 

 فصل دوم
 

 صالحیت قانونی 

 

بردی حقوقی ایران تریبونال به نیابت از  راه ی سوی کارزار و کمیتهصالحیت قانونی دادگاه، از  ـ3٢

اند، و صدمه دیده اند کشیده شدت رنجبه انیجسمی و رو ی از زاویه طرح شدهکسانی که در اثر جنایات 

موجب اسناد ارائه شده  هب ی کهدادگاه صالحیت قانونی خود را با صدور حکم. به آن تفویض شده است

 ی نه و واقع بینانهضامن صدور عادالاستقالل و تمامیت دادگاه،  .تحقق بخشید صادر کرد، به دادگاه

 . است یینها یأر

 

 . علیه بشریت متهم کرد اسالمی ایران را به ارتکاب جنایت دادستان، جمهوری -3٣

 : به این دلیل، دادگاه باید تعیین کند که

 ؟است رخ دادهنقض حقوق بشر  ی زمینهموارد اتهامی در  آیاـ  ا  

 علیه بشریت است؟ ی جنایت در زمرهمتعدد حقوق بشر   نقض جا در این آیاب ـ 

در  نسبت به شهروندان خود که تعهداتی را در الملل حقوق بینمقررات  ایران ج ـ آیا جمهوری اسالمی

  ؟نقض کرده است ،المللی دارد حقوق بشر بین ی زمینه

 



٣ 

 12٣1ی  دههبه وقایع دادرسی را  ی بردی حقوقی ایران تریبونال دوره راه ی کارزار و کمیتهـ 3١

و دادگاه نیز این محدودیت زمانی را  کرد یاب اجرایت را کمیسیون حقیقتاین محدود. کردندمحدود 

 . کار خود در نظر گرفتبرای 

 

 فصل سوم 

 
 ماهیت

 

گزارش  و یاب تحقیقات کمیسیون حقیقت ،را پروندهماهیت این  ارزیابی در جهت تریبونال کار -21

 . کردکمیسیون تهیه شده بود، آسان  دقیق و جامعی که از طرف این

 

یاب گزارش کمیسیون حقیقت  

 
پروفسور جان  .حقوقی دعوی ارائه کرد بنیان عنوان هبیاب را  دادستان، گزارش کمیسیون حقیقت -21

در بعد از وقوع انقالب اسالمی  ،پروندهتاریخی  ی کلی به سابقه نگاهدادستانی را با  ی ادعانامهکوپر

آغاز جنگ  ،آن تاًسیس جمهوری اسالمیاز پس  پهلوی و به انحالل رژیم وی .آغاز کرد 125٣سال 

های گروه سوی هبرا  ها تفنگزمانی که رژیم  سرانجام به واشاره کرد؛  125١ سال ایران وعراق در

انقالب خاطر  بهکه  ای چرخاند  سیاسی
3

ای  چرخش را به تظاهرات گسترده نقطه این او. بودند جنگیده

 آن را مقطعِ  این همان روزی است که دادگاه. ستوقوع پیو به 1261 خرداد 21مربوط دانست که در 

 . قرار داد دادرسی آغاز زمانی

 

 عنوان هوی ب یاب را کهکمیسیون حقیقت هایگزارش یافته فسورکوپر ازدادگاه درخواست کردپرو -23

 که جلب کرد گزارش «ه»او توجه دادگاه را به بخش  .د کندییأتسلیم دادگاه کرده است، ت مدرک

گزارش را تشکیل  ی بدنهبخش اصلی  ی شاهدان است و نامه از شهادتفهرست جامعی  ی دربرگیرنده

 .دهد می

 

 :زیر خالصه کردیاب را به شرح  گزارش کمیسیون حقیقت ی گانه های شش پروفسورکوپر بخش -22

 

 ازجمله ناپدید شدن اجباری، شود؛ مربوط می سیاسی مخالفانی  گیری خودسرانه فصل اول به دست (ا  

بند قپانی ـ   دست، استفاده از شالق از جمله ،انیهای جسمی و رو ه، انواع شکنجهبازداشت بدون محاکم

، تحقیرآمیز رحمانه، غیرانسانی و رفتار بی کنند ـ ، بازوها به سقف آویزان میکه طی آن زندانی را از 

، برگزاری پزشکیهای  زیادی زندانی دریک مکان، محرومیت زندانی از کمک تعدادحبس  از جمله

ه ب که آن بدون کردند، حاکمه میرا چشم بسته ودر چند دقیقه م زندانیاننمایشی که طی آن  های همحاکم

.رسی داشته باشند حقوقی دستوکیل و مشاور 
 

تیرباران  از طریق 126٢های پیش ازسال  اعدام اغلبپردازد؛  فصل دوم به اعدام زندانیان می( ب

، 126٢و مرگ بر اثر شکنجه نیز رایج بود؛ در سال  ی دار اعدام از طریق چوبهصورت گرفت، اما 

که از سوی  کرد، بیش از چهارهزار زندانی بعد از آنهللا خمینی صادر  دنبال فتوایی که آیت هب

 .  چند ماه به دار آویخته شدند ی ، به فاصلهعقاید شدندتفتیش  «سیس مرگأکمیسیون تازه ت»

................................................. 
 .رجوع شود 31 ی صفحه ،روز اول، د  ی به ضمیمه -3
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ها  در گزارش به آن که پردازد  ای می زندانی 23 مورد در های مشخصنمونهفصل سوم به بیان  (ج

 . ها انجام شده است نآ مورد درهایی که  خشونت نیز؛ اشاره شده است

چه  ) کودکانزنان،  جملهاز  ؛معطوف است های مختلف در زندانگروه ی تجربهفصل چهارم به  (د

، در زندان مادران زندانیشان ه اتفاقی که بیها شدند و چه آنزندانی محسوب می که خودکودکانی 

مورد  زندانیان باسوء رفتار  ،چنین هم در این فصل. های سیاسی های از گروطیف گستردهو ( بودند

  . انیجراحات جسمی و صدمات رو از جمله ؛بحث قرار گرفته است

 ؛ها آنضرب و شتم از جمله  ؛معطوف است های زندانیان سیاسیرنج خانوادهبه  فصل پنجم (ه

 ها برای پرداختفشار به خانواده؛ ها نآمیزمراسم سوگواری آ خشونت محرومیت از مالقات؛ برهم زدن

 . ها تحویل اجساد به آن در مقابل ،کرده بودندشان شلیک عزیزان به بدنهایی که  گلوله بهای

  آقایاند و ها اشاره کرده که شاهدان به آن هاستفهرست اسامی مرتکبین جنایتحاوی فصل ششم  (و

.ترا روشن کرده اس ها آن جاریمشاغل وضعیت و  ،تکمیلی اطالعاتبا ارائه عماد  بابک
2
  

 

جسم و  بر ،«هاسوء رفتار این جبران ناپذیر عوارض»به نسبت پروفسورکوپر توجه دادگاه را  -2۳

 .جلب کرد، شدگان اعدامخویشاوندان  دربردگان و هبجان روان
 

یاب را تائید گزارش کمیسیون حقیقت از دادگاه خواست ،سخنان خود ی خاتمه در پروفسور کوپر -25

     .در نظر بگیرد ی خودأاز ر بخشی عنوان به تمامی به را آن و کند
 

یس ئپروفسورموریس کاپیتورن رها،  تن از آن 2. شاهدش را معرفی کرد 1١سپس  دادستان، -2۳

وضعیت ابطه با ردر سازمان ملل حقوق بشر  کمیسیونسابق  ی ویژهگزارشگر  یاب و کمیسیون حقیقت

 الملل دریاب ومحقق سابق سازمان عفو بین تحقیق  خانم آن برلی عضو کمیسیون ایران،حقوق بشر در 

. متخصص بودند شاهدانری معاون اسبق کانون وکالی ایران، دکترهدایت متین دفت و ایران رابطه با

اظهارات  خوانی هم و یاب حقیقت  کمیسیون شهادتهایشان  که شهادتبودند شاهدان عینی ، شاهدان سایر

  .کندتقویت میها را  آن

 

-اثبات کند مسئولیت نقض فاحش و گسترده و برنامه» هدفش این است که اعالم کرد دادستان -2۳

است های جمهوری اسالمی ایران رین ردهت عالی ی عهده هب، 12٣1ی در دههی حقوق بشر ریزی شده

«.به اجرا درآمده است ها نطبق فرامین صریح آ و
4 

 

 .شنیدرا  ،یاب حقیقت  رییس کمیسیون پروفسورموریس کاپیتورن، اظهاراتدادگاه  -2۳

 در که موارد نقض حقوق بشر یاب به این نتیجه رسید یون حقیقتکمیس پروفسورکاپیتورن تاًیید کرد،

رژیم جمهوری ، «است شده و اجراگیری مرکزی طراحی  ازجانب یک مرجع تصمیم» 1261 ی دهه

تدوین  یاب در حقیقت  کمیسیون اعضای و ،اعمال بوده استاین اسالمی ایران تنها مرجع مسئول 

 .اندبوده صدا هم 3113ژوییه  گزارش

 

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در  ی عنوان گزارشگر ویژه هچنین ب پروفسورکاپیتورن، هم -2۳

 ی ها و پس ازاولین سفرش به ایران، دیگر هرگز اجازه آن سال شهادت داد که12٣1تا 12٢4های  سال

سوءرفتارها در  مورددر عنوان گزارشگرویژه،  هوی به دادگاه گفت، ب. ورود به این کشور را نیافت

رس  که شواهدی که در دست ، درحالیشنیده بود« بسیارعام»تنها اظهارنظرهای  1261یدهه

ی کمیسیون حقوق بشر  عنوان نماینده هازمنابعی بود که ب« تر مراتب کامل به»یاب بود کمیسیون حقیقت

 .دراختیار او قرار داده بودند متحد سازمان ملل

 



11 

تالش در  به دلیل وجود فشارهای سیاسی، ،داند تجربه می که به اعالم کردکاپیتورن پروفسور -۳1

حمایت از تواند  نمی»، 1261ی دهه رفتارهایسوء در موردتحقیق رسمی یک  کردنجهت عملی 

که اهداف کشورهای عضو داد توضیح وی  «.شودبرخوردار بشر  اعضای کمیسیون حقوق ی همه

که اکثریت کشورهای عضو از چنین  از این او نشانی مین خاطره  هگون است وب هم ندرت بهکمیسیون 

یک توصیه به سازمان ملل  بارا  هادت خودپروفسورکاپیتورن ش. استابتکاری حمایت کنند، ندیده 

در ایران  در بشر  حقوق  رسیدگی به نقض برایرسمی   تحقیق تاًسیس یک کمیسیون :متحد پایان داد

.1261ی   دهه
 5

   

 

در م برلی خان .بود یاب حقیقت  کمیسیون خانم آن برلی، عضو دیگر ،شاهد دادستان آخرین -۳0

 در این مقام نقض حقوق بشر در و بودالملل پژوهشگر سازمان عفو بین 12٣1تا  124٢های  سال

بخش ایران  مسئول 1262تا 1251 های وی طی سال. ها را مورد تحقیق قراردادبسیاری ازکشور

هیئتی از سازمان  سأدر ر 1١٢١ و آوریل 1١٢٣نوامبر دردو بار  یو .الملل بود درسازمان عفوبین

 وقت وزیر بختیار نخستشاپور  و با برخی از وزرای دولت ایران ،ایران سفر کرد بهالملل عفو بین

با مطابق  ،ادالنهع ایه همحاکم نبود مورددر الملل  نعفو بیسازمان نگرانی و مراتب  ،دیدارکرد

 . اعالم کرد را با زندانیان یرفتاربد شکنجه وو  ،المللیاستانداردهای بین

 

این  نشان از ،الملل عفوبینسازمان وی به  1١٣1ی اول فوریهخانم برلی تاًیید کرد که گزارش  -۳3

احکام « تکراربه » وجود آمدند، هبهای انقالب اسالمی، که بالفاصله پس ازانقالب  دادگاهداشت که 

-را تهدید میآبرویشان  وامنیت جسمی یا  جانشانخطراتی که » زندانیان در مقابل. کردندصادر اعدام 

گونه  کرد ایناعالم  بارها هللا خمینی یتکه آ اینعلیرغم  وی خاطرنشان کرد، .«شدندحمایت نمیکرد، 

ماهیت »برخی از روحانیون نسبت به  که علیرغم این شد وتکرار نخواهد  «ها گری  افراط»

  .شد وضعیت بدتر کردند،اظهار نگرانی می ،«اجرای عدالتبه اصطالح  ی خودسرانه

 

دایر ) گیری کمیسیوننتیجهیاب دقیق است و  حقیقت  های کمیسیون هخانم برلی گواهی داد که یافت -۳2

منطبق باشواهدی ( اجرا شده است و مرکزی طراحی قدرتنقض حقوق بشرازطرف یک که  براین

 .ه شده استئاراکه به دادگاه است 

 

همان  ی ادامه اییه جنبه توسط جمهوری اسالمی از خانم برلی شهادت داد که نقض حقوق بشر -۳۳

جلب کرد که شالق زدن امر توجه دادگاه را به این  داد و انجام می پیشینیم رفتارهایی است که رژ

رژیم دوران  شد که در خانم برلی متذکر با این همه« .بود متداولبسیار» زندانیان درزمان شاه نیز

به « جا که تا آن» زآمیخشونت رفتارهای جان خودرا ازدست دادند و« تری بیش بسیار» تعدادی اسالم

توانست در هرکسی می .«دش تر به مراتب خودسرانه» ،استمربوط  قتل رفتاری و بد، یگیر دست

را « خود افتادن حدود به خطر»که بتواند  بدون آنگیری، بدرفتاری و اعدام قرار گیرد،  معرض دست

به صورت خودسرانه موارد نقض حقوق بشر ابتدا  بعد از انقالب، وی اظهارداشت،. تشخیص دهد

دولت مرکزی قرار   مسئولیت ی تدریج درحوزه هگرفت، اما ب های انقالب اسالمی انجام می توسط کمیته

.گرفت
6
 

 

 

 

................................................. 
 3٢تا 31صفحات  جا، همان -2

  3٢صفحه جا،  همان -4

 24و  22د روز اول، صفحات  ی ضمیمه -5
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و آن را  پذیردمیسند قابل استناد  عنوان هبیاب را  حقیقت دادگاه گزارش کمیسیونبدین وسیله،  -۳5

، مدارک» :استگونه که درحکم موقت آمده  همان. دهد ی خود قرارمی پژوهانه مبنای مأموریت واقعیت

به نیابت یا  توسط  ی حقوق بشر گسترده و نقض فراگیر دهند نشان می که «؛شواهد انکار ناپذیر هستند

 . ازجمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است

 

 ذهبیمهای قومی و  با اقلیت رفتار

 

این سرزمین در  .گیرددر بر میرا  گوناگونهای قومی  ایران سرزمین پهناوری است که گروه -۳۳

 هاها،  بلوچآذریها، ترکمن ،هاکُرد، ها عربدر این کشور،  .نیز وجود دارند مذهبیهای متعدد  گرایش

 .اند زندگی کردهعنوان ایرانی  هبدرمناطق مختلف  ها قرنغیره  و

 

به این جوامع جمهوری اسالمی ایران  یرحمانهی بی مبنی برحمله یهای دادگاه ازشنیدن گزارش -۳۳

 . شد انزجار ها، دچارحیرت و آمیز آن زیستی مسالمت ی طوالنی هم اعتنایی به سابقه وبی

 

 :بهاییان

 

های مذهبی  ترین اقلیت بزرگ بهاییان یکی از .هور کردظمیالدی درایران  1١درقرن  یتیبها -۳۳

 .شود تخمین زده می نفرهزار صد ششایرانند و تعدادشان حدود 

 

.دبه دادگاه عرضه کر یدردناک بهایی ایرانی، گزارش، روحیه جهانپور -۳۳
٢
 

 

، اظهاراتخانم جهانپور -51
٣
بق قانون اساسی ایران پیروان طکه  براین دکترمتین دفتری را دایر 

شود شناخته نمیرسمیت به  ها آنازدواج  .، مورد تاًیید قرارداداز هیچ حقوقی برخوردار نیستندیت یبها

مدارس و  از ؛شده استسلب  ها ناز آحق استخدام ؛ شوند رزندانشان نامشروع محسوب میف در نتیجه و

قرار مورد هجوم  ها آن اماکن مذهبی؛ ندارند  دفن؛ حق برگزاری مراسم کفن واند هشداخراج  هادانشگاه

.شده استمصادره  ها آناموال ؛ و است  شدهتخریب  و گرفته
١
  

 

خاطراعتقادات  به مدتی بعد از انقالب، .دبستان بود خانم جهانپور درزمان وقوع انقالب آموزگار -50

.دکار برکنارش هللا خمینی از به فرمان آیت، اشمذهبی
11
نخست  بار ؛شد گیر دست دوبار خانم جهانپور 

.به اتهام بهایی بودن 1261بهمن ماه  در
11
 

 

 یانییها سایر بهاسلولی هم نیز از و سخن گفت وحشتناک دوران زندانش ی تجربه از خانم جهانپور -53

آن محاکمه  قاضی دادگاهی که خانم جهانپور در. ی بودند اعدام شدندیکه بها خاطر این هب  که فقط نام برد

اما اگرشما را  ،خیزد کُشیم، دنیا به اعتراض برمیجا ب ها را یک ی بهایی اگرهمه» : بودشد، به او گفته 

«.خاست ی جهانی برنخواهد  یکی یکی برای اعدام ببریم، صدایی از جامعه
13
  

 

....................................... 
د، روز سوم، آن برلی   ی ضمیمه -6  

 53تا  2٣روز دوم، صفحات . د ی  ، ضمیمه 61تا  5٣ب، صفحات ی  ضمیمه -٢

  .به متن شهادت وی نگاه کنید -٣

 41تا  2١د، روز دوم ، صفحات  ی ضمیمه -١

 41 ی جا، صفحه همان -11

 12-13، خط های 42 ی جا، صفحه همان -11
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سیس جمهوری أت درروزهای نخستکه یان یبها اماکن مذهبی ی چنین در باره هم رخانم جهانپو -52

 . اسالمی تخریب شدند، شهادت داد

 

ایرانی  های عرب  

 

اما در  ،ها مسلمان شیعه هستند آن تر یشب .یک جمعیت برزگ عرب وجود دارد در جنوب ایران -5۳

   . اند ویدهبه اسالم سنی گر ها های اخیر شمار زیادی از آن سال
 

انیجلیل شره -55 
12

ی پدرخود بود، سیزده سال  رحمانه گیری بی شاهد دست125١وقتی درمهرماه 

 یی اوبرادر و دا. کردند گیر صبح دست11را نیز حوالی ساعت دایی او برادر و همان روز. داشت

اهواز مقابل  رشه در روز ظهر همان ،فه تعلق داشتندییک طا هکه ب هایی عربدیگرازتن  15راه با  هم

اعدام شدند در انظار عمومی استانداریساختمان 
14
 .چند ماه بعد اعدام کردند پدرجلیل را نیز. 

 

خلخالی صادق -5۳
15
پاسخ به اعتراض یکی از  درنفر،  1٢این  حاکم شرع و مسئول محاکمه واعدام ،

 چنین ،بوده است  ی عادالنه محروم محاکمه حق داشتن وکیل و از، گفته بودکه به او  انیانزند

«.یروبهشت می به گناه باشی بی اگر»:گفت
16
  

 

به دلیل  تنهاها  تعقیب وآزارعرب اظهارداشت، ،آقای شرهانی، شاهد، در پاسخ به پرسش دادگاه -5۳

برای هایی هم که آن .کردند می دولت حمایت ازها  آن چرا که برخی از ،گرفتانجام نمی عرب بودنشان

 .مجازات شدندرحمانه بی و کردند، وحشیانهمی ها فعالیت احقاق حقوق عرب

 

گونه فعالیت سیاسی هیچ وبودند سواد کشاورز و بیدایی او  پدر و اظهارداشت، انیآقای شره -5۳

شرهانی تعلق  یکه به طایفهها تنها به دلیل اینآن .قادر نبودند به زبان فارسی تکلم کنند حتیو  نداشتند

 . داشتند، اعدام شدند

 

با  نظر مذهبهستند و از شیعه مسلمان اش  افراد خانوادهخود وی و انی شهادت داد که آقای شره -5۳

  . ندارنداختالفی رژیم 

 

علیرغم اینکه درامتحانات ورودی تحت تعقیب رژیم قرارگرفت و بعدهاانی شرهجلیل آقای  -۳1

.دوی به دانشگاه جلوگیری ش وروداز  دانشگاه قبول شده بود،
1٢
  

 

 

 

 

 

 

....................................... 
44 ی جا، صفحه همان -13  

31تا  14صفحات  ، روز دوم،د ی ، ضمیمه4٣تا 46صفحات  ،ب ی ضمیمه -12  

16صفحه  روز دوم، ،د ی ضمیمه -14  

  3. 6.  6 ، بخش ششم،الف ی ضمیمه -15

  جا همان -16

 1٣ ی جا، صفحه همان -1٢
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 کُردهای ایرانی

 

کُردهای ایرانی . ای طوالنی درسرکوب کُردها دارد ایران مثل اغلب کشورهای منطقه سابقه -۳0

 که زمانی ،125٢ سال انقالببعد از  .که درغرب کشور واقع شده است هستند  تان ایرانساکن کُردس

رو به وخامت در کردستان وضعیت  ،مخالفت کردند جمهوری اسالمی ایران های کُرد با سازمان

 .بیشتری گذاشت

 

.شنیدرا  شاهد کرد 11یاب شهادت  حقیقت  سیونیکم -۳3
1٣
شهادت ملکه مصطفی  دادگاه نیز 

سلطانی
1١

به دادگاه عرضه برادر خود  4شواهد مفصلی در رابطه با اعدام  ،خانم سلطانی. شنیدرا 

که به  و علیرغم این گیر شدند دست 125٣درسال  برادرش 3توضیح داد که چگونه خانم سلطانی . کرد

  بدن . به خانواده تحویل دادندرا  ها آنی  اجساد تکه پاره شده ها داده شده بود، خانواده قول آزادی آن

 قستمی از مغز وی خون شد وپر از امین را در دامن گرفته بودم، دامنم  سر. قصابی شده بود ها آن

.روی دامنم ریخت
31
  

 

رفتار  در مورد یاب کمیسیون حقیقت در برابرکه آورد می به یادرا  شاهدانی شهادت دادگاه -۳2

توان  ها، میرحمی این بی از جمله. شهادت دادند سیس جمهوری اسالمیأرحمانه با کردها از ابتدای ت بی

کُردها  تعقیب کُرد درفرودگاه سنندج، تجاوز، شکنجه و  ان شهرهای کُردنشین، اعدام فعاالنبمباربه 

.کرد شارهات، ورت گرفصهایش،  گونه مخالفت با رژیم وسیاستسرکوب هر هدفبا که 
31
  

 

 رفتار با زنان

 

ب،یا حقیقت  های کمیسیون طبق یافته -۳۳
31
در این  ؛بودند  شکنجه در معرض شدت بهزنان و مردان  

 .گرفتند این زنان بودند که مورد تجاوز جنسی قرار می ویژه به اما. ها شبیه بود وضعیت آنمورد 

 

.دادندقرار  و تأکید تجاوز جنسی به زنان را مورد تأییدشهادت دادند، دادگاه  درکه  شاهدانی -۳5
33
 

جنایت »تحت عنوان « عدالت برای ایرانسازمان »زکتابی را تسلیم دادگاه کرد که ای ا دادستانی نسخه

 .کرده استتدوین  ،«اسالمی ایران های جمهوری جنسی زنان درزندان ی شکنجه :عقوبت بی

 

 1261ی  زندانی دردههبا زنان  رفتارمورد  درهایی  پژوهش بر مبنای« عقوبت بیجنایات » -۳۳

 ازنویسندگان کتاب . شده است مصاحبههفت زندانی سیاسی زن با هفتادودراین کتاب . استنوشته شده 

مورد را  آن هاییافتهپذیرفته و را این گزارش  دادگاه. اند بهره گرفته نیز اطالعات دیگر منابع و

   .داده استاستفاده قرار 

 

 

 

 

 

............................................ 
 ٢3،  62،  3٢،  36، 34،  33، ٣،13،  5الف،   ی میمهض -1٣

 61تا  4٣د، روز اول، صفحات  ی ، ضمیمه21تا  3٢ب، صفحات  ی ضمیمه -1١

 51 ی صفحه. روز اول ، د ی ضمیمه -31

 42 ی صفحه ،114بخش  ،الف ی ضمیمه -31

 های اضافیرجعم -33
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 :اشاره شده استدرمورد زنان  زیرم ئارتکاب جرابه گزارش یاد شده  در -۳۳

 

در . قرارگرفتند زنان زندانی بسیاری پیش ازآنکه اعدام شوند، مورد تجاوز: تجاوز پیش ازاعدام -الف

 زنان اگرباکره طبق قوانین اسالم مجاز نیست و  زناناعدام  که بودند باوربر این  «مرتکبین» ظاهر

-ازدواج کرده دخترانبا این  کردندمیوانمود  بنابراین، پاسداران. روندباکره اعدام شوند به بهشت می

.(ددادنمیانجام را ین کار غیرقانونی درهرحال ا) .اند
32
تعدادی  «عقوبت بیجنایت »نویسندگان  

تجاوز زنان زندانی پیش از اعدام به  هندد نشان میاند که انجام داده و چند گزارش تهیه کردهمصاحبه 

دال بر تجاوز جنسی به  شواهدی کردند،ید أیت ام شدند،اعد ی کهمعی ازخویشاوندان زنانج. استشده 

کف پای خود نوشته بود که به او روی  زنان اعدام شده، یکی از. اندکرده همشاهدها روی بدنشان  آن

پاسدارانی  بازجویان و درمواردی. هایش نوشته بود را روی لباسهمین ، یکی دیگر .است  تجاوزشده

  یک جعبه اغلب) اندکردهمی مهریه پرداخت ن خودقربانیاهای خانوادهبه  بودند،  که مرتکب تجاوز شده

کرده ی قربانیان وارد  خانوادهبه غیرقابل جبرانی  جدی و انیضربات رو این کار (.شیرینی نبات یا

هللا منتظری  گرفت که آیت ت میبراساس فتوایی صور زندانی به زنان موضوع تجاوز در ظاهر. است

 درفتوا  .صادرکرده بود( اسالمی بود هللا خمینی برای رهبری جمهوری آیت جانشینزمانی که )

 گفت، وبه خود را رد کرد  فتواانتساب این منتظری بعدها . صادر شده بود ممنوعیت اعدام زنان باکره

.تاس نقل قول شده او به غلط از
34
 

ن اپاسدار وازدواج با بازجویان  وتوبه زنان زندانی را مجبور به  از شماری: ازدواج اجباری -ب

.دبماننتردرامان  ی بیش شرایط سخت زندان وشکنجهو   اعداماز  تا  ردندک
35
 

ها  آن دستور  که توسط بازجویان یا به  شهادت دادند شاهدان جمعی از: عنوان ابزارشکنجه تجاوز به -ج

مقاومتشان را در هم بشکنند و مجبورشان کنند اسرار  اند؛ با این هدف که مورد تجاوز قرار گرفته

 .گروهشان را که حاضر به افشای آن نبودند، افشا کنند
36
 

جنسی  مختلف آزارزنان زندانی درمعرض اشکال  :شرمانه رفتارهای بی سایری جنسی وشکنجه -د

ها  متعددی به آنمسئوالن زندان درموارد  که شهادت دادند شاهدانشماری زیادی از  .اند قرارگرفته

بخواهند توانند هرکاری که  می دستشان است و در زندانی زنان روان کامل جسم و اختیاراند که گفته

.کردند میتحقیر  تکرار به ها نامیدن آن« فاحشه»با  زنان زندانی را  .انجام دهند ها آندرمورد 
3٢
ها  آن 

 . گرفتند روانی قرارمیو جنسی و تحقیر آزار مورد 

 

 رفتاربا زندانیان سیاسی

 

های  سازمان ازاز طیف وسیعی  ،شهادت دادندیاب  حقیقت  کمیسیون دادگاه ودر که  شاهدانی -۳۳

.دبودنسیاسی 
3٣
 بر های مارکسیستی را در های مذهبی تا گروه گروه ، ازشاهدانوابستگی سیاسی  

آمده است،  هایشان اظهارنامه در چه که آنسوای  را، شاهدانسیاسی   ندید وابستگی الزمدگاه دا. گیرد می

  که افرادی هم که وابستگی شدتوجه دادگاه به این نکته نیزمعطوف با این حال،  .مورد بررسی قراردهد

.اند شدهاعدام سیاسی نداشتند، 
3١
 

...................................... 

قبل از اعدام دختران صورت  زهایی که روازدواج .ستا با زنان منوط به موافقت اوطبق قوانین اسالمی ازدواج  -32

 .باشد  با رضایت شخص محکوم صورت گرفتهتوانست  نمیتحت هیچ شرایطی   ،گرفت می

 ١4تا 61صفحات  ،«بی عقوبتجنایت »-34

  113تا  ١5صفحات  جا، همان -35

، یاب حقیقت  سیونیکم کنعان در گزارش آل اظهارات آذر به متن در ضمن، 123تا 112جا، صفحات  همان -36

 .نگاه کنید 311 ی صفحه 3٢شاهد الف،  ی ضمیمه

  144 ی صفحه ،«بی عقوبتجنایت » -3٢

 یاب حقیقت  گزارش کمیسیون 4-5نگاه کنید به بخش  در ضمن -3٣
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در دادگاه و  شاهدان  ی خود اشاره کرد، شهادت که سرجفری نایس درسخنان اختتامیه گونه همان -۳۳

دیگر  ی سوءرفتارها وچه در جزئیات با یک یاب، چه درزمینه حقیقت در کمیسیون شاهدان شهادت

.دخوانی دارن هم
21
  

 

 های نه تنها درانطباق کامل با شهادت ی افراد، های خودسرانه گیری دست مورددر  شاهدانشهادت  -۳1

.دکمک کر نیز ها آن شفاف شدنبه  که قبلی بود،
21
سیاسی طی هجوم به  بسیاری ازمخالفان 

.دشدن گیر لباس شخصی دست توسط مأموران از جمله،هایشان  خانه
23
را به مخالفان  یگیر علت دست 

.ددادننمیتوضیح سیاسی 
22
که محاکمه شده  گفتند به مدت طوالنی بدون آن شاهدانشمار زیادی از  

دندبو بازداشتباشند، در 
24

.دقرار داشتنبازجویی وشکنجه تمام مدت در معرض و 
25
تأکید  شاهدان 

از زدند تا  شالق می را ها آن ؛گرفتندی زندانیان مورد ضرب و شتم قرار میجویدر خالل باز کردند،

.دها اعتراف بگیرن آن
26
 

 

 شنید، ی جسمیهاای در رابط با شکنجهمتقاعد کننده  هایشهادتدادگاه  -۳0
2٢
 شاهدان شهادت ابکه  

قدر با  زندانیان را آن .نیز بود تری یات مفصلئحاوی جزو  ؛انطباق داشت یاب حقیقت  در کمیسیون

د؛هوش شون زدند که بیشالق می
2٣
ند،ایستکردند روزها سرپا بمجبور میرا ها  آن 

2١
-فلکشان می 

در حضور حاکم شرع در مواردی و ،کردند
41
به صورت قپانی از سقف زندانیان را او،  دستور هیا ب 

.دکردنآویزان می
41 

د؛ریختنروی اعضای حساس زندانیان آب جوش می
43
مشت مشت کنده موهایشان  

د؛شمی
42
.دشهایشان شکسته می نادند 

44
از  ،نوع شکنجه وجود داشت 61تا  51از شاهدان گفت، یکی  

.دبه محروم کردن زندانیان از خواب، اشاره کرتوان آن جمله می
45
زندانیان را برخی مواقع با  

.دزدنتفنگ نگهبانان می نداققهای رزمی و تکنیک
46
ع شکنجه را در باره یک نو هاییتشهاد دادگاه 

شنید،نام فوتبال   هب
4٢ 

-میکتک ت او را نوب هو ب زدندحلقه میزندانی دور نگهبانان  در این نوع شکنجه

.دزدن
4٣
.دزدنزندانیان را با کارد و زنجیر می 

4١
 

 

.............................................. 
 سلطانی  مصطفی  ، روزاول، ملکه«د» ی ضمیمه -3١

 63صفحه  ، روزسوم،د ی ضمیمه -21

 1 .1، فصل الف ی ضمیمه -21

 انی، روزاول، شهره قنبری، روز دوم جلیل شرهد ی ضمیمه -23

 روزاول، شهره قنبری ،د ی ضمیمه -22

  1. 3.  1 ،، فصل اولالف ی ضمیمه -24

 دمحمرضا آشوق، روزاول، د ی ضمیمه -25

  1.  3.  2.   1فصل  ،الف ی ، روزاول، دمحمرضا آشوق، ضمیمهد ی ضمیمه -26

    1.  3.  4.   1فصل  ،الف ی ضمیمه -2٢

 ، روزاول، دمحمرضا آشوقد ی ضمیمه -2٣

 ، روز سوم، ایرج مصداقید ی ضمیمه -2١

 روزاول، شورا مکارمی ،د ی ضمیمه -41

    1.  3.  4.   4فصل ، آ ی ضمیمه، ، روز سوم، ایرج مصداقید ی ضمیمه -41

 د، روزاول، شورا مکارمی ی ضمیمه -43

 د، روزاول، شورا مکارمی ی ضمیمه -42

 د، روزاول، شورا مکارمی ی ضمیمه -44

 ، روزاول، دمحمرضا آشوقد ی ضمیمه -45

 ومیحد، روز سوم، صادق نا ی ضمیمه -46

 1 . 3 . 2  .4 اول،آ، فصل  ی ضمیمه -4٢

 د، روز سوم، ایرج مصداقی ی ضمیمه -4٣

 د، روز سوم، ایرج مصداقی ی ضمیمه -4١



1٣ 

مخرب روی زندانیان سیاسی  اثریاب را مبنی بر اینکه شکنجه های کمیسیون حقیقتیافته شاهدان -٢3

.دید کردنأی، تاست داشته
51
هایشانزندانیان در اثر شکنجه استخوان 

51
ی از بدنشان هایشکست و قسمت 

.ددادنرا از دست 
53
ه از کار افتادزندانیان  ی کلیهدر اثر شالق چگونه  توضیح داد کهایرج مصداقی  

د،کرریزی می خونو  بود
52
زنده تر  های بیشبرای شکنجهدادند که تحت عمل دیالیز قرار میها را  آن 

،بمانند
54
.دکردندر بهداری شکنجه میزندانیان را  ،و سپس بازجویان و پرستاران 

55
      

ها اشاره شده  که در گزارش به آن ای شنید های روانیانواع شکنجه موردشواهد زیادی در دادگاه،  -٢2

.است
56
ی،سلول انفراد: ها عبارتند ازاین شکنجه 

5٢
و،تهدید به مرگ و قطع عض 

5٣
ی،ساختگاعدام  

5١
 

ن،حضور سایر زندانیازندانیان در  ی شکنجه
61
 «روی مرگ راه»زندانیان را روزهای متمادی در  

-برده میبرای اعدام دیدند که میرا های خود بند هم ها ، جایی که آنداشتندزندان گوهردشت نگاه می

.دشان کننکردند که تحقیرش میپخها، پاسداران میان این زندانیان شیرینی اعدام اجرایپس از . شدند
61
 

کردند، انسانیت را در میدردی  همکاری یا همزندانیانی که با هم مجازات با کوشیدند  می بانانزندان

.ندشها بک آن
63
نشان  را هاییها اتاق زندانبانان، به آنکاری با  برای ایجاد فشار بر زندانیان برای هم 

.دنبه قتل رسیده بود ها آندر  دادند که دوستانشانمی
62
  

 

«تابوت» یا« قبر» شاهدان در مورد  -٢4
64

های طوالنی مجبور  برای مدت را انزندانی :صحبت کردند

-میمجبور را  ها آنروبه دیوار بنشینند؛ با چشمان بسته  ون هیچ حرکتیبد کردند در سکوت مطلقمی

خوردند یا و اگر تکان می گوش کنندشد، که به طور مکرر از بلندگو پخش میکردند به اشعار مذهبی 

زندانیان را در . خوردند کتک می، (کردندسرفه یا عطسه می اگر از جمله) آمدا در میه صدایی از آن

از بین  در جهت ،شکنجهاین . دادندمی، قرار ندبود تابوت که بسیار تنگ و به شکل «هایی جعبه»داخل 

قرار گرفتند،  ها تابوتشماری از زندانیانی که در این . شدبه کار گرفته میزندانی بردن انسانیت 

 . خود را از دست دادند ی حافظه

 

 سعیابتدا ن با به کار گرفتن آن نازندانبا سازی نامید که ی تواب را کارخانه ها تابوتیکی از شاهدان 

 افزود  شکوفه .دنل کنتبدی رژیمبه حامیان ها را  آنو سپس  از بین ببرندرا  انزندانی هویت ،ندکردمی

 با و او تنها دیگر تماس بگیرند با یک مورس از طریق، توانستند بودند ها این تابوتی که درزندانیان

 .را حفط کندخود هویت هوشیاری فکری و توانست  مداومتالش 
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شنیدرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز  اعمال بی مورددادگاه شواهدی را در  -٢5
66
که با نتایج تحقیقات  

ازدحام به حدی زیاد بود  .ازدحام بیش از حد در زندان از جمله ؛دنخوانی دار یاب هم کمیسیون حقیقت

.دهایشان سرپا بایستن های طوالنی در سلول که زندانیان مجبور بودند مدت
6٢
بهداشتی،  وخیموضعیت  

موجب شیوع  مین کرده بودند،أهایشان تهایی که خانواده از جمله محروم کردن زندانیان از صابون

.شدهای پوستی در زندان  بیماری
6٣
ها خانواده: چه که در گزارش آمده است، فراتر رفتند از آن شاهدان 

د؛کردن به صورت زندانیان تف می زندان مورانأو فرزندان م
6١
کردند به زنان بهایی را مجبور می 

د؛و با پاسداران ازدواج کنن بگرونداسالم 
٢1
در یک مورد، زندانبانان زن مسلولی را به بند زندانیان  

.دسیاسی فرستادند که در نتیجه نیمی از زندانیان بیمار شدن
٢1
 زندانیان که ایرج مصداقی تصریح کرد 

.ددهنتن تلویزیونی  های اعترافتا به دادند را تحت فشار قرار می
٢3
 شدها قول داده می درمقابل به آن 

.دخواهند کراعدام آنها را تسریع  تر بیش ی وگیری از شکنجهبرای جلعنوان تنها راه  هب
٢2
   

 

کردند، م سیاسی مخالفان سیاسی رسیدگی میئهایی که به جرادادگاه که شهادت دادند شاهدان -٢6

:دفرمایشی بودن
٢4
چند  اه هب محاکماغل شد ومیداده ن ی حقوقی به مشاوره رسی امکان دستبه زندانیان  

د؛کشیبیشتر طول نمیدقیقه 
٢5
.دتجدید نظر کرد، دوبرابر شکه تقاصای  آن بعد از حکم یک زندانی 

٢6
 

 پخش مخالف، ها و احزابسازمان هواداری از: بودند از و عبارت سیاسی ها اتهامبخش بزرگی از 

نبوده  ای درکار محاکمهد که رس می ه نظرمواردی ب در. ها آن کمک مالی بهاهدای  ونشریه و اعالمیه 

.دانفراقضایی بوده تمامی بهها اعدامدر مواردی  .است
٢٢ 

اظهارداشت هرچه زندانی  شاهدان یکی از

از خود  اگر کسی حدی که تا ،کرد تری دریافت می حکم سنگین داد، تری ازخود نشان می مقاومت بیش

.دش میمحکوم به اعدام  کرد، دفاع می
٢٢
  

 

براساس فتوای رهبر جمهوری  که شنید «مرگکمیسیون »در رابطه با هایی شهادت دادگاه در -٢٢

:دکر به مرگ محکوم بازجویی و را در رابطه با عقایدشان ، زندانیان 126٢در تابستان اسالمی 
٢١
 

هستند  آیا حاضر ،شدکشید؛ از زندانیان سئوال میترین حالت چند دقیقه بیشتر طول نمی در به جلسات

ها پاسخ منفی  به این سئوالی که درصورت .بروندایران روی مین  خاطر  هبا ی عراق بجنگندعلیه 

د؛شدنبه مرگ محکوم می دادند، می
٣1
های مخالف ، آیا هنوز از گروهشدوال میئساز زندانیان  

؛کنند رژیم جدید چه فکر می مورددر  یا کنند میهواداری 
٣1
که به اعتقاد مارکسیستی خود  کسانی 

.داعدام شدن بدون استثنا ،اعتراف کردند
٣3
 

 

.زنان شهادت دادند علیهجنسی   تعرض به وقوع شاهدان -٢٣
٣2
 هنگا 6٢ تا 64های پاراگراف به) 

(.کنید
٣4
.دشدنشکنجه  حاملهزنان  

٣5
 

 

توابزندانیان استفاده جمهوری اسالمی از یات جزئ شاهدان -٢١
٣6

 سایر زندانیان را دراختیار علیه

زندانیان  به میانچینی  خبربرای را  سیاسی از قبیل قاچاقچیان مواد مخدرغیرزندانیان  .دادگاه گذاشتند

.دفرستادن سیاسی می
٣٢
 کاری وی را برای هم .شاهدان شنیداز ای را از یکی دهنده دادگاه، شهادت تکان 

، به زندانیان ی اعدامجوخهعنوان یکی از اعضای  هب بودند تاداده رار قتحت فشار  با مسئوالن زندان

ای  بازیچهمن خودم نبودم، »:نامید و اضافه کرد که« روانیتجاوز »  او این حالت را. دیگر شلیک کند

«.این من نبودم که چنین کرد ... شده بودم
٣٣
 

 

فاقد م سیاسی ئمجازات برای جراعنوان  اعدام به از استفاده که شاهدان متعددی شهادت دادند  -٣1

:تاسحقوقی بوده  ی ی قضایی و پایههرگونه رویه
٣١
چند چند دقیقه یا  ی ها به فاصلهبرخی اعدام 

د؛نگیری به اجرا در آمد از دست پس ساعت یا چند روز
١1
به محل اعدام های مملو از زندانی  اتوبوس 

 ی مرحله کسی در چه اگر چنان. شدزندانیان استفاده میبرای اعدام ی اعدام  جوخهاز . شدندمنتقل می
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معلولین . دادندپایان می شبه زندگیزدن تیر خالص به وی، با بعد  ی در مرحلهماند، می زنده اعداماول 

.دبردنبرای اعدام می دار لی چرخرا با صند
١1
  

 

 عنوان نمونه به. دادندشهادت  واحدهای اعدام مختلف در مورد شاهدان در تعدادی از موارد، -٣1

شکوفه سخی
١3

وعزیزه شاهمرادی
١2
حزب توده، درزندان عضو  شهادت دادند که فاطمه مدرسی، ،

.ددرفرودگاه سنندج شهادت دادن عامقتل به ی دادرسی و مرحلهد درهر شاهدانی. اعدام شد
١4
  

 

، که به پیروی از  فتوای 126٢که کشتار زندانیان سیاسی در سال  شنیددادگاه شواهد دیگری را  -٣3

هایی  نامه قبل از کشتار، پرسش« .ریزی شده و سازمان یافته بودبرنامه»هللا خمینی انجام گرفت،  آیت

آیا هنوز به عقاید سیاسی گذشته خود »که  شده بودها از زندانیان پرسیده  دربند پخش شده بود که در آن

مسئوالن زندان از یک سال پیش از واقعه، زندانیان را  «آیا رژیم را قبول دارند؟» «هستند؟ بند پای

های ها، زندانیان براساس وابستگی ای که هنگام وقوع اعدام بندی کردند، به گونهدوباره طبقه

.دشان از هم جدا شده بودن سیاسی
١5
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، زندانیان برخی از بندها 126٢که درسال یاب مبنی براینهای گزارش کمیسیون حقیقتیافته شاهدان

.دید کردنأیاعدام شدند را ت گیهم
١6
به دار کشیدن ی غالب دراعدام زندانیان،  ید کردند که شیوهیتأ ها آن 

.دبو ها آن
١٢
.دها با بیرون قطع ش ها ارتباط زندانید کردند، پیش از اعدامأیها ت آن 

١٣
  

 

 یاب آمده بود، حقیقت  ها درگزارش کمیسیون هایی که فهرست نام آن زندان مورد در شاهدان -٣2

.دسخن گفتن ها زندان یدیوار نقض حقوق بشر درچهار بیشتری از جزئیات شهادت دادند واز
١١
 شاهدان 

گیری در  بسیاری از زندانیان در بدو دست»که  مبنی براین ،را یابگزارش کمیسیون حقیقت

.دید کردنأیت، «دشدنهای موقت نگهداری میبازداشتگاه
111
های  زندانبودن  اطر پربه ختر  بیش این امر 

.تگرفانجام میاصلی 
111
برای زندانیان عادی بود که  براین مبنی کمیسیون راهای یافته چنین، ها هم آن 

.د، تأیید کردندشون ایران، منتقل هر کجایدر ه از یک زندان به زندان دیگری ک
113

ایرج مصداقی 

عرضه به دادگاه ها  ی استفاده ازآن های اوین وگوهردشت و نحوه بندهای زندان مورد در دقیقی شواهد

.دنشان داهایی که تهیه کرده بود، روی نقشه های نمایشی را گاهداد ها و محل اجرای اعدام کرد و
112
 

 

ی،افراد زیر سن قانون ی مربوط به زندانی کردن و شکنجه تری بیش شواهددادگاه،  -٣4
114
اعدام  

سالگی 11در سنین  کودکان
115
اعدام و شلیک  ایها به شرکت در جوخه وادار کردن برخی از آنو  

.شنیدتیر خالص، 
116
  

 

دادگاه به به صراحت تمام  صورت گرفته بود،  ها هایی را که با آن درفتاریب تأثیرات شاهدان -٣5

.دکردنیادآوری 
11٢
 ...کشیدیم  رنج بسیار  خانوادهعنوان  هما ب»  :دادگاه چنین گفت به شاهدانیکی از  

دیگری  شاهد «.ند یافتهرگزالتیام نخواهو  ... ندا التیام نیافته هنوزاند، صدماتی که به ما وار کرده

از که نتوانستند  یکسان ی همه» ی سنگین خاطرهبار  کند، رهایت نمی این چیزی است که هرگز» :گفت

«.دتبدیل شدن به مردگان متحرک... پای خود بایستندروی  وآن رهایی یابند 
11٣
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.درحمانه، زندانیان را به خودکشی کشان شکنجه ورفتار بی شهادت دادند شاهدان -٣6
11١
 

ی،امیراطیاب
111

رحمان درکشیده
111

و نادربکایی
113
ی شکسته رگ  شهادت دادند، جلیل شهبازی با شیشه 

 . خودکشی کرد ؛دست خود را برید
 

:دشدند، دریافت کرهای قربانیان متحمل  هایی که خانواده ازرنج محکمی شواهد ،دادگاه -٣٢
112
ها  آن 

با مانع  مرتبتحویل بگیرند،  بود چکان خونکه هنوز بندان خود را  دل پیکر کردندی که سعی میامهنگ

.دشدنمواجه میتراشی مسئوالن حکومت 
114
-بیشان زندانیبستگان  ها را از محل نگهداری خانواده 

.دداشتننگه می خبر
115
  

 

 هللا منتظری جانشین ولی فقیه آیت باکه  به دادگاه تسلیم کرد یییک مصاحبه ویدیو ،سروستانی نیما -٣٣

 بر 126٢که کشتار زندانیان سیاسی در سال  گوید می هبدر این مصاح هللا منتظری آیت .انجام شده بود

آقای سروستانی ویدیوی . مدآو بدون هیچ دلیلی به اجرا دراساس دستور رهبر جمهوری اسالمی 

-در شیراز که می گورکنکه مربوط بود به گفتگوی او با یک  آوردبه نمایش دردیگری را دردادگاه 

وی در ادامه اضافه کرد . به او تحویل دادند اعدام شده را زندانیان سیاسی اجساددوجین دوجین فت، گ

قدر زیاد  گورهای زندانیان سیاسی آن. دهندمی شتحویلدادند که اجساد را به او خبر میکه از پیش 

.دشدنبه چشم دیده نمیکه  ندبود
116
 

 

اشاره اسامی جدیدی  ها به آن .ه دادندئبه دادگاه ارامجرمین  مورددر  شواهدی شاهدان ،سرانجام -٣١

گزارش که در  کرد را تأیید می یدادند که اطالعات اطالعاتی رابطه با برخی از مجرمانکردند و در 

 که آن بی اشاره کرد، توان به اسامی زیرمیاز جمله  .ره شده استاشا اه به آنیاب کمیسیون حقیقت

:دنباشاین افراد به منحصر  شده مسائل طرح
11٢
  

 

درکردستان« جمعیدسته های  اعدام»مسئول  صادق خلخالی، -ا  
11٣
ی  مرحلههردو  در شاهدان .

 ی خود شده بودند، ی عادالنه خلخالی به محکومان به مرگ که خواستارمحاکمه اند، دادرسی شهادت داده

.باشند به جهنم کار اگر گناه ؛رفته بهشت خواهند بگناه باشند  بی که اگر گفت می
11١
  

او رئیس زندان قزلحصار  ندی دادرسی شهادت داد مرحلهر دو در ه شاهدان. حاج داوود رحمانی -ب

.تاس  بوده
131
«.وندبگر آورد به اسالمزندانیان فشار می رحمانی به»: شهره قنبری، شهادت داد 

131
 

.دبو در زندان قزلحصار« قبرها» شهادت دادند، رحمانی مبتکر  شاهداندونفر از 
133
 

 
...................................................... 

 4.4الف، فصل چهار،  ی ضمیمه -11١

 د، روز دوم، امیر اطیابی ی ضمیمه -111

 32الف، شاهد شماره  ی ضمیمه -111

 د، روز دوم، نادر بکایی ی ضمیمه -113

 الف، فصل پنچ ی ضمیمه -112

 د، روز اول، ملکه مصطفی سلطانی ی ضمیمه -114

 د، روز اول، شورا مکارمی ی ضمیمه -115

د، روز دوم، نیما سروستانی ی ضمیمه -116
 

11٢-
 

الف، فصل چهار ی ضمیمه
 

   د، روز اول، ملکه مصطفی سلطانی ی ضمیمه -11٣

  د، روز اول، ملکه مصطفی سلطانی ی ضمیمه -11١

 ٢. 6.3ضمیمه الف، فصل چهار . د، روز دوم، شکوفه سخی، س اف ی ضمیمه -131

 ید، روز اول، شهره قنبر ی ضمیمه -131

 د، روز اول، شهره قنبری؛ روز دوم، احمد موسوی ی ضمیمه -133
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ساعت روبه دیوار بایستند،  ٢3بند تا  کرد با چشم رحمانی زندانیان را مجبور می» : احمد موسوی گفت

.دشدنکشیدند، تنبیه می اگر زندانیان خمیازه می. بخوابندکه  بدون آن
132
 

 

 حسینعلی نیّری،: عبارتند ازی دادرسی ذکرشد،  دو مرحله اسامی سایر مجرمینی که نامشان در -ج

ی،حسین مرتضو یدس مرتضی اشراقی، پوردمحمی، مصطفی
134

داوود  ،(ناصریان)دمحم مقیسه  

ی،لشکر
135
ی،علی مبّشر 

136
ی،هللا دمحمی گیالن آیت 

13٢
ر،پو خلیل تراب 

13٣
ی،موسوی تبریز 

13١
اسدهللا  

.یالجورد
121
 

 

دعاوی  گیری دادگاه در خصوص اعتبارنتیجه  

 

ختم دادخواهی را اعالم  ت دادستانی ئهینایس، از طرف  سرجفری ، پایان دادرسی سه روزهدر  -١1

 .اند قرارگرفته« توجهی دانان آن مورد بیوحقوقی جهانی  جامعه»ان ازجانب مردم ایرگفت وی   .کرد

 حقوقیمجامع  قابل طرح در و شواهد معتبر ای از خلق مجموعه» به شاهدانی  درعین حال اراده وی،

ی مستندات قابل اعتماد  کلیه» ی دربرگیرندهکه  را شواهد کرد، درخواستقضات  از دادستان، .ستود را

.ارزیابی کنند ،«است
121
 

 

های  جمهوری اسالمی ایران درسال ی کهمئاثبات جرادر   ت دادستانیئهی که گفتنایس   سرجفری -١1

 :بر دو نکته تکیه کرد ،ه استشد تکببشریت مر علیه126٢ تا 1261

 «.گرفته استانجام ها در ایران  این سالطی  نقض فاحش حقوق بشر» -1

جهت  یا در اثر در »م ئارتکاب این جرا و «است  بوده گسترده شده و ریزیبرنامه»ها  این نقض -3

.تاس بوده حکومتهای   سیاست« گسترش 
123
 

 

متهم « نقض فاحش حقوق بشر» مورد جمهوری اسالمی ایران را به ارتکاب پنج ت دادستانیئهی -١3

 و 126٢زندانی سیاسی درسال  4111بیش از  ، اعدامازآن جمله ،قتل -1: از این موارد عبارتند. کرد

جسمی و  ی شکنجه -3 ؛1264 تا 1261های  سال ی فاصله هبزندانی سیاسی  13111از متجاوز

و  زنانبه  تجاوزجنسی -4 های قومی و مذهبی؛ سیاسی واقلیت مخالفان آزار و اذیت -2 ؛روانی

 راه با هم فرمایشیهای  برپایی دادگاه های بدون محاکمه، بازداشت از جمله غیرقانونی،حبس  -5 ؛مردان

-خانواده بود وراه  هم رحمانه بی گردها با رفتارهای پی .تحقیرآمیز وغیرانسانی  رحمانه، رفتارهای بی

 جا گذاشت که تا هباری ازخود بخشونتی  گسترده آثار»قرار داد که وضعیتی را در  ی زندانیانها

«.تیافته اسادامه  امروز
122
 

 

 
...................................................... 

 ، احمد موسوید، روز دوم ی ضمیمه -132

 شکوفه سخید، روز دوم،  ی ضمیمه -134

 مهدی اصالنید، روز دوم،  ی ضمیمه -135

 نادر بکائی، روز سوم، ایرج مصداقید، روز دوم،  ی ضمیمه -136

 محسن والد، روز سوم، ن ی ضمیمه -13٢

 شورا مکارمی، اولد، روز  ی ضمیمه -13٣

 د، روز اول، ملکه مصطفی سلطانی ی ضمیمه -13١

 ل محسناون ایرج مصداقی؛د، روز سوم،  ی ضمیمه -121

 61د، روز سوم، صفحه  ی ضمیمه -121

 جا همان -123

 63تا  61جا، صفحات  همان -122
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و در گزارش  شده ئارادر دادگاه  که واهدیش به توجه دادگاه را تکرار  به، ت دادستانیئهی -١2

  تاظهارنشان داد که ا نایس  سرجفری. کردها اشاره شده است، جلب  یاب به آنکمیسیون حقیقت

حوادث مورد زمانی که در ، «دادها شرح رخ مورد در دادها، نیز چگونگی رخ مورد در» شاهدان

به  ت دادستانی ئهی. وانی دارندخ دیگرهم با یک ،کنندصحبت می و سرنوشت زندانیان واحد واحد

بخشی ازسیاست » افتاد و سراسرایران اتفاق  زندان در 21 بیش از در استناد کرد که دادهایی رخ

 های دولتی و توسط بخش»ایران به اجرا درآمد و حکومتبود که توسط « شده وعمدی طراحی

 کمک ت دادستانی ئهی. عملی شد« یحکومت با دستورمستقیم مقامات و دولتیدرچهاردیواری نهادهای 

.دمورد تأکید قراردا ،حکومت  تعیین مسئولیت در ،را دادگاه متخصص شاهدان
124
 

 

 ی چه را که جامعه آن» :در پایان اظهاراتش، از جمهوری اسالمی ایران خواست، نایس سرجفری -١4

بشر به رسمیت شناخته است، به رسیمت  افرادهر یک از  حقوق بشر برایرعایت  لزوم ی درنجها

  «.خواهد بود ها آن کومیتمح عمومی این دادگاه سند ی نتیجه» :اعالم کردو  بشناسد

 

 : گیرددادگاه نتیجه می -١5

در  126٢تا  1261های  در سال که کندید میأیتی وجود دارد که این ادعا را شواهد انکارناپذیر -الف

  رخ داده است؛  گسترده اساسی و طورحقوق بشر به نقض های ایران  زندان

 گران و شکنجه زندان، مسئوالن ،ها دادستان ،اتقض ،از سوی مقامات حکومتی حقوق بشر نقض -ب

 «.انجام گرفته است یحکومت مقاماتطبق دستورمستقیم  نهادهای دولتی وی چهاردیوار در» بازجویان

علیه مردم  های حکومتبرد سیاست جهت پیش وریزی شده وگسترده بوده  ها برنامه نقض -ج

 غیرنظامی اعمال شده است؛

حقوق موارد نقض  یک قدرت مرکزی گیری کرده استیاب نتیجهگونه که کمیسیون حقیقت همان -د

اسالمی  جمهوری و (.آیددر اجرابه  شده استباعث یا ) کرده است و اجراترغیب طراحی، را بشر

 .این اعمال استایران تنها مرجع مسئول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................. 
61صفحه جا،  همان -124  
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 فصل چهارم
 

 حاکم قوانین

 

قوانین حقوقی  است مقتضیاکنون ه به شواهد و مدارکی که در اختیار دادگاه قرار گرفت، با توج -١6

 . ، مورد بحث قرار گیردشدهم انجام ئجرا ناظر بر

 

 ایران  قانون

 

که قوانین  توجه دارداین نکته  به با این همه ،ندداایران نمی قوانینرعایت  به ملزمدادگاه خود را  -١٢

 . جرائم انجام شده ارتباط دارندمذکور با 
 

انقالب . ن برخوردار استحقوقی مدو  پارلمانی و نظام طوالنی  نسبه بهتاریخی  یسابقهاز ایران  -١٣

بر امور  مجلس برتریو به استقرار مجلس تن دهد مجبور کرد سلطنت را  ،13٣5در سال  همشروط

  .را بپذیردکشور 

 

ی قنظام حقوبه پیروی از سکوالر  در تناسب با شرایط و تا حدی حدی تا یدادگاهنظام یک  -١١

، آیین دادرسی مدنیو  ، قانون جزاقوانین شرع مبتنی بر یک قانون مدنی ،مجلس. شدایجاد فرانسه 

 و سقوط دیگر یمنجر به قیام ،سیستماین استفاده از سوء. کردتدوین  ،نظام حقوقی فرانسهمبتنی بر 

 . شدجمهوری اسالمی  سیسأو ت125٢ در بهمن سلطنت 

 

شاهد  عنوان هبرا  کانون وکالی ایران معاون اسبقدفتری، ، دکتر هدایت متینت دادستانی ئهی -111

.دمتخصص به دادگاه معرفی کر
125
   

 

از نخستین روزهای تأسیس ایران توضیح داد که چگونه جمهوری اسالمی  دفتری دکترمتین -111

مدرن  ی مقننه ی قوهیک  ی هسال ٢1روند نتایج میان بردن  به از»معطوف بود که  اقداماتی کرد، خود

«رو سکوال
126
،«ی سکوالر ی قضاییه قوه صالحیت باقضات »ی  تصفیهاز طریق  

12٢
استخدام  

 ی آموزش مختصری در زمینه «حین خدمت»ها در  که به آن های علمیه ها ومعلمین حوزه طلبه»

،«دقضاوت دادن
12٣
گیری و  آن و دست «نامطلوب»اعضای   ی تصفیه و حمله به کانون وکالی مستقل 

.وکال کانون ی هیئت مدیره زندانی کردن اعضای
12١
 

 

را از طریق ایران  حقوقینظام  مبانی ،(125٣ ی سال مصوبه) قانون اساسی جمهوری اسالمی -113

تغییر  ،جار حقوقی در ایراننه یگانهو  ترینعنوان عالی هبو مقرر کردن آن  یاسالمبرقراری قوانین 

 ،مفسر قوانین آسمانی باالترینعنوان  هب ،جمهوری اسالمیبه رهبر نامحدوداسی، قدرت قانون اس. داد

.باشد یمقررات حقوق یا قانون  نوع باالتر از هر تواندمی ستورات اود . کرد اعطا
141
   

............................................... 
 26اول، صفحات  د، روز ی، ضمیمه36تا 5صفحات ، ب ی دفتری، ضمیمه نگاه کنید به اظهارات دکترمتین -125

   4٣تا

 6ب، روز اول، صفحه  ی ضمیمه -126

 1١ ی جا، صفحه همان -12٢

 31 ی جا، صفحه همان -12٣

 35تا 31 ی جا، صفحه همان -12١

 ٢ی صفحه جا، همان -141
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آزادی بیان  ،(3٢ی ماده)قبیل آزادی اجتماعات  هایی از که قانون اساسی تضمین حالی در  -112

( 2٣ی  ماده)، ممنوعیت شکنجه (25 ماده) وکیل حق استفاده از ،(2٢ی  ماده)اصل برائت  ،(32ی ماده)

هایی  ی ازاین حقوق، به استثنای ممنوعیت شکنجه، منوط به محدودیتبرخوردار ،است را فراهم آورده

به هرحال قانون اساسی  .اند  احکام اسالمی درنظرگرفته نیز است که قوانین و احکام عمومی و

وبرابری زن ومرد را تضمین  رداری از حقوق مساوی دربرابرقانونهای مذهبی وبرخو آزادی

 .است نکرده

 

طرح  و ولی فقیهبا صدوراحکام  ،بینی شده بود که درقانون اساسی پیش محدودی امتیازات -114

«روی زمین فساد بر» و «خدا محاربه با» اما جدی ،مبهم های اتهام»
141
به سرعت ازبین رفت  

.ترا ازاعتبارانداخ« نیستمیسر  قانون ی بدونمجازاتهیچ » ی جزایی  شده  واصول عام پذیرفته
143
 

 

«جمعی قضاوت»یکی از موارد عنوان  ههای مخالف، ب درمحکوم کردن گروه فتوای خمینی -115
142
 

به های مخالف را بدون تحقیقات گروه ها اجاره داد، هرعضو به آن قرارگرفت وقضات  ی مورد استفاده

 .کنند مرگ محکوم
 

،یاب هم آمده است حقیقت  گزارش کمیسیون در چه چنان -116
144
 ارگذ اعضای بنیان ایران یکی از 

المللی حقوق مدنی  بین یثاقم ، واست رأی مثبت داده حقوق بشرجهانی ی  به اعالمیه ،سازمان ملل است

دادگاه نتیجه بنابراین  . تصویب کرده است 1١٢5در سال   یقید وشرط هیچ بدونرا سیاسی  و

 .دنده بخشی ازقوانین داخلی ایران را تشکیل میالمللی،  بین میثاق ابط مندرج درگیرد که ضو می
 

گونه  هیچ قربانیان که شهادت دادنددادگاه  یاب و در قتحقی  کمیسیون در مقابل ی شاهدان همه -11٢

جویی  ی چاره از هیچ وسیله های ایراندادگاهمقابل در و  نداشتند  وکیل مدافعبه  ای رسی دست

  .برخوردار نبودند
 

آن توسط  شدنگزین  جای گیرد که برچیده شدن نظام قضایی ایران و دادگاه نتیجه می ،بنابراین -11٣

قاضی  عنوان هب 125٢ سال تجربه که درمراحل آغازین انقالب بیناکارآمد و  فادار اماوروحانیون 

وابستگان به  و های مخالف گروه ی همهرحمانه وغیرقانونی  نابودی بی رد بودند،  برسرکارآمده

  .را به چالش کشیدند، عاملی عمده بودرژیم  که ای های قومی و مذهبی اقلیت

 

 که مرتکبین این جنایات مقررات مندرج درقوانین رغم این هب دادگاه به این امرتوجه دارد که -11١

 و (ها آن های تمام محدودیترغم   به) در نظر گرفته شده در قانون اساسی های تضمین و حقوقی ایران

جمهوری نه تنها از سوی اند،  المللی حقوق مدنی وسیاسی را نقض کرده بین میثاق ضوابط مندرج در

منصوب ی دولتی گرفتند و به مدارج باال مورد تقدیر قرار کهتحت تعقیب قرار نگرفتند، اسالمی 

.دشدن
145
 

 

و ها  شقاوترسیدگی به این  در ، المللی می در اجرای تعهدات بینجمهوری اسال کوتاهی -111

باید از جمهوری اسالمی  می قاعده بهدادگاه،  .المللی است ها، نقض قوانین بین آن مرتکبین ی محاکمه

مرتکبین با نظارت یک کمیسیون  ی م و محاکمهئرا با رسیدگی به این جرا کوتاهیخواست، این می

قضاییه وسایر نهادها  ی با این همه با درنظرگرفتن این مسئله که قوه. المللی جبران کند بین مستقل

و در بسیاری از  اند دست بوده های جمهوری اسالمی با مرتکبین این جنایات هم وافراد در باالترین رده

. داندمورد میاند، دادگاه چنین خواستی را بی ل داشتهموارد درارتکاب این جنایات فجیع مشارکت فعا

  .  دانددادگاه جمهوری اسالمی ایران را مسئول این جنایات می
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ها  نی که این جنایتکسای همه گران و دادستانان، شکنجه حاکمان، قضات، ی غیرمسئوالنه اعمال -111

ارتکاب این  ؛زیرپا گذاشته شود تمامی بهت قانون حقوق بشر و حاکمی ،شد ، موجبرا مرتکب شدند

«تعادی شدن جنای»توان آن را که به درستی میتبدیل شده است  وضعیتی به فورم وجنایات 
146
 

 . ته استفسفانه تا امروز ادامه یاأوضعیتی که مت ؛خواند

 

 0261ی دردهه الملل بینعرف حقوق 

 

ی  گسترهمرتکب شده است، که  در اعمالی جمهوری اسالمی مسئولیت میزان تعیینبه منظور  -113

بردی حقوقی ایران  راه ی کمیته و کارزارگونه که  آن ،دادرسی فعلی دادگاه درصالحیت این زمانی 

 .  026۳تا پایان سال  0261آغاز سال  ی فاصله به است محدود اند،تعیین کرده تریبونال

 

جمهوری اسالمی ایران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت  ،ت دادستانی ئهیاین محاکمه،  در -112

د،متهم کر
14٢
تسلیم دادگاه  بهوارده  های تأیید اتهام درو  دلیل نوانع هب ،و اسناد متعددی شواهد و 

ردک
14٣
. 

 

-دادگاه جنایی بین که موجب تأسیس ُرم ی معاهده ٢ ی در ماده به روشنی، جنایت علیه بشریت -114

.به اجرا در آمد 3113 در سالُرم   ی معاهده .و تدوین شده استتعریف  ،شد المللی
14١
 قبل با این همه 

ای که مسئلهآن،  ی متشکله عناصر اثبات وقوع جنایت علیه بشریت و برای الزامات مورد بحث در از

 یجنایاتی که زمان در علیه بشریت جنایتکه آیا  این است دهد،این دادگاه مورد توجه قراراست  الزم

بر این و آیا  یا نه بوده است مللالبین حقوقعرف  بخشی از اتفاق افتاد، ،شدمطرح در این دادرسی  که

 ؟به جنایت علیه بشریت محکوم کردتوان جمهوری اسالمی را می اساس

 

جنایت علیه بشریت از  این موضوع که، دادرسیاین آغاز صالحیت زمانی  ،126٠ در سال -115

در  به طور قاطعمسئولیت کیفری فردی، مسئولیت دولت و  ی حوزهدر  که است جمله اعمالی

.تکید قرار گرفته اسأمورد تالمللی های بینها و میثاق، توافقنامهها همعاهد
151
های مجمع قطعنامه 

.دشمارنالمللی میقوانین بین ض، این جنایات را با لحن قوی ناقمتحد عمومی سازمان ملل
151
 در روند  

المللی و های بین، تریبونالو سراسر این دهه 0261 سال های منتهی بهرسمی، در سال هایدادرسی

.دشماری از افراد را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کردنمحلی  هایدادگاه
153
 

 

 

.......................................... 
 11و ١جا، صفحات  همان -141

 ١ ی جا، صفحه همان -143

 2١ ی صفحه ،روز اول ،د ی ضمیمه -142

 6صفحه  ،الف ی ضمیمه -144

 41١تا  41١جا، صفحات  همان -145

« ابتذال شر مورددر  یگزارش :المقدس آیشمن دربیت»به نام  1١62به سالای هنوشت هانا آرنت درعنوان، این از  -146

 افرادی که با توجه به الزامات دولت و به معنای یک اصطالح فلسفی است؛ (عادی شدن جنایت)ابتذال شر. استفاده کرد

 .دهنداعمال بد انجام می «باال» دستورِ  هب

 15تا 11صفحات ، روز اول ،د ی میمهض -14٢

      62تا 5٣صفحات ، روزسوم، د ی ضمیمه -14٣

انجام  3111سالاصالحات در  آخرین)م رُ  المللی دادگاه جنایی بین ی معاهده ،متحد مجمع عمومی سازمان ملل -14١

 : زیر موجود است لینک در. ١3-١23٢-33٢-6:ابکش .1١١٣ژوییه  1٢،(گرفت

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html


3٣ 

 

  این. ها استکردن انسان خفیفو  جدی به حرمت و تحقیر  جنایت علیه بشریت، شامل تعرض -116

تمام   چرا کهد، نکنبشری را متأثر می ی که کل جامعه جنایات جدی هستند آن دسته ازجنایات از 

.دبینعلیه مردم آزار میاین نوع حمالت از طبیعت انسانیت 
152
با  الملل عرف حقوق بین ،درنتیجه 

سن 1٣6٣سال  ی در اعالمیه «قوانین انسانی خالف»اعمال  عنوان هب اعمال خاص پذیرشبازگشت به 

ممنوع را در جنگ  زاآتش رتابیپ استفاده از مواد انفجاریالمللی که بین ی عهدنامه یعنی ،پترزبورک

کرد
154

 . شد مرتکبین گرد و خواستار پیکرد این اعمال را محکوم ، 

 

 ی یهیکه  اول ژو ،ُرم ی معاهده ظهور تا قبل از جنایت علیه بشریتتعریف جامعی از گرچه ا -11٢

های اصلی ، یکی از بخش1١٣٠در سال  با این همه ،نشده بودجایی مد ون  اجرا درآمد، به 3113

 . شد مرتکبینگرد  و خواستار پی تدوین کردتعریف جنایت علیه بشریت را  ،المللبین حقوقعرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................... 
 .G.A. Res، شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ تیالملل به رسمنیبر اصول حقوق ب دیکأتبنگیرید به  -15٠

95 (I)  ،11  641١دسامبر :I.html-I/ga_95-http://legal.un.org/avl/ha/ga_95 ی گزارش دومین جلسه؛ 

 13 ی پنجم مجمع عمومی، ضمیمه ی ، اسناد رسمی جلسه1١5٠ژوئیه  3١ژوئن تا  5الملل، کمیسیون حقوق بین

گیری و  پیش ی ؛ عهدنامهpdfhttp://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4.34_(: 6121/الف)

دسامبر  ١و الحاق در  نهاد شده برای امضا ، تصویب و پیش G.A. Res. 260 A (III)کشی،  مجازات جرم نسل

: آمدبه اجرا در 12 ی براساس ماده 1١51 ی یهیژو 13در  ،1١4٣

http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htmهای قانونی در رابطه ؛ کنوانسیون منع کاربرد محدودیت

به تصویب  1١6٣نوامبر  36و الحاق در  ، برای امضاG.A. Res. 239( 32ماده )با جنگ و جنایت علیه بشریت، 

کشف   ی المللی در زمینهکاری بین ؛ اصول همhttp://www2.ohchr.org/english/law/warcrimes.htm :رسید

مجمع  21٢4 ی گیری، استرداد و مجازات افراد متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در قطعنامه دست

  http://www2.ohchr.org/english/law/guilty.htm: 1١٢2دسامبر  2، (٣٢٢ماده )عمومی 

 .G.A. Res، شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ تیالملل به رسمنیبر اصول حقوق ب دیکأتبنگرید به  -151

95 (I)  ،11  641١دسامبر :I.html-I/ga_95-http://legal.un.org/avl/ha/ga_95ی گزارش دومین جلسه ؛ 

 13 ی مجمع عمومی، ضمیمه 5ی  جلسه، اسناد رسمی 1١51ژوئیه  3١ژوئن تا  5الملل، کمیسیون حقوق بین

گیری و  پیش ی عهدنامه ؛http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_34.pdf(: 6121/الف)

دسامبر  ١و الحاق در  نهاد شده برای امضا ، تصویب و پیش G.A. Res. 260 A (III)مجازات جرم نسل کشی، 

: آمدبه اجرا در 12 ی براساس ماده 1١51 ی یهیژو 13، در 1١4٣

http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm  

 ی محاکمه بنگرید به .است المللی نورنبرگچنین، شامل محکومیت رهبران نازی در دادگاه نظامی بین این هم -153

چنین بنگرید  هم ،1١46اکتبر  1 – .1١45نوامبر  14 برگ،ننور المللیکاران اصلی جنگی در دادگاه نظامی بین جنایت

آوریل  3١، المللی برای خاور دوردادگاه نظامی بین: قضاوت توکیو و (1١63) یل و آیشمنیاسرادادگاه دادستان  به

  1١4٣نوامبر  13تا  1١46

در  ه بشریتجنایت علی ی مقدمه از جمله به پاراگراف اول، برای بحث در مورد شدت جنایت علیه بشریت -152

لفه   .بنگرید های جنایت،  مو 

  جنگ، سن در گرم  411زا زیر به اعالمیه در محکومیت استفاده از مواد انفجاری پرتابی آتشبنگیرید  -154

  http//www.icrc.org/ih1.nsf/INTRO/130: 1٣6٣ دسامبر11تا  نوامبر 3١پترزبورک، 

http://legal.un.org/avl/ha/ga_95-I/ga_95-I.html
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_34.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/warcrimes.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/warcrimes.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/guilty.htm
http://legal.un.org/avl/ha/ga_95-I/ga_95-I.html؛
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_34.pdf؛
http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm


3٢ 

 

اصل پذیرفته »بارها  1١٢1 ی دهه در متحد های مصّوب مجمع عمومی سازمان مللقطعنامه -11٣

گیر،  المللی را دست که هر دولتی وظیفه دارد، مرتکبین جنایات بین این بر ردای« الملل ی حقوق بین هشد

محاکمه ومجازات کند
155

های های پیشین اهمّیت توافقنامهقطعنامه نیزها و این قطعنامه. اند تأیید کرده

گیری افرادی که مظنون به ارتکاب  ها برای دستکاری آن هم ها و مربوط به تبادل اطالعات میان دولت

جنایت علیه بشریت هستند
156

 . اندرا مورد تأکید قرارداده
 

 ی بیانیهطی  برای اولین بار مفهوم اینکه  تکمیل شدتعریف جنایت علیه بشریت زمانی  -11١

استفاده از مواد  سن پترزبورگ، ی بیانیه ؛یافتالمللی رسمیت بین سن پترزبورگ1٣6٣ ی مورخه

دهه بعد  2بیش از . محدود کردرا  ارزیابی و آن «مخالف قوانین بشری»  زا راانفجاری پرتابی آتش

 های مسلحانهدرگیریمربوط به ، قوانین 1٣١١در اولین کنفرانس صلح الهه در سال از آن، 

(Martens Clause )به ، روی زمینو عرف جنگ  قوانین –کنوانسیون دوم الهه از جزئی عنوان  هب

 برای یترکاملکه قوانین  زمانی تا»: داردمقرر میمربوطه  بخشدر کنوانسیون . پذیرفته شد اتفاق آرا

 این معاهدهمقررات شامل مواردی که در اعالم کنند،  دانندمناسب می معاهدهطرفین جنگ تدوین شود، 

که حاصل  المللاصول حقوق بینپوشش و  تحت حمایت ،طرف هستندکه بیمردم و کسانی شود، نمی

 Martens) های مسلحانهقوانین مربوط به درگیری. قراردارنداست، مراودات میان ملل متمدن 

Clause) ،سال از یزمین قوانین و عرف جنگ -شد ظاهر درکنوانسیون چهارم الهه  با اندکی اصالح 

پروتکل الحاقی  در از جملهآن،  بعد ازی  بشردوستانهحقوقی  های نامه تفاهمچنین در  بعد و همبه  1١1٢

 چندین دادگاه کشوری و 1١٣1پیش از سال  تا .است  های ژنو، منظورشده به کنوانسیون 1١٢٢سال 

 به همه با این. ارجاع دادند (Martens Clause) زمارتن ی احکام، به ماده صدور مهنگا بهالمللی  بین

.نکردند هراشاعنوان یک حق جدید و نوظهور  هب« حقوق انسانی»
15٢
 

 

که در  تی اشاره شدجنایبه  بریتانیا، ی کشورهای فرانسه، روسیه و اعالمیهبار در نخستین  -131

 کشتارطی آن که  1١15 مه 34 تاریخ به ای خوانده شده است؛ اعالمیهتعریف جنایت علیه بشریت 

پاسخ به گزارشی بود که هنری در    اعالمیه. محکوم شدتوسط امپراطوری عثمانی در ترکیه،   ارامنه

 ها از ارمنی هزاران نفر کشتار در رابطه با  امپراطوری عثمانی آمریکا در سفیر سینیور، مورجنتو

 . منتشر کرد ، نواحی اطراف آن وان و شهردر 

........................................... 
 .G.A. Res(35ماده )اند،  کاران جنگی و افرادی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده مجازات جنایت ی ئلهبه مس -155

استرداد و مجازات افراد متهم گیری،  دست ،کشف ی المللی در زمینهکاری بین و اصول هم 1١٢1دسامبر  14،  2712

 1١٢2دسامبر  2، (33٣ماده )ی مجمع عموم 21٢4 ی به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در قطعنامه

  http://www2.ohchr.org/english/law/guilty.htm: ریدبنگ

  U.N. GAOR 1١٢1،22دسامبر G.A. Res. 2312  ،14(32ماده )ی حوزه پناهندگی، رید به بیانیهبنگ -156

 :  U.N. Doc. A/6716 (1967) ,81در( 16شماره )ضمیمه 

 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v4dta.htm. 

که به  نشود حق تقاضای پناهندگی و استفاده از پناهندگی، ممکن است شامل افرادی» آن آمده است که( 3)1 ی در ماده  

کشف  ی المللی در زمینهکاری بین بنگرید به اصول هم نیز «.مظنونند ارتکاب به جنایت علیه بشریت  به صورت جدی

مجمع  21٢4 ی جنایت علیه بشریت مندرج در قطعنامهگیری، استرداد و مجازات افراد متهم به جنایت جنگی و  دست

در این اصول .  http://www2.ohchr.org/english/law/guilty.htm: 1١٢2دسامبر  2، (33٣ماده )عمومی

ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند، افرادی که مظنون به  ی محاکمهگیری و  ها باید برای کشف، دستدولت» :آمده است

«.کاری کنند دیگر هم یکبا  هامجازات آن در  ،مقصر شناخته شدند این افرادچه  و چنانبه هم کمک کنند 
 

در  هانس هرمن کلنج –علیه کارل  تجدید نظرجریان درخواست  در عالی نروژدادگاه  بنگرید به رأی برای مثال  -15٢

دادگاه رسیدگی به شکایت  ر د 1١4٣ ی فوریه 11برگ در ندر نور آمریکا نظامی سوم ؛ رأی دادگاه1١46 ی فوریه 3٢

ی هانس  رسیدگی به پروندهجریان  در 1١4١ ی ژانویه 13گروپ؛ رأی دادگاه استیناف هلند در علیه ایاالت متحده

     1١45 تا 1١41 از هلنددهی ایمنی  کل سازمان کمیسر، راوتر

http://www2.ohchr.org/english/law/guilty.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v4dta.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/guilty.htm


3٣ 

 

ی  جنایت علیه بشریت و مدنیت بود و به همین خاطر کلیه»کشتار این در این بیانیه آمده بود که 

 «.شوند ی کسانی که در این کشتار دست داشتند، مسئول شناخته میاعضای دولت ترکیه و همه
 

کنفرانس صلح ، کمیسیون شود  که چه عملی جنایت علیه بشریت محسوب می  مورددر این  -131

کشتار، تروریسم  قتل وشامل اعالم کرد که این جنایات صراحت به  1١1١سال  ورسای در

 تجاوز، ،شهروندان گرسنگی دادن تعمدی ،شهروندانی  شکنجه ها، گروگان کشتن ریزی شده، برنامه

داری  نگه، ردم غیرنظامیمتبعید  ،تن فروشی به ها وادار کردن آن دختران و زنان به منظور ربودن

عملیات نظامی  با هابطر اجباری درکار  شهروندان به وادارکردن ندان در شرایط غیرانسانی،ورشه

.تاس ها بیمارستان بی دفاع و اکنبمباران عمدی اماعمال مجازات دسته جمعی و  دشمن،
15٣
 

 

جنایات را  اینکه کرد  متعهد یبه استرداد افرادرا  ترکیه دولت که ایعهدنامهمحتوای  اگرچه -133

جنگ  بعد از  پایان و  شد ظاهرجنایت علیه بشریت باردیگر  اما به اجرا در نیامد،، هرگز انجام دادند

 آمریکا، ی ایاالت متحده 1١45اوت  ٣ در .تجلی یافت الملل بین حقوق درطور رسمی  هبدوم جهانی 

ی  المللی را برای محاکمه دیوان دادرسی نظامی بین منشور ،شورویماهیر جاتحاد  و فرانسه بریتانیا،

.تدوین کردندرهبران نازی 
 

 

 1١46اول اکتبر  ی خود راأرو  شدآلمان اشغالی برگزار  برگ واقع درننور شهر دادگاه در -132

 یهودیان و اذیت و آزار  و که به کشتار ی قانونی پراهمیتی بود ریت مقولهجنایت علیه بش. کرد صادر

آن  ازاغلب ها  که دادگاه این منشور( ث) 6ی  ماده .شدتوسط رژیم نازی اطالق دیگر شهروندان 

را جنایت علیه بشریت کنند، استفاده می الملل معاصر، بینی ئشروع حقوق جزا ی نقطهعنوان آغاز  هب

مردم علیه عمال غیرانسانی که ا سایر و بعیدت ،بردگی اعمال قتل،»: ریف کرده استعچنین ت

ادی یا به دالیل سیاسی، نژ آزارآمده باشد، به اجرا در  یا درخالل جنگ از جنگ پیش غیرنظامی،

که ناقض  این از فارغ ،باشد قضایی دادگاه اختیارات ی حوزه درکه ارتباط با هرگونه جنایتی در مذهبی 

 «.یا نه ی باشد که در آن جرم واقع شده استقوانین کشور
 

 این مفهوم حقوقی، .شد الملل تعریف جاری حقوق بین ی پایه ،برخی تغییراتبا ( ث) 6ی  ماده -134

بدون توجه به قوانین  ،شهروندان خود را با  دولتبدرفتاری  زیرا ،بود یانقالبمفهومی  1١45 درسال

 . سابقه بودبیاین اقدامی  .کردمحسوب می جنایت، کشورداخلی آن 
 

کنونی حقوق  جوهر، المللیدادگاه جنایی بین که منشور نشان دادبرگ ناولین رأی دادگاه نور -135

تواند مبنای تعریف جنایت علیه بشریت  حقوق عرفی می اعالم داشت دادگاه نورنبرگ. الملل است بین

را  جمله تعریف منشور از برگ وناصول نور ،متحد مجمع عمومی سازمان ملل ،1١46سال  در. باشد

همین  نیز الملل حقوق بین کمیسیون، 1١51 سال در .تصویب کرد  حقوقی عرفاز  بیانی عنوان  به

.درا انجام داکار 
15١
 

 

لزوم وجود ارتباط  و فراتر رفتبرگ نتعریف نور از الملل بین بعد عرف حقوقبه آن زمان  از -136

ایجاد تغییری  ، اما در سایر مواردذف کردمسلحانه را ح هایدرگیریمیان جنایت علیه بشریت و 

 .نکرد
 

............................................... 

ی جنگ  و اقدامات آن برای خاتمه 1١1١کنفرانس صلح پاریس در سال : آوران صلح: مارگارت مک میلن -15٣

 .منتشر شده است( 3112)شش ماهی که جهان را تغییرداد : 1١1١پاریس : چنین، تحت عنوان ، هم(3113)

   http://untreaty.ua.org/cod/avl/ha/da  عنوان نمونه بنگرید به به ،این اقدامات ی پیشینهبرای آگاهی از  -15١

http://untreaty.ua.org/cod/avl/ha/da
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های  ی دادگاه علیه بشریت به عهدهی رسیدگی به جنایات  برگ وظیفهننور های همحاکم پس از -13٢

 هبطار های کشوری افرادی را در دادگاه، 1١٣1تا  1١4٣ هایسال ی فاصله در.  گذاشته شدکشوری 

به سال اشاره کرد، که آدولف آیشمن توان به آن جمله می ازکردند که محاکمه با جنایت علیه بشریت 

بسیاری از جنایاتی  شودگفته می کهسالی  حوالی آن، و 1١٣٣سال  در. اسراییل محکوم شد در 1١63

اتهام جنایت  هی افراد دیگری ب محاکمه، اتفاق افتاده است، شدبه این دادگاه ارجاع  رسیدگیکه برای 

سال  درکالوس باربی که به توان  می ، جمله از، بودشُُرف وقوع  دردر دست انجام یا علیه بشریت 

 1١١4اتهام قرار گرفت و در سال  مورد 1١٢2سال  درکه پل کوویر  ،فرانسه محکوم شد در 1١٣٣

 در 1١١4 سال دراتهام قرار گرفت و  مورد 1١٣٣که در سال  ایمره فینتا و محکوم شددر فرانسه 

 . محکوم شد، اشاره کردکانادا 
 

 در .تکاب جنایت علیه بشریت محکوم کردآیشمن را به ار، یلیاسرا دادگاه ی آیشمن، محاکمه در -13٣

 رب دادگاه .قوانین بهره گرفت سایر برگ وننور منشور از دادگاه جنایات علیه بشریت،گونه  تعریف این

-بین حقوق عرف د کهنشو اطالقاعمالی  بهباید امروز » که جنایت علیه بشریت، کردکید أاین نکته ت

ها  ارتکاب آن و دارد« جهانی»اعمالی که سرشت جنایی  -است  ها را ممنوع دانسته توسل به آن الملل

«.دشو ه مسئولیت جنایی فردی میب منجر
161
 

 

 ادامه داد هایی امهقطعن و ها معاهده انعقادچنان به  ی جهانی هم جامعه ،جنگ دوم جهانی زبعد ا -13١

این جنایت که  این از فارغ ؛اندشده جنایت مرتکب  که علیه بشریت دنکن میکید أت بر مجازات کسانی که

ی  معاهده 1١6٣ درسال متحد مجمع عمومی سازمان ملل. اتفاق افتاده باشند صلحیا  زمان جنگ در

 و کردعلیه بشریت را تصویب  جنایتجنایات جنگی و  نسبت به قانونی های منع کاربرد محدودیت

در »جنایت علیه بشریت ، معاهدهمطابق این  .قرار داد سازمان ملل متحددر اختیار اعضای جهت تأیید 

 «.استجنایات  ترین خیمواز  الملل بینحقوق 

 

عنوان جنایت علیه  هب، منعقد شد به طور وسیع که هایی هدر معاهدنسل کشی و تبعیض نژادی  -121

 برگ درج شدهنکه در منشور نورفهرست اعمالی  نشان دادند که ها همعاهداین . طبقه بندی شدند بشریت

.تجامع نیس، است
161
 

 

 یهای اندک تفاوتاز  1١٣1سال تا 1١45 سال از تعاریف جنایت علیه بشریت در واقع -121

به  جدی اساس شامل تعرض رجنایت علیه بشریت د .تأثیری نداردها  برخوردارند که در اعتبار آن

 گیرند صورت می هایی ارزش در نقضاین جنایات . است شدید انسان تحقیر توهین وو منزلت انسانی 

 . ها شناخته شده استنسانی اکه برای همه

 

 

 

 

 

 

............................................ 
:به ی آیشمن رجوع کنید اکمهی متن کامل مح جهت مالحظه -161  

http://www.nizkor.org/hweb/peaple/e/oichman-adolf/transcripts/ 

اعضای سازمان  ید در اختیارو برای تأی تصویب شد 1١4٣دسامبر  ١ ،جرم نسل کشیو مجازات  منع ی معاهده -161

برای  تصویب شد و  1١٢2نوامبر  21م تبعیض نژادی، ئو مجازات جرا منعالمللی  ی بین معاهده؛ قرار گرفت متحد ملل

. یید در اختیار اعضای سازمان ملل قرار گرفتأت
 

http://www.nizkor.org/hweb/peaple/e/oichman-adolf/transcripts/


21 

مسئولیت  که با وجود این و ؛نه افراد کندرسیدگی میبه مسئولیت دولت  این دادگاهکه  با وجود این -123

تادیچ  ی در جریان محاکمهشایان توجه است که ، به کار دادگاه ارتباط ندارد به صورت مستقیمفردی 

تأیید مورد  دربرگ ننورتصمیم اهمیت  دادگاه برسالوی سابق، گدر دادگاه جنایی بین المللی برای یو

مجازات تحت  یجه گرفت کهو نت ردککید تأفردی  جنایتمسئولیت  بنیانعنوان  هب ،المللبین ف حقوقعر

حقوقی  عرف ،1١42 سال ور لندن مصوبنشاز زمان م، کرد رویمطابق این . الزامی استاین قانون 

وال ئجدی مورد س طوربه ،تیچنین جنای در مسئولیت فردیارتباط آن با وجنایت علیه بشریت  منع

«.است  قرارنگرفته
163
 

 

 عرفعنوان موردی از  هبه جنایت علیه بشریت ک کنند روشنی تأیید می بهاین سوابق  ،مجموع در -122

 تحقیقانجام گرفت و  126٢تا  1261های به فاصله سال که، در زمان وقوع جنایاتی المللبین حقوق

 . ه استوجود داشت المللحقوق بیندر به این دادگاه محول شده است،  ها در مورد آن

 

وجود  1261 یکه در دهه ه نحویب ،المللحقوق بینعرف  عنوان به حاکم را قانون دادگاه ،بنابراین

ی مبنا، شدمدون و در آن تلفیق عنوان جنایت علیه بشریت  هُرم ب ی معاهده ٢ی در ماده بعدها و داشت

 . دهدقرار می کار خود
 

 دولتاین  .است مطرح شده  دولت علیه یکاتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت   در این دادرسی، -124

عمال ا ها در مسئولیت دولت مورد الملل درکمیسیون حقوق بین مفاد. اسالمی ایران است  جمهوری

المللی بینعمل ، المللکمیسیون حقوق بینمفاد  بر بنا. کند عرضه مینمود روشنی  ره، المللیبین خالف

ترک یا  عملکه حاوی یک  گیرد الملل قرار می در تقابل با مفاد کمیسیون حقوق بین یک دولت هنگامی

   : ؛ یعنیباشد عمل

 

 و، باشد الملل منتسب به دولتحقوق بین طبق  –الف 

.دباشالمللی دولت  بینتعهدات نقض  حاکی از –ب 
162
  

 

جمهوری  مورانمأ که دهد نشان می ر این دادرسیدشواهد عرضه شده  که است راین نظردادگاه ب

اند و به  شده ها، مرتکب این جنایات زندان اعدام در مرجع رهبری تا مأموانباالترین  اسالمی ایران از

 . اند را نقض کرده الملل حقوق بیناین ترتیب 

 

م ئجرا در رابطه باافراد  کیفریبه مسئولیت تنها  المللی ُرمبین جناییدادگاه  ی معاهدهگرچه ا -125

مبنای  ،استالمللی  بینی توافقنامه آخرین کهرا  معاهدهاین ، دادگاه اما این، زدپردامی المللی بین سنگین

 .شناسدمی از جنایت علیه بشریت المللحقوق بین مدون عرف تعریف
 

 امضا را آن نیز کشور 23. اندامضا کردهرا  ُرم ی معاهده ،کشور 131های  دولت ،تا کنون -126

 جناییصالحیت دادگاه ، جمهوری ساحل عاج ها، یکی از آن. دان نرسانده اما هنوز به تصویب اند،کرده

 . المللی را پذیرفته استبین
 

 هایجنبهی کلیه درالملل بین حقوقعرف  بازتاب ،ُرم  ی معاهده ٢ی  که ماده اعتقاد دارد دادگاه -12٢

 نپذیرفته است، اماُرم را  ی معاهدههنوز اگرچه جمهوری اسالمی ایران . مربوط به این دادرسی است

را به  معاهدهاین که ایران  این فارغ از ؛است اجرا قابلالملل بین حقوقعرف از طریق  مقرراتاین 

ُرم برای تعیین مسئولیت کیفری و  معاهده در  جنایات مندرج عناصره، دادگا . رسانده باشد یا نه امضا

مسئولیت کیفری مربوط به  کههایی غیر از آن را، ُرم  ی معاهده ٢ ی ی عناصر مندرج در مادهکلیه
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-حقوق بینی  رفته شپیچنین حاوی تحوالت هم معاهده. گیرددر قضاوت خود در نظر می ،فردی هستند

بنابراین، . استبه عنف از تجاوز  غیربه های جنسی  ویژه در مورد اشکال خاص خشونتالملل، به

 . کارکرد دارددادرسی این  ُرم در  ی معاهدهتعاریف حقوقی  ضوابط و کند که تأکید می دادگاه

 

تأکید  جنایت علیه بشریت اصلی عناصرروی  تنها، دادگاه این دادرسی کنونیبا توجه به اهداف  -12٣

دادگاه آمده  ی معاهده ٢ ی ماده 1پاراگراف گونه که در   ، همانجنایت علیه بشریت، نخست. کند می

تجاوز به عنف و حبس غیرقانونی  ، قتل، شکنجهاز قبیل حقوق بشر ضارتکاب جدی نقمستلزم است، 

  . است

 

گسترده و که  بل ،هانجام نگرفتا مجز صورت اتفاقی و  جنایات به  شود که ایندوم، باید اثبات  -12١

حقوق  ضو جدی نق متعددموارد  اثبات ی وظیفهدادستان  به عبارت دیگر، .اندریزی شده بودهبرنامه

  . عهده دارده ، بدولت انجام گرفته است هایسیاستبرد  برای پیشیا  در اثر را که بشر

 

 «جنایات عناصر»اما  ،دهده نمیئار« سیاست دولتی یا سازمانی»تعریفی از  معاهده اگرچه -141

 در آمدن به اجرا است که سیاستِ  بدیهی» :دهدتوضیح میو به این صورت  کندرا روشن می ردیمو

علیه مردم را  را چنین تعرضاتیفعاالنه  دولتی آن است که دولت یا سازمان، مستلزم «چنین تعرضاتی

 . کنند تشویق و ترغیب

 

شامل ارتکاب ، ٢ ی ماده (الف)1پاراگراف  حقوق بشر طبق جدی ضنق ، اول عنصر موردر د -141

آمیز خشونترفتارهای  سایر شکنجه یا چنین مرگ ناشی از سرانه و هم خود هایاعدام از جمله، قتل

 .بینی است ها قابل پیش است که مرگ ناشی از آن

 

 شدیدرنج  درد وعمدی ایراد» :شده استچنین تعریف شامل شکنجه است و  ،(ف)1پاراگراف  -143

 «.استتهم میا تحت اختیار  بازداشتدر که  فردی بر ،انیجسمی یا رو

 

 وزن  هم کهجنسی  تعرض اشکال دیگر یک از تجاوز به عنف یا هر ، شامل(ج)1پاراگراف -142

 . تجاوز به عنف باشد

 

آزادی جسمی،  از جدی اِعمال محرومیتحبس و » :است  آمده ٢ی  ماده( ی)1پاراگراف در -144

اعتقادات  ی بر پایهی عادالنه  محاکمهشامل زندانی کردن بدون ، «المللبین قحقو اصول مقرراتنقض 

 . سیاسی و مذهبی است

 

گروه یا جمع مشخص بر »علیه  «آزارتعقیب و » جرمِ به  ،(ه)1است که پاراگراف  شایان ذکر -145

نسبت به وقوع نقض جدی و  که براینبنابراین عالوه . کنداشاره می« سیاسی یا مذهبیاساس اعتقادات 

انجام آمیز  به دالیل تبعیض که تخلفینسبت به ارتکاب  ،وجود دارد مسئولیت ی حقوق بشر گسترده

دادگاه  ی معاهده ٢ ی ماده( 3) پاراگراف( ج)بند عالوه به .استمطرح  مسئولیت مضاعف گرفته است،

حقوق اساسی مغایر با  شدیدعمدی و  محرومیتعمال اِ » ایبه معن «آزار تعقیب و»که  کندتأکید می

 .است، «جمعی، به دلیل برخورداری از هویت گروهی یا الملل حقوق بین

 

مورد  شدند، زندانیشان، به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبیکه شهروندان ایرانی زمانی  -146

مدارکی  بنا برشواهد و. رخ داد «آزارتعقیب و »جرم  در عملاعدام شدند،  یا ندقرار گرفتبدرفتاری 

ه که ب ها آن ویژه به در مورد زندانیان سیاسی، جرمیچنین  دادستانی به دادگاه عرضه کرده، هیئتکه 
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کُردهانظیر  سیاسیزندانیان  ،عالوه هب. است شدهاجرا  ،گرا تعلق داشتند های چپ گروه
164

 و 

ها عرب
165
در عضویت به بهاییان که  گرفتند، و می به دالیل قومی یا مذهبی تحت تعقیب قرار اغلبکه  

  .بودند «و آزار تعقیب»هدف  شدند،متهم می «ضاله ی فرقه»یا  «مرتد» مذهبی یک گروه

 

 تواند توجیه کننده وداخلی کشورها نمیکه قوانین داشت توجه  باید ،گونه اعمال این توجه بهبا  -14٢

آمیز  رفتارهای تبعیض های خودسرانه و وضعیتی که اعدام پس در. مدافع جنایت علیه بشریت باشد

د یا نمطابق قوانین جمهوری اسالمی مجاز باش که این فارغ از ،دنشو می جرم تعقیب و آزاربه منجر 

  .شوند نمی مبرا المللی دارند،قوانین حقوقی بین مسئولیتی که در قبالنین جنایاتی از چعامالن نه، 
 

جنایت علیه بشریت  باعث گونه نقض حقوق بشر از جمله مواردی است که این دریک کالم، -14٣

المللی به  جنایت عظیم بین این عنصری ازکه  برای این به تنهایی، چنین تخلفی به با وجود این. شود می

 . کافی نیستید، آشمار 

 

همین  .ه استای است که این جنایات در متن آن اتفاق افتاد زمینه، ترین عنصر دوم، و شاید مهم -14١

 روشن .دهدارتقا میجنایت علیه بشریت  شدت نقض عادی حقوق بشر را به مقیاس وزمینه است که 

چه رسد به  ؛کردالمللی محسوب  است که نمی توان هر مورد ازنقض حقوق بشر را یک جنایت بین

 .ارچوب جنایت علیه بشریت بدانیمهچ ی فاحش دریرا خطا آن ،که این

 تأکید دارد کهبه صراحت که کند اشاره می ُرم ی هدهامع( 1) ٢ی  دادگاه بار دیگر به ماده -151

 عنوان هب»که  ندشوتنها زمانی جنایت علیه بشریت محسوب می ،شکنجه و قتلاز قبیل  هایی تعدی

آمده به اجرا در مختلف اجتماعی هایگروهعلیه ریزی شده  برنامه تعرض گسترده ویک از  جزئی

یک رشته »کند، چنین وضعیتی مستلزم اعالم میصراحت به  (3)پاراگراف  (آ)بند عالوه به« .دنباش

 جهت یا در، مختلف اجتماعیهای گروهعلیه که هایی  تعرضای از موعهجمناظر بر  است؛ رفتار

 «.به اجرا در آمده باشد های دولتی های دولتی یا سازمان سیاستبرد  پیش برای

 

 های دولت نیاز سیاست تا جایی که به ممکن است ُرم ی معاهده اند که کرده استداللبعضی  -151

و محدود  تر بستهنیست،  که مستلزم خط مشی رسمی دولتالملل بین حقوقعرف از  شود، مربوط می

 . تر باشدکننده

 

 

 

 

 

 

 

........................................ 
  1١١٢مه  ٢ IT-94-1-T, ICT، شماره  ی نظریه و حکم مربوط به ادعای دادستان علیه تادیچ دوسویو، پرونده -163

ها، نوامبر  المللی آنها در رابطه با اعمال خالف بیننویس مفاد مسئولیت دولتالملل، پیش  کمیسیون حقوق بین -162

: ، در لینک زیر موجود است chp.IV.E.1 ,(A/56/10) 10سند الحاقی شماره .  3٠٠1

04.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb8f8  

چنین  هم. ملکه مصطفی سلطانی 61تا  4٣روز اول، صفحات  د،  ی ضمیمه -21تا  3٢صفحات ، ب ی ضمیمه -164

  ٢3و  3٢،  36،  33،  13، ٣،  6، 5الف، صفحات  ی ضمیمه بنگرید به

 انیهجلیل شر 31تا  14روز دوم صفحات د،  ی ضمیمه – 4٣تا  46، صفحات ب ی ضمیمه -165

 روز دوم ، روحیه جهانپور د،  ی ضمیمه -166

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb8f804.html
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که جنایت علیه بشریت  الزامی نیست مربوط به جنایات جنگی، یها خالف اتهامبر ،عالوه براین -153

این  ،بنابراین .پیوند داشته باشد 1261 ی ی زمانی دهه دورهدر الملل بین حقوقعرف  با جنگ تحت

 ،یا نه است گ ایران و عراق ارتباط داشتهبا جن که اینفارغ از که چنین جنایاتی  داردمقرر می دادگاه

المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسالوی سابق،  دادگاه جنایی بین. استعلیه بشریت جنایت 

مندرج در ی ینسبت به صالحیت قضاتادیچ  پژوهشدرخواست در مورد  اتخاذ شدهتصمیم  در

این موضوع که جنایت علیه بشریت مستلزم ارتباط با  کنونتا » :که داردمی مقرر 141پاراگراف 

عرف  واقع، در .است اصل و قاعده لالملحقوق بینعرف در ، نیستالمللی نظامی بین های درگیری

 هیچ نوع ارتباطی گونه درگیری نظامیهر جنایت علیه بشریت و میانممکن است الملل بین حقوق

«.نبیند
16٢
الزم نیست با که جنایت علیه بشریت  این اعالممربوط به تادیچ،  در تصمیم که ضمن این 

  . الملل استحقوق بینعرف درقبلی  روشهمان  اعالم باشد،  مربوط جنگ
 

، هستندزندانی  عقیدتیکه به دالیل سیاسی یا  کسانیویژه  هب ،هستند زندانی کسانی که عالوه، به -152

دلیل،  به این .دنشو غیرنظامی محسوب میافراد جنایت علیه بشریت،  ه بارابط در الملل طبق حقوق بین

 . ندارد ارتباط دادرسی کنونی بهی جنگ  مسئلهدارد که اعالم میدادگاه 

 

 شاهدان 1١ شهادتیاب و  کمیسیون حقیقت شواهد مندرج در گزارش د،ربا توجه به این دو مو -154

های  چون اعدام هم موارد جدی نقض حقوق بشر، دادگاه بر این نظر است که های الهه، در دادرسی

ها به دالیل سیاسی و  این خشونت .رخ داده استحبس بدون دلیل  و شکنجه، تجاوز به عنف خودسرانه،

های  سیاستدر جهت  و ؛د بوده استمتعد ،ریزی شدهبرنامه ،گسترده است؛ انجام گرفتهمذهبی 

  .ها صورت گرفته است برد این سیاست خاطر پیش  یا به جمهوری اسالمی
 

 مسئولیت دولت

 

ایرانی توسط  اساسی حقوق بشر و حقوق شهرونداندر این دادگاه به نقض  دعوی طرح شده -155

  .کند رجوع میت علیه بشریت توسط جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی ایران و ارتکاب جنای

توسط » الملل بین حقوققوانین ای از  عنوان مقوله هجنایت علیه بشریت باهی دارد که دادگاه آگ -156

افرادی که مرتکب چنین  مجازاتطریق  تنها از گیرد و نه موجودات انتزاعی صورت می ها وانسان

«.دآیالملل به اجرا در میمفاد حقوق بینشوند،  جنایاتی می
16٣
 

 

جلوگیری  دادرسی از ارتکاب جنایات مطرح شده در این باید می ایران نه تنها جمهوری اسالمی -15٢

اتخاذ ای  تدابیر و اقدامات ایمنی چنانو  کرد میعامالن این جنایات را تسلیم عدالت  باید که می کرد،می

 . فتدچنین جنایاتی در آینده اتفاق نی کرد که می

المللی  کاری بین اصول هم» مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان 21٢4ی  شماره ی قطعنامه -15٣

 در ،«بشریت جنایات جنگی و جنایت علیه مجرمین بهو تنبیه استرداد گیری،  بازداشت، دست در

اتفاق  که ییجاهر جنایات علیه بشریت، در در موردباید  می » دارداعالم می از جمله، ،1 پاراگراف

 ،گیر تعقیب، دستباید می آن فرد موجود است،  دالیل الزم اگر علیه فردی و تحقیق شود افتاده باشد،

 حق دارد،هر دولتی » دارداعالم می 3پاراگراف  «.شودمجازات   و در صورت محکومیت محاکمه

، 322٣های  قطعنامه مندرج در اصول «.شهروندان خود را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کند

محاکمه و استرداد متهمان به  درها  دولت دتعه بر سازمان ملل متحد مجمع عمومی 3٣41، و35٣2

.ورزندجنایت علیه بشریت تاکید می
16١
 

 



24 

که  (آی سی سی پی آر) المللی حقوق مدنی و سیاسیبین یثاقم 21ی  عمومی شماره ی نظریه -15١

ی  حقوق تضمین شده کند، زمانی کهتائید می، قید و شرط آن است بدون کنندگان ایران یکی از امضا

خوش  ریزی شده، دستطرح عنوان بخشی از یک نقض گسترده و  به»این معاهده  1ی  ماده مندرج در

«.تدر حکم جنایت علیه بشریت اس کهاست   ی صورت گرفتهمیثاق  نقض ،شودتعرض 
1٢1

  3 ی دهما

تحقق جهت  در «باشندضروری  دیگری را که ممکن است قوانین و تدابیر» خواهد ها می از دولت

چنین  هم 21ی شماره عمومی ی نظریه. اتخاذ کنند به رسمیت شناخته شده است، میثاقی که در حقوق

وری ی فیقدرت اجراو  نیستندمنوط به شرایط   3 ی ماده ،3 گرافپارا  مقرر  در الزامات» افزاید می

انجام تحقیقات  راستایدر های عمومی ولیتمسئ و اجرایبرقراری  جهت»مذکور  ی ماده« .دارند

 رمقری را ییک مکانیسم اداری و و اجرا لزوم رح شده،طمادعاهای  در موردفوری، کامل و مؤثر 

 ی نقض جداگانهبه تواند می خود تجاوزهای ادعایی در موردتحقیقات  در کوتاهی دولت «.داردمی

.شودمنجر  میثاق
1٢1 

 

یوان داوری د) علیه شیلیو دیگران  وناسید آرالنوآلم ویدر دع اتخاذ شدهدر تصمیم ، چنین هم -161

،(آمریکا ی بین کشورهای قاره
1٢1
و  کند می مسئولیت تأکیددادستانی در مورد  ی نظریهروی دادگاه  

چنین مجازات کسانی که  علیه بشریت و هم یتجنا...  حقیقات کامل در موردت» که داردمی اعالم 

«.استارتکاب چنین جنایاتی در جلوگیری از مهم  عنصری...  هستند این جنایاتمسئول 
1٢2 

 

های  ایت علیه بشریت که در دههجن گیری پیکه  کندمی تأیید 15( 1)ی  تفسیر ماده ،چنین هم -161

قضات  .شودنمیاقدامات حقوقی  مانع تعقیب وانجام گرفته است،  ،قبلی های رژیم زمان در ،گذشته

هنگام رسیدگی به جنایت علیه بشریت که خمرهای سرخ در  ،دادگاه کامبوج هالعاددادرسی فوقجلسه 

 (آی سی پی پی آر) حقوق مدنی و سیاسیالمللی بین یثاقم (1) 15 ی ماده مرتکب شدند،  1١٢1دهه 

، در دعوی 3111در سال . کردتائید ، اندمرور زمان شده مشمولکه  ای دعاویرسیدگی به  دررا 

که  این استمستلزم  انونیقرعایت اصول » که داشت ررقدگاه کامبوج مدا ،کاینگعلیه دادستانی 

 قوانین ناظر بر چنین جرمی وبینی قابل پیش کافیبه میزان متهم شده است به آن جرمی که یک فرد 

در تحمل یا  یک دولتو عمل طرز رفتار . رس متهم بوده باشد تدر دس تا حد الزم مربوطهمان در ز

اعمال آنها طبق حقوق داخلی یا اند و کسانی که جرم کردهد شومانع از این نمی ،خاص یاعمالتشویق 

.شوندنمحاکمه و مجازات د، شومحسوب می تجنایالمللی بین
1٢4
  

 

 

 

 

 

 

........................................ 
دادستان علیه دوسکو . دفاعی برای پژوهش مقدماتی نسبت به صالحیت قضایی دادگاه ی تصمیم در مورد الیحه -16٢

 1١١5اکتبر  31دادگاه استیناف،     IT-94-1-AR72, ICTYی  ی شماره تادیچ ، پرونده

 332، صفحه 1، اسناد رسمی جلد1١4٢المللی، دادگاه جنایتکاران اصلی جنگی، حکم دادگاه نظامی بین -16٣

 2١1 ی حقوق بشر، صفحه دیگر جدی هاینقضالملل و  نقض حقوق بین ی براییگو پاسخ: اسیونیشریف ب -16١

 یماه م 36«های عضو معاهده ی مستولی بر دولتطبیعت الزامات قانون».21( ٣1)ه عمومی شمار ی نظریه -1٢1

 1٣ و 15های  راگرافپا 3114

 15و  14های  پاراگراف -1٢1

 3116سپتامبر  36 علیه شیلی، حکم دعوی -آلموناسید آرالنو -1٢3

 116پاراگراف   آلموناسید آرالنو، -1٢2

 -1٢ -311٢ ی شماره ی ه، پروند3113ژوئیه  36دعوی دادستانی علیه کاینگ، گوئک اِئو الیاس دوچ، حکم،  -1٢4

 3٣تی سی، پاراگراف /ئی سی سی سی 111/1٣
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ی منع و مجازات جنایت نسل کشی در  المللی، هنگام ارجاع به معاهده بین دادگستریدیوان  -163

،شکایت بوسنی هرزگوین از صربستان و مونتگرو
1٢
 با معضل مشابهی مواجه شد که با دعوی حاضر 

 . دارد ارتباط زیادی
 

-دولت، با این پرسش مواجه بود که آیا 311٢ ی فوریه 36 ی مورخه عروف، در حکم مدیوان -162

.دشونبه ارتکاب جنایت نسل کشی محکوم  ندتوانمی خود ،های عضو معاهده
1٢6
دادگستری دیوان  

ظهار ادر معاهده تصریح نشده است،  به صراحت تعهدیچنین  که اعالم کرد، این ضمن المللی، بین

جلوگیری از رای باز وسایلی که در اختیار دارند  های عضو،دولتکند که یایجاب م تعهداین »: داشت

یا توسط افراد تصریح شده است،  2ی و هر نوع جنایت دیگری که در مادهکشی  ارتکاب جنایت نسل

  ها متعهد هستندحال اگر دولت. ها نیستند، استفاده کنندتحت اقتدار آن به صورت مستقیمی که یهاگروه

ها نیستند، آن تحت تسلطی شوند که یهاتوسط افراد یا گروهنسل کشی  مانع ارچوب قدرتشانهدر چکه 

افرادی ها و نهاداز ارتکاب همین اعمال توسط  هاتوان این تناقض را پذیرفت که همین دولت چگونه می

 مربوط هادولت اینبه  المللطبق حقوق بین اعمالشانو و کنترل کامل دارند،ها نفوذ روی آنکه 

ارتکاب  ممنوعیتشامل ، تعهد جلوگیری از نسل کشی که کوتاه سخن این .دننکن جلوگیریشود،  می

 «.نسل کشی است
 

 الملل حقوق بین جنایت علیه» که برگننور حکم قاضی جکسون درمعروف  ی جملهبه  با نگاه -164

ی  محاکمه المللی، حکم دادگاه نظامی بین) «... انتزاعیموجودات گیرد نه توسط افراد انجام می

 افراد که تنها کند استدالل می ، که(332، صفحه 1جلد اسناد رسمی، 1١4٢ ،جنگی ی عمدهجنایتکاران 

المللی  بیننظامی دادگاه  که دارداظهار میدادگاه  هستند، 2ی  ماده قادر به نقض الزامات مندرج در

 : است  مردود دانسته زیر دالیلجکسون را به  قاضی نظراظهار

 

 افراد و متوجهها را  وظایف و مسئولیت ،شناخته شده استکه از دیرباز به رسمیت  الملل حقوق بین»

 (332صفحه )« .داند می ها دولت نیز
 

و  خاص ی المللی مربوط به یک معاهدهبین دیوان دادگستریتصمیم  پذیرد،دادگاه میاین  که در حالی

در مورد را  هادولتمسئولیت دیوان  ،تر جامعحال، از نظرگاهی  با اینهای عضو آن است، دولت

 مئجرااز ارتکاب آن به جلوگیری ها جا که دولت آن پذیرفته است؛ المللحقوق بین مندرج در مئجرا

  .هستند، تعهد دارند هادار و کنترل آنتاق ی در حوزهتوسط افرادی که 

 

 مسئوالن قضات، ،ها، دادستانمأموران جمهوری اسالمی ایران برکنترل ، دادرسی جاری در -165

ناپذیر  انکار ،اند که در اجرای این جنایات دخالت داشته افراد وابسته به آنسایر  و بازجویان، زندان،

 راجمهوری اسالمی ایران توان می، الملل بینحقوق که طبق  این عقیده است دادگاه بر بنابراین. است

های زندان مقامات حکومت و در چارجوب نهادها وکه به دستور  دانستعلیه بشریت جنایت مسئول 

 . حکومت انجام گرفته است

 

 

 

 

 

....................................... 
5٢1- http://www.icj.cij.org/docket/files/01/13685.pdf  

 166جا، پاراگراف  همان -1٢6

http://www.icj.cij.org/docket/files/01/13685.pdf
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 فصل پنجم

 
 : دالیل حکم

 

شهادت یاب و  حقیقت  شامل گزارش کمیسیون ،مدارکاز  محکمی ی مجموعه مبنای حکم بر این -166

 . شده است بنیان گذاشته، ارائه شدهالهه  دادگاه درکه به این  شاهدانی

 

غیبت جمهوری اسالمی  ،(است  آمده این حکم 1١پاراگراف  درگونه که  همان)گرچه دادگاه ا -16٢

شهادت صادقانه، قابل اعتماد و غیرقابل تردید  امادهد، مورد توجه قرار می را این دادرسیدر ایران 

که به این دادگاه تسلیم  شواهدی یاخوانی اسناد  همکنند، تائید می را دیگر یک کهنزدیک به صد شاهد 

برای دادگاه ، (هللا منتظریجمله اظهارات آیتاز ) اظهارات مسئوالن جمهوری اسالمی نیزو  دند،ش

کرد، دالیل و دادرسی شرکت میدر این ایران اگر جمهوری اسالمی  احت گذارد کهجای تردید باقی نمی

  . دفاع نداشت یا مجادله جای، شداین دادرسی ارائه  به شواهد محکمی که

 

 ،ه دادئارا ی کهاسناد شواهد و با تکیه بردادستانی توانست  تئه هیبراین نظر است ک ،دادگاه -16٣

شرح   به توسط جمهوری اسالمی ایراناین حکم آمده است،  ٢ی جنایاتی که در ماده ی همه ،ثابت کند

  :است  انجام گرفته زیر
 

که اعدام شده را  به نمایش گذاشت، گورهای زندانیاننیما سروستانی، در فیلم مستندی که در دادگاه  -1

جسد  ٣1گورکن گورستان شیراز در این فیلم به  .داد، نشان شدندبه چشم دیده نمی ند کهقدر زیاد بود آن

. کرده استسال تجاوز نمی 31ها از کند که سن آنکه در یک مرحله به او تحویل داده بودند، اشاره می

 ی همه. اعدام کرده بودندهمان روز  11در ساعت گیر و یک ساعت بعد  افراد را ساعت ده صبح دست

زندانیان را به . ندبندهای زندان از زندانی خالی شده بود ی همه. دندها را از بین برده بوخانواده

ی را که هنوز نفس یها آن .بستندله میدادند و به گلوآتش قرار می ی در مقابل جوخه صورت گروهی

. کردند تیرهای خالص را بزنندکودکان زندانی را مجبور می. کشتندکشیدند با تیر خالص میمی

در . کردندکودکان را اعدام می. کردندهای دسته جمعی خالی میورجسد را در گ های پر ازکامیون

 126٢در سال . شدالزامات حقوقی صادر ن و بر مبنای ها در جریان یک دادرسیهیچ موردی اعدام

از اغلب )چند ماه  ی زندانی سیاسی به فاصله 4111بیش از  ،شدیی که توسط خمینی صادر فتوا در پی

 . به قتل رسیدند( ی دار  چوبهطریق 
 

 ی شاهدی نبود که در زندان شکنجه هیچ .شداعمال میهای ایران  زندان ی همه شکنجه در: شکنجه -3

کف پاهایشان شالق  بر ،کردند زندانیان را از بازوان به سقف آویزان می. نشده باشد روانیجسمی و 

  اعدام، داشتند می  انفرادی نگههای سلول را درزندانیان . کردندمی شانزدند و از خواب محروم می

را درحضور  ها آن یا  ؛زندانیان باشند سایر ی شکنجه ناظر کردندمجبورشان می و کردند می مصنوعی

 . کردندمیفرزندانشان شکنجه 
 

. بودندسی، هدف انواع آزارها های سیا و وابستگان به گروه هاییها، بها، عربکُردها: اذیت آزار و -2

 ایرانهای  بندی اقلیّت طبقه را از ها نآ عمد بهقانون اساسی . برخوردار نبودندقانون یان از حمایت یبها

 ها آن مقدس اماکن. ات کُشتمجاز بدون ترس ازرا  ها توان آن که می که یعنی ایناین  و بود حذف کرده

 ها نهای آ گورستان .را به آتش کشیدند ها نآ های مسکن. باب ویران شدی مسکونی  خانه از جمله

جا  مناسک مذهبی خود را به نداجازه نداد ها به آن .نددبر بین  از وقفه بیرا  ها آنرهبران . شد تخریب

سران خود  از هم کردند مسلمان شوند و میر زور وادا  بهها را آن .ار اخراج شان کردندک از .آورند
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 که کردند تهدیدشان می .شدند می زندانیبه جرم بهایی بودن  .ازدواج کنندبا پاسداران  و طالق بگیرند

 اذیت قرار مورد آزار و مرتبهای ایرانی  کُردها و عرب .خواهند شد یکی پس از دیگری نابود

رحمانه، شکنجه،  با سرکوب بی را شکنجه و اعدام شدند، مخالفان ها آن بسیاری از .گرفتند می

 . قلع و قمع کردنداعدام در نهایت  غیرقانونی وهای  بازداشت

 

-سوء ،از زنان و مردان در زندان: رفتارهای غیرانسانی زندانیان و سایر جنسی از ی استفادهسوء -4

 .کردندمیجاوز تپیش از اعدام به زنان زندانی . گرفت می انجام تکرار بهو  های جنسی وسیع استفاده

ها یا آنکردند  به زنان زندانی تجاوز می. کردند با بازجویان و پاسداران ازدواج کنندها را مجبور میآن

ها اعتراف در هم بشکنند و از آن را ها آن  مقاومتتا  دادندجنسی قرار می ی استفادهسوءرا مورد 

  .بگیرند

 

 های طوالنی در مدتکه محاکمه شوند،  شدگان را بدون آن بازداشت: تحقیرآمیز وغیرانسانی رفتار -5  

تر طول  بیشچند دقیقه که هایی  در دادگاه مبهم سیاسی مئبه جرارا زندانیان  .داشتند می  اسارت نگاه

 ها توهینبردند و در دادرسی به آنمی  بند به دادگاهزندانیان را با چشم. کردندمحکوم می کشید،نمی

رسی به مشاور  دست ی به زندانیان هرگز اجازه .دادندمورد ضرب و شتم قرار می  ها را کردند و آن می

-کمک. کردندداری می زندانی نگه ها زندان در آنهای  سلول بیش از ظرفیت. دادندحقوقی یا وکیل نمی

رکت شجلسات مذهبی  در کردندمیرا مجبور  هاآن. دادنددر اختیار زندانیان قرار نمیپزشکی های 

با خشونت  اعدام شده زندانیان بستگانبا  .دادند می های ساختگی اعدام قرار صحنه زندانیان را در .کنند

عزیزانشان را  هاهایی را بپردازند که با آن پول گلولهکردند مجبور میرا ها آن. کردندرفتار می

شدگان  سنگ قبر اعدام. کردندها حمله میبه آن هنگام برگزاری مراسم عزاداری. بودند  تیرباران کرده

  . پوشاندند می سیمانجمعی زندانیان را با  گورهای دسته و ستندشکرا می

 

در  جنایت علیه بشریت اعالممورد نیاز برای عناصر  ی همه گیرد،عالوه، دادگاه نتیجه می هب -16١

 : فراهم و موجود است پروندهاین 
 

 دو زندانی کهو سیهر  ، دربرشمرده شدند پاراگراف پیشین دریی که ها جنایت ی همه: گستردگی -1

ی در همه قتلجنسی و  شکنجه، تجاوز به عنف، آزار. آمده استبه اجرا درها نام بردند، شاهدان از آن

مردان، . رفتار قرار داشتندسوء نوعیی زندانیان در معرض و همه  کشور امری عادی بودهها زندان

های  تگان به اقلیتوابس نیزو  ها و احزاب سیاسیسازمان به طیف وسیعی از وابستهکودکان  احتّ  ،زنان

 . در معرض این جنایات قرار گرفتند، قومی و مذهبی

 

های موقت زندانیان در بازداشتگاه. بود شبیهها زندان ی همهکارانه در  رفتار جنایت: ییافتگ سازمان -3

راه با  های طوالنی همییزندانیان در معرض بازجو. شدندمیشلوغ، بدون امکانات بهداشتی نگهداری 

ها را با جراحاتشان که در آن. گرفتندقرار می( بودند  شکنجه انواع ترینشالق و قپانی، معمول)شکنجه 

ها و گاهی روزها برای تکمیل اثر شکنجه شدید بوجود آمده بود، بدون رسیدگی درمانی، ساعت

گاهی در  او حت ییبه زندانیان در تمام دوران بازجو. کردندرها می ه حال خودب روها در راه ییبازجو

انفرادی سلول به  زندانباناندستورات  سرپیچی ازرا به خاطر  انزندانی. زدندبند می هایشان چشمسلول

چشمان  را با انزندانی. دادندقرار می( تابوتجمله در از ) تر های بیش شکنجه در معرضانداختند یا  می

که تنها چند ای  برای محاکمه ؛بودی زندان  داخل محوطه در اغلب که بردند می به نزد حاکم شرع بسته

که حق دفاع از خود داشته  آنبدون حقوقی و  مشاور بدون برخورداری از وکیل یا ؛کشیددقیقه طول می

 ی دورهمنجر به طوالنی شدن  ،از سوی زندانی اعتراض و درخواست رسیدگی مجددهرگونه . باشد

، اعدام پذیرش اسالم یا خودداری از دلیل داشتن عقاید سیاسی و  به تنهازندانیان را . شدمیوی زندان 
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 زنان و مردان در ازجنسی  ی استفادهسوء. شدپیش از اعدام تجاوز میزنان زندانی  به .کردند می

  . گسترده و مرسوم بود ها زندان ی همه

 

 .  گرفت ها صورت می زندانداخل در  نسبت به زندانیان سیاسی،جنایات : غیرنظامی مردم -2
   

توسط یک » ها یآمده است، این تعدیاب  حقیقت  گزارش کمیسیونگونه که در  همان: عامالن جنایت -۴
 (.قدرت مرکزی سبب شده است، اجرا شوند یا) اند اجرا شدهو  ترغیب، طراحی قدرت مرکزی

سطوح از سوی باالترین  دهد که تصمیم به نابودی زندانیان سیاسینشان می روشنی بهفتوای خمینی »
 . مده استها به اجرا در آمشارکت آنبا اطالع کامل و اتخاذ شده و جمهوری اسالمی ایران 

 
 :داریم اعالم می آرااتفاق با  ،مطرح شده در باالحقوقی های زمینه و مبانی حقیقی با توجه به -1٢1

 

 

 حکم 
 

 را نقض کرده و المللحقوق بین 126٣تا  126٠های سال یجمهوری اسالمی ایران در فاصله (1)

  .شده است علیه بشریت مرتکب جنایتخود  شهروندانعلیه 
 
حقوق فاحش نقض  در، المللی حقوق مدنی وسیاسی بین میثاقموجب  هب جمهوری اسالمی ایران( 3)

 ئولیت کامل دارد؛ و سمخود  شهروندان رابطه بادر بشر 

 

جنایت  ی ریزی شده طرح گسترده و ارتکاب دررا ن ، جمهوری اسالمی ایراالملل بین حقوقعرف  (2)

  .داند مسئول می به طور کامل 126٣تا  1261های سالی فاصلهدر بشریت  علیه

 

 

 . شدالهه صادر شهر در  3٠12 ی فوریه 5روزبه این حکم،  

 

 
 یوهان گریگلر

 ایران تریبونالرئیس 

 

  

 

    


